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ABSTRAK 

Nugraheni, Ardhina Maya. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

melalui Model Picture and Picture Berbantu Media Audio Visual Siswa 

Kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. A. Busyairi, M.Ag. 307 halaman. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah hasil refleksi bersama tim kolaborasi 

melalui data dokumen, observasi, wawancara dan catatan lapangan ditemukan 

masalah mangenai kualitas pembelajaran IPA kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang masih rendah. Ketuntasan klasikal pembelajaran IPA hanya 31,03%. 

Permasalahan tersebut disebabkan karena guru belum menggunakan model 

pembelajaran inovatif yang mengaktifkan siswa, sehingga siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa 

sebagai suatu interaksi masih jarang dilakukan, sehingga siswa kurang optimis 

dalam menyampaikan pendapat. Guru juga belum menggunakan media dalam 

pembelajaran IPA, sehingga siswa kurang terfasilitasi dalam memahami materi 

yang sedang dipelajari. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah penerapan 

model Picture and Picture berbantu media audio visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang?. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik 

analisis data berupa kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 23 (baik), siklus II memperoleh skor 30 (baik), dan siklus III 

memperoleh skor 35 (sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 15,89 (cukup), siklus II memperoleh skor rata-rata18,41 (baik), dan 

siklus III memperoleh skor rata-rata 22,68 (baik). Hasil belajar IPA pada siklus I 

dengan ketuntasan klasikal 55,17% meningkat menjadi 68,97% pada siklus II, dan 

meningkat menjadi 86,20% pada siklus III.  

Simpulan penelitian ini yaitu model Picture and Picture berbantu media 

audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang. Saran yang diberikan yaitu model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual dapat dijadikan salah satu solusi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. 

 

Kata kunci: Audio Visual, Kualitas Pembelajaran IPA, Picture and Picture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun dijabarkan kedalam 

sejumlah peraturan, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 6 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa 

kurikulum  untuk  jenis  pendidikan  umum, kejuruan,  dan khususnya pada 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata 

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani dan kesehatan. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran yang wajib diberikan kepada 

siswa sekolah dasar. Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 
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2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

bahwa standar kompetensi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  

Tujuan pembelajaran IPA di SD/MI adalah (1) memperoleh keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan, pemahaman 

konsep–konsep yang bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari–hari;  (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap kognitif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

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

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

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

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

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP / MTs. (Depdiknas, 2006). 

Tujuan pembelajaran IPA dalam KTSP tersebut mengandung konsep-

konsep yang dapat menyeimbangkan aspek afektif, kognitif dan psikomotor 

siswa. Namun, kenyataaan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran IPA belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil penelitian 

TIMSS (Trends Internasional in Mathematics and Science Study) yang 
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menunjukan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam bidang IPA berada pada 

urutan ke-38 dari 40 negara (Puskurbuk Litbang Kemdikbud, 2007). Selain itu, 

temuan lain menurut Haryono (2013: 3) proses pembelajaran IPA selama ini, guru 

lebih menekankan pada sejumlah fakta dan konsep. Penggunaan metode ceramah 

yang tidak variatif sering dilaksanakan dalam setiap kegitan pembelajaran, 

sehingga aktivitas pembelajaran selalu didominasi oleh guru. Peserta didik 

menjadi pebelajar yang pasif, dan cepat merasa bosan dalam belajar. Hal ini 

dikarenakan pula langkanya penggunaan/ pemanfaatan alat-alat penunjang 

pembelajaran IPA. Peserta didik hanya menjadi pendengar, penulis ringkasan atau 

pencatat materi yang ada pada buku sumber. 

Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi melalui data dokumen, 

observasi, wawancara dan catatan lapangan ditemukan masalah mangenai kualitas 

pembelajaran IPA kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang masih rendah. 

Permasalahan tersebut disebabkan karena guru belum menggunakan model 

pembelajaran inovatif yang mengaktifkan siswa, sehingga siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa 

sebagai suatu interaksi masih jarang dilakukan, sehingga siswa kurang optimis 

dalam menyampaikan pendapat. Guru juga belum menggunakan media dalam 

pembelajaran IPA, sehingga siswa kurang terfasilitasi dalam memahami materi 

yang sedang dipelajari.  

Permasalahan tersebut didukung hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

SDN Mangunsari Kota Semarang dengan data dari 29 siswa terdapat 9 siswa 

(31,03%) yang mendapatkan nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
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yaitu ≥68, sedangkan sisanya 20 siswa (68,97%) mendapatkan nilai dibawah 

KKM (≥68). Data tersebut menunjukkan perlu adanya penerapan model dan 

media pembelajaran yang menarik agar dapat menambah antusias siswa untuk 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SDN 

Mangunsari Kota Semarang.  

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas pembelajaran IPA di SDN 

Mangunsari Kota Semarang merupakan masalah penting dan mendesak untuk 

segera dicari alternatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan diskusi peneliti dan 

tim kolaborasi, menetapkan alternatif tindakan berupa penerapan pembelajaran 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat siswa aktif dalam 

proses pembelajaran, dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran inovatif 

mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping 

informator. Selain itu, selama proses pembelajaran diharapkan dapat menambah 

antusias siswa dalam pembelajaran, serta meningkatkan semangat optimistis siswa 

dalam menyampaikan pendapat. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui model Picture and Picture 

berbantu media audio visual dalam pembelajaran IPA. Penerapan model Picture 

and Picture berbantu media audio visual diharapkan dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan 

pembimbing yang akan menunjang kegiatan siswa. 

Menurut Hamdani (2011: 89) model pembelajaran Picture and Picture 

adalah model pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Dalam 

operasionalnya gambar-gambar dipasangkan satu sama lain atau bisa jadi 
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diurutkan menjadi urutan yang logis. Kelebihan model Picture and Picture adalah 

memudahkan siswa untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh guru ketika 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa cepat tanggap atas materi 

yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar (Shoimin, 2014: 125). 

Penerapan model pembelajaran Picture and Picture akan lebih efektif jika 

didukung dengan media audio visual. Media pembelajaran audio visual menurut 

Kustiono (2010: 4) merupakan bentukan media baik software maupun hardware 

yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara 

auditif sekaligus visual. Media audio visual dapat memproyeksikan gambar hidup 

dengan bantuan suara sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi. 

Kelebihan media audio visual menurut Hamdani (2011:120) antara lain; (1) dapat 

melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik ketika mereka 

membaca,berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain; (2) menggambarkan suatu proses 

secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu; (3) 

mendorong dan meningkatkan motivasi siswa; serta (4) menanamkan sikap dan 

segi-segi afektif. 

Penelitian yang mendukung penerapan model Picture and Picture 

berbantu media audio visual ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moerwani, 

Ninik Sri (2011) dengan judul “Penggunaan pembelajaran kooperatif model 

Picture and Picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV 

Semester 1 SD Negeri 2 Jatipohon Kecamtan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Tahun 2011/2012”. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan terdiri dari dua 

siklus. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum perbaikan pembelajaran siswa 
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yang tuntas KKM > 69 hanya 13 siswa dari 28 siswa (46%). Pada siklus I siswa 

yang tuntas KKM > 69 meningkat menjadi 20 siswa (71%). Pada siklus II siswa 

yang tuntas KKM > 69 meningkat kembali menjadi 24 siswa (86%). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Picture 

and Picture dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Jatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tahun 

pelajaran 2011/2012.  

Penelitian lain yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari, Baktiyas Dwi (2012) yang berjudul “Upaya Peningkatan Motivasi 

Belajar IPA Kelas III Melalui Penggunaan Media Audio Visual Di SD Negeri 

Donokerto”. Hasil penelitian yang dilakukan selama dua siklus menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

audio visual pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Peningkatan motivasi belajar siswa ditandai dengan 

peningkatan persentase rerata motivasi belajar dari  siklus I ke siklus II 

mengalami kenaikan sebesar 14.03%, yaitu dari 61.49% pada siklus I meningkat 

menjadi 75.52% pada siklus II. Peningkatan  motivasi belajar  siswa ditunjukkan  

dengan  adanya  perubahan  sikap  siswa  yang lebih baik pada saat mengikuti 

pembelajaran IPA. Siswa memiliki semangat belajar lebih besar daripada 

sebelumnya. Siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pembelajaran serta mampu 

memusatkan perhatian terhadap materi pembelajaran.  

Diharapkan dengan menerapkan model Picture and Picture berbantu 

media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V 
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SDN Mangunsari Kota Semarang serta menciptakan pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga siswa dapat belajar dengan 

lebih antusias karena siswa akan mempunyai gambaran terhadap keadaan nyata 

yang ada di sekitar mereka melalui gambar-gambar dan dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih bermakna.  

Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji 

penelitian tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Picture and Picture Berbantu Media Audio Visual Siswa Kelas V 

SDN Mangunsari Kota Semarang”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.2.1.1 Rumusan Umum 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model Picture and Picture berbantu media audio visual siswa kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang ? 

1.2.1.2 Rumusan Khusus 

a. Apakah melalui model pembelajaran Picture and Picture berbantu media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang ? 
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b. Apakah melalui model pembelajaran Picture and Picture berbantu media 

audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang ? 

c. Apakah melalui model pembelajaran Picture and Picture berbantu media 

audio visual dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada 

siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang ? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

diupayakan pencapaiannya dengan menerapkan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual.  

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Picture and Picture 

(Suprijono, 2014: 125-126) adalah sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar; 

c. Guru menunjukan/ memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi; 

d. Guru menunjuk/ memanggil siswa secara bergantian memasang/ 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis; 

e. Guru menanyakan alasan/ dasar pemikiran urutan gambar tersebut; 

f. Dari alasan/ dasar pemikiran urutan gambar tersebut guru memulai 

menanamkan konsep/ materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai; 

g. Kesimpulan/ rangkuman. 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

(Arsyad, 2009: 150-151) adalah sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan diri; 

Guru menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan, seperti laptop, LCD. 

2) Membangkitkan kesiapan siswa; 

3) Pelaksanaan/ Penyajian materi audio visual; 

4) Diskusi (membahas) materi program audio visual; 

5) Menindaklanjuti program. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual tersebut adalah : 

a) Guru menyiapkan sumber, media dan perlengkapan dalam pembelajaran 

seperti laptop, LCD, speaker; 

b) Guru membuka pembelajaran; 

c) Guru membangkitkan kesiapan siswa dengan memberikan apersepsi; 

d) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

e) Guru menyampaikan materi pengantar melalui media audio visual; 

f) Siswa membentuk 5 kelompok kecil secara heterogen masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa; 

g) Masing-masing kelompok dibagikan 1 set gambar untuk dipasangkan/ 

diurutkan dengan benar; 

h) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan pasangan/ urutan 

gambar dan membuat dasar pemikirannya; 

i) Guru menunjuk perwakilan masing-masing kelompok; 
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j) Siswa maju ke depan kelas untuk memasangkan/ mengurutkan gambar; 

k) Siswa ditanya tentang dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar tersebut; 

l) Siswa menyampaikan dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar yang telah 

disusun; 

m) Berdasarkan dasar pemikiran yang disampaikan, guru menanamkan konsep 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai melalui media audio visual; 

n) Guru membagikan LKK untuk setiap kelompok; 

o) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK; 

p) Siswa mempresentasikan hasil diskusi; 

q) Guru memberikan penghargaan kelompok; 

r) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran; 

s) Siswa mengerjakan soal evalusai. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual siswa kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatan keterampilan guru kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

b. Untuk meningkatan aktivitas siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual. 

c. Untuk meningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian dengan model Picture and Picture berbantu 

media audio visual dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berupa implementasi model Picture and Picture 

berbantu media audio visual pada pembelajaran IPA di sekolah dasar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan juga dapat memberikan 

manfaat bagi : 

a. Guru 

Menumbuhkan kreativitas dalam proses pembelajaran IPA khususnya dalam 

menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran yang bermakna  
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sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

b. Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran Picture and Picture berbantu media 

audio visual siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bermakna, dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara atau menyampaikan 

pendapat, sehingga siswa lebih termotivasi dan berminat pada proses 

pembelajaran IPA.  

c. Bagi Sekolah 

Sebagai sarana meningkatkan kinerja guru dan kinerja sekolah dalam upaya 

mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Berikut ini 

dikemukakan beberapa definisi belajar, diantaranya :  

Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan (Gagne dalam Rifa’i, 2011: 82).  

Pengertian belajar menurut Morgan yang dikutip oleh Suprijono (2014: 3) 

mengatakan bahwa, “Learning is any relatively permanent change in behavior 

that is a result of past experience”, yang artinya, belajar adalah perubahan 

perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. 

Belajar didefinisikan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak 

(Susanto, 2013: 4). 

Menurut Suyono (2014: 14), belajar adalah suatu proses perubahan 

perilaku atau pribadi atau perubahan struktur kognitif seseorang berdasarkan 



14 

 

 

 

praktik atau pengalaman tertentu, hasil interaksi aktifnya dengan lingkungan atau 

sumber-sumber pembelajaran yang ada disekitarnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka belajar dapat diartikan 

sebagai proses perubahan perilaku kearah lebih baik yang diperoleh dari 

kebiasaan, latihan dan pengalaman di lingkungan. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 

Ayat 20 disebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Beberapa teori belajar mengemukakan mengenai pembelajaran, dalam 

Hamdani (2011: 23),  yakni sebagai berikut: 

a. Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha pendidik membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku peserta didik. 

b. Pembelajaran menurut aliran kognitif adalah cara pendidik memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar memahami apa yang 

terjadi. 

c. Menurut aliran humanistik pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

Sedangkan, menurut Rusman (2012: 1) pembelajaran merupakan suatu 

sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi 

yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar 

untuk mencapai tujuan belajar.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut teori Gestalt dalam Susanto (2013: 12) hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa; 

dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan 

prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan, keluarga, dan lingkungan. 

Pendapat yang senada dikemukan Rifa’i (2011: 97) faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, bermotivasi rendah, 

peserta didik yang sedang mengalami ketegangan emosional dan mengalami 

hambaran bersosialisasi. Sementara faktor eksternal seperti variasi dan tingkat 

kesulitan materi, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar 

masyarakat. 

Menurut Slameto (2013: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada pada individu, 

sedangkan faktor ekstern adalalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern 

dibagi menjadi tiga yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor 
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psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. Sedangkan faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (psikis). Sementara itu, faktor ekstern dikelompokan menjadi tiga faktor, 

yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar berasal dari faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keadaan fisik dan motivasi belajar 

siswa. Sementara faktor eksternal terdiri dari lingkungan belajar, ketersediaan 

sarana dan prasarana dalam belajar serta tingkat kesulitan materi belajar. 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

2.1.4.1    Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Etzioni dalam (Hamdani, 2011: 194), menyatakan bahwa kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan secara definitif, efektifitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya.  

Menurut Daryanto (2013: 57) menyatakan bahwa efektifitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. 

Dalam mencapai efektivitas belajar, UNESCO dalam (Daryanto, 2013: 58) 

menetapkan empat pilar pendidikan yaitu: 
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1) Learning to Know  

Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran hendaknya berperan aktif 

sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa, ini ditujukan sebagai 

pengembangan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu.  

2) Learning to Do  

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat 

dilakukan melalui tes (attitude test). Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

keterampilan guna mendukung keberhasilan kehidupan siswa.  

3) Learning to be  

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi 

lingkungannya. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 

memungkinkan siswa mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi.  

4) Learning to Live Together  

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi, tatanan 

kehidupan sebagai wahana untuk mempersiapkan siswa dalam hidup 

bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan dan ditumbuh 

kembangkan di lingkungan pendidikan seperti hidup bersama, saling menghargai, 

terbuka, memberi dan menerima bantuan dari sesama.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kualitas pembelajaran 

merupakan suatu proses pembelajaran yang efektif dimana tujuan pembelajaran 
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yang diinginkan dapat tercapai melalui perencanaan yang tepat dan terorganisir 

bagi peserta didik.  

2.1.4.2    Indikator Kualitas Pembelajaran 

Departemen Pendidikan Nasional (2004: 8-10), merumuskan indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: perilaku  

pembelajaran oleh pendidik (dosen/ guru), perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim belajar, materi, media, dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Masing-

masing aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

  

a. Perilaku pembelajaran pendidik / guru, meliputi: 

1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan guru.  

2) Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan, kedalaman 

jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan. 

3) Agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada 

kebutuhan siswa, guru perlu memahami karakteristik siswa. 

4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada 

siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi. 

5) Mengembangkan kepribadian sebagai kemampuan untuk dapat 

mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kemampuan secara 

mandiri.  

b. Perilaku dan dampak belajar siswa, meliputi : 

1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar.  
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2) Mau dan mampu: 

a) Mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilannya serta membangun sikap. 

b) Memperluas serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta 

memantapkan sikap. 

c) Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna. 

d) Membangun kebiasaan berfikir, bersikap dan bekerja produktif.  

c. Iklim pempelajaran, meliputi:  

1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kegiatan 

pembelajaran. 

2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas 

guru.  

d. Materi pembelajaran, meliputi:  

1) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

2) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

4) Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

IPTEK. 



20 

 

 

 

6) Materi memenuhi kriteria filosofis, profesional psiko-pedagogis dan 

praktis. 

e. Kualitas media pembelajaran, meliputi:  

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

2) Mampu memfasilitasi proses interaksi antar siswa.  

3) Media dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.  

4) Melalui media dapat mengubah suasana belajar yang pasif menjadi aktif.  

f. Sistem pembelajaran, meliputi:  

1) Dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya. 

2) Memiliki perencanaan yang matang dalam membentuk rencana yang 

strategis. 

3) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

lembaga. 

4) Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem kependidikan 

dilembaga, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya.  

Untuk meningkatkan kualitas sebuah pembelajaran, perlu diperhatikan 

banyak variabel. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tiga 

variabel yang akan dikaji lebih lanjut, yakni keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa.  

Guru dan siswa merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 

Keberhasilan proses pembelajaran tergantung dari keterampilan guru merancang 

kegiatan pembelajaran. Keterampilan guru juga berpengaruh terhadap aktivitas 
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siswa. Siswa sebagai subyek belajar merupakan salah satu komponen juga 

berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk 

merancang proses pembelajaran yang memacu siswa lebih aktif selama 

pembelajaran berlangsung karena aktivitas siswa berhubungan erat dengan hasil 

belajar  yang akan diperoleh siswa. Semakin banyak aktivitas siswa  yang  muncul 

dalam proses pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan meningkat.  

Sehingga dapat disimpulkan jika kualitas keterampilan guru, aktivitas dan 

hasil belajar siswa semakin baik, maka dapat dikatakan pembelajaran tersebut 

berkualitas.  

2.1.4.3 Keterampilan Guru 

Menurut Susanto (2013: 179) guru sebagai profesi pendidik diharapkan 

memiliki kemampuan dalam mengembangkan dirinya guna memenuhi tugas-tugas 

di lembaga pendidikan. Oleh karena itu guru diminta untuk memenuhi beberapa 

kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan kompetensi disini, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional. Kompetensi tersebut dipengaruhi ketrampilan dasar 

mengajar yang harus dimiliki guru. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu 

keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. 

Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan 

ini perlu dikuasai oleh semua guru (Anitah, 2009: 7.1).  

Berikut ini sembilan keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru 

menurut Djamarah (2010: 99-171). 

1) Keterampilan membuka pelajaran (Set induction skills) 
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Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru untuk menciptakan situasi agar siswa siap mental dan perhatian siswa 

terpusat pada apa yang dipelajari serta memiliki motivasi yang tinggi untuk terus 

mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan semangat dan konsentrasi yang 

tinggi (Rusman, 2012: 80). 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada saat membuka pelajaran  

menurut Djamarah (2010: 141) terdiri atas: (a) kebermaknaan, yaitu dalam 

menarik perhatian siswa perlu menggunakan cara-cara yang bermanfaat dan 

memiliki relevansi dengan materi pembelajaran; (b) berurutan dan 

berkesinambungan, yaitu guru perlu merancang kegiatan yang sistematis dan 

berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain atau berkaitan dengan 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

2) Keterampilan Bertanya (Questioning skills) 

Bertanya merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk membantu 

siswa dalam menerima informasi atau mengembangkan keterampilan kognitif 

tingkat tinggi. Dalam bertanya seorang guru perlu memperhatikan beberapa hal, 

yaitu: (a) tujuan pertanyaan, (b) penyusunan kata-kata, (c) struktur pertanyaan, (d) 

ruang lingkup pertanyaan, (e) pindah gilir, yaitu pemberian pertanyaan pada 

beberapa siswa secara berurutan, (f) pendistribusikan pertanyaan secara acak, (g) 

pemberian waktu (pausing) kepada siswa untuk memikirkan jawaban, (h) 

pembawaan guru yang hangat dan antusias dalam menanggapi jawaban siswa, (i) 

prompting yaitu menuntun (prompt) siswa untuk menjawab pertanyaan dengan 

baik dan benar, dan (j) pengubahan pertanyaan berdasarkan tingkat kognitif 
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(Djamarah, 2010: 100-105). Sedangkan beberapa hal yang perlu dihindari guru 

pada saat bertanya, yaitu: (a) mengulangi pertanyaan sendiri, (b) mengulangi 

jawaban siswa, (c) menjawab pertanyaan sendiri, dan (d) meminta jawaban 

serentak (Djamarah, 2010: 105-106). 

3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement skills) 

Djamarah (2010:120-122) mengemukakan komponen-komponen dalam 

pemberian penguatan, antara lain: (a) penguatan verbal, (b) penguatan gestural, (c) 

penguatan kegiatan, (d) penguatan mendekati, (e) penguatan sentuhan, dan (f) 

penguatan tanda. Djamarah (2010: 123-124) juga menambahkan empat prinsip 

yang harus diperhatikan guru pada saat memberi penguatan, yaitu: (a) pembawaan 

guru yang hangat dan antusias, (b) menghindari pemberian penguatan negatif, (c) 

memberikan penguatan secara bervariasi, dan (d) kebermaknaan pemberian 

penguatan. 

4) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation skills) 

Menurut Rusman (2012: 85) penggunaan variasi dalam kegiatan 

pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena 

pembelajaran yang monoton, dengan mengadakan variasi diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukan 

ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Variasi digunakan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu guru perlu mengadakan perubahan 

dalam hal gaya mengajar, penggunaan media dan bahan ajar, serta interaksi 

dengan siswa apabila terlihat perhatian dan motivasi belajar siswa berkurang 
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(Djamarah, 2010: 124). Berikut ini akan dijelaskan mengenai variasi pada masing-

masing komponen. 

(a) Variasi gaya mengajar, yang meliputi variasi suara, penekanan (focusing), 

kontak pandang, gerakan anggota badan (gesturing), dan pindah posisi. 

(b) Variasi media dan bahan ajar, ntuk memenuhi kebutuhan siswa yang 

memiliki kemampuan indra yang tidak sama, maka guru harus kreatif dalam 

menggunakan media, antara lain variasi media pandang, variasi media 

dengar, dan variasi media taktil. Begitu juga dengan bahan ajar, guru perlu 

mengembangkan bahan ajar atau materi yang kontekstual. 

(c) Variasi interaksi, yaitu menciptakan pola hubungan yang kondusif, 

komunikatif, dan menyenangkan dengan siswa. Guru perlu menggunakan 

model-model pembelajaran yang inovatif yang mampu mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. 

5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran menurut Rusman (2012: 

86) adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis 

untuk menunjukan adanya hubungan satu dengan lainnya, misalnya sebab dan 

akibat. 

Berikut ini Djamarah (2010: 131-132) mengemukakan beberapa tujuan 

dari pemberian penjelasan kepada siswa, yaitu (a) membimbing siswa memahami 

materi secara objektif dan benar, (b) melibatkan siswa untuk berfikir memecahkan 

suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan, (c) memperoleh balikan dari 
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siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, dan (d) membimbing siswa 

memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna dari proses penyelesaian masalah. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka dengan tujuan bertukar 

informasi, memecahkan suatu permasalahan, dan meningkatkan sosialisasi 

(Djamarah, 2010: 157). Komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok 

kecil yang perlu dikuasi oleh guru, yaitu: (a) memusatkan perhatian pada topik 

diskusi, (b) menjelaskan masalah yang diberikan pada siswa, (c) menganalisis 

pandangan siswa terhadap masalah yang diberikan, (d) meningkatkan partisipasi 

dari siswa, (e) membagi kesempatan siswa untuk berpartisipasi, dan (f) menutup 

diskusi dengan evaluasi proses dan hasil (Djamarah, 2010: 160-162). 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Rusman (2012: 90) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam melakukan pengelolaan kelas, antara 

lain: (a) pembawaan guru yang hangat dan akrab dengan siswa, (b) menggunakan 

tindakan atau bahan-bahan yang menantang, (c) melakukan variasi dalam 

penggunaan media dan gaya mengajar, (d) menciptakan iklim belajar yang efektif, 

(e) memberikan penekanan pada hal-hal yang positif, dan (f) mengembangkan 

kedisiplinan dalam diri guru (Djamarah, 2010: 148-149). Sedangkan tujuan dari 

pengelolaan kelas antara lain: (1) mendorong siswa mengembangkan tanggung 
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jawab, (2) melatih kedisiplinan siswa, (3) membangkitkan partisipasi siswa, dan 

(4) mengembangkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran termasuk 

menciptakan kelas yang kondusif (Djamarah, 2010: 147-148). 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani 

kegiatan siswa dalam belajar secara kelompok dengan jumlah siswa antara 3 

sampai dengan 8 orang.Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan 

atau individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, 

prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan 

karakteristik siswa (Djamarah, 2010: 163-164). Rusman (2012: 91) menambahkan  

peran guru dalam pembelajaran perseorangan adalah sebagai organisator, 

narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai peserta 

kegiatan. Beberapa komponen yang perlu dikuasai guru untuk pengajaran 

kelompok kecil dan perorangan,antara lain: (a)  mengadakan pendekatan secara 

pribadi, (b) mengorganisasi, (c) membimbing dan memudahkan belajar, serta (d) 

mengendalikan situasi sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar (Djamarah, 

2010: 164-171). 

9) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran menurut Rusman (2012: 92) adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memberikan gambaran menyeluruh 

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

tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Djamarah (2010: 143-144) 

menambahkan mengenai komponen dalam menutup pelajaran, yaitu (a) review 



27 

 

 

atau mengulangi kembali hal-hal yang dianggap penting, lalu meminta siswa 

mengungkapkan kembali melalui pertanyaan dan membuat rangkuman dari materi 

yang telah dipelajari; (b) evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara meminta siswa 

mendemonstrasikan, mengaplikasikan konsep, menyampaikan pendapat, atau 

mengerjakan soal tertulis. 

Dari berbagai jenis keterampilan di atas maka penelitian ini memfokuskan 

keterampilan guru dalam berbagai kegiatan yang meliputi : 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran dan keterampilan mengelola kelas) 

2) Melaksanakan kegiatan awal (keterampilan membuka pelajaran) 

3) Menyampaikan materi pengantar melalui media audio visual (keterampilan 

menjelaskan dan keterampilan mengadakan variasi )  

4) Membimbing pembentukan kelompok secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

5) Menggunakan gambar sesuai model Picture and Picture (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dan keterampilan mengadakan 

variasi)  

6) Bertanya jawab alasan/ dasar pemikiran urutan atau pasangan gambar 

(keterampilan bertanya dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 
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7) Menanamkan konsep berdasarkan alasan/ dasar pemikiran yang disampaikan 

siswa melalui media audio visual (keterampilan memberi penguatan dan 

keterampilan mengadakan variasi) 

8) Menggunakan media audio visual (keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan menjelaskan) 

9) Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

10) Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.4.4 Aktivitas Siswa 

Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan diantaranya meliputi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan tersebut akan mendorong siswa untuk 

berbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut meliputi belajar dan bekerja 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Setiap waktu kebutuhan 

dapat berubah dan bertambah, sehingga menimbulkan variasi semakin banyak dan 

semakin luas. Dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan akan semakin 

beraneka ragam (Hamalik 2014:171). 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. 

Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2012:100). 

Pengalaman belajar siswa di kelas dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa. 

Siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran di kelas menunjukkan aktivitas 

belajar.  Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti 
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pembelajaran. Menurut Paul B. Dierich dalam Sardiman, (2011: 101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

a. Visual activities (aktivitas-aktivitas melihat), yang termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities (aktivitas-aktivitas berbicara), seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities (aktivitas-aktivitas mendengarkan), sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities (aktivitas-aktivitas menulis), seperti misalnya menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin. 

e. Drawing activities (aktivitas-aktivitas menggambar), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas-aktivitas gerak), yang termasuk di dalamnya antara 

lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, dan beternak. 

g. Mental activities (aktivitas-aktivitas mental), sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas-aktivitas emosional), seperti misalnya: 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, dan gugup.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah semua kegiatan yang dilakukan siswa didalam kelas yang dilakukan 

secara sadar, terstruktur, terencana dan terarah sehingga menimbulkan perubahan 

perilaku belajar pada diri siswa, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu atau dari 

tidak mampu melakukan kegiatan menjadi mampu melakukan kegiatan. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual adalah sebagai 

berikut: 

1) Siap mengikuti pembelajaran (mental activities dan emotional activities) 

2) Memperhatikan tayangan materi yang ditampilkan oleh guru (Listening and 

visual activities) 

3) Siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok (Mental activities) 

4) Memasangkan gambar yang sesuai atau mengurutkan gambar yang acak 

menjadi urutan yang benar (Motor activities) 

5) Menyampaikan dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar yang disusun (Oral 

activities dan mental activities) 

6) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Oral activitites) 

7) Menyimpulkan hasil diskusi (Oral activities dan mental activities) 

8) Mengerjakan tugas evaluasi (Writing activities) 

2.1.4.5 Materi Pembelajaran 

Materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Menurut 

Hamdani (2011: 120) bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang 

file:///D:/Skripsi/Cara%20Meningkatkan%20Aktivitas%20Belajar%20Siswa_files/Cara%20Meningkatkan%20Aktivitas%20Belajar%20Siswa.htm
file:///D:/Skripsi/Cara%20Meningkatkan%20Aktivitas%20Belajar%20Siswa_files/Cara%20Meningkatkan%20Aktivitas%20Belajar%20Siswa.htm
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digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan 

siswa untuk belajar. 

Menurut Sanjaya (2012: 142) materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: 

(a) pengetahuan, menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran siswa, 

dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang 

harus dihafal dan dikuasai siswa; (b) keterampilan, menunjuk pada tindakan-

tindakan (fisik dan nonfisik) yang dilakukan seseorang dengan cara kompeten 

untuk mencapai tujuan tertentu; (c) Sikap, menunjuk pada kecenderungan 

seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini 

kebenarannya oleh siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

adalah suatu bahan ajar atau materi yang telah disusun secara sistematis oleh guru 

yang berfungsi untuk membantu guru untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap siswa serta bertujuan untuk menciptakan suasana siswa 

untuk belajar. 

2.1.4.6 Iklim Belajar 

Bloom (1964) mendefinisikan iklim dengan kondisi, pengaruh, dan 

rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang 

mempengaruhi siswa. 

Hyman dalam (Tarmidi, 2006: 7) mengatakan bahwa iklim yang kondusif 

antara lain dapat mendukung: (1) interaksi yang bermanfaat di antara siswa; (2) 

memperjelas pengalaman-pengalaman guru dan siswa; (3) menumbuhkan 
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semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan 

baik; dan (4) mendukung saling pengertian antara guru dan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa iklim belajar adalah 

suasana belajar yang kondusif yang tercipta dari interaksi guru dan siswa untuk  

mendukung proses pembelajaran dan dapat dipengaruhi oleh fisik, sosial, dan 

intelektual siswa. 

2.1.4.7 Kualitas Media Pembelajaran 

2.1.4.7.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Hamdani (2011: 243) menyatakan media adalah sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Bila media sebagai sumber belajar menurut 

Djamarah (2010: 120), maka media secara luas dapat diartikan dengan manusia, 

benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan. Selain menjadi sumber belajar, media juga merupakan alat 

bantu dalam proses belajar mengajar bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan 

dari bahan pelajaran kepada siswa. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

sumber belajar yang akan memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran 

kepada siswa, dan memudahkan siswa untuk menerima pelajaran. Media dapat 

beru-pa manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

2.1.4.7.2 Manfaat Media Pembelajaran 
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Ada banyak manfaat media pembelajaran, diantaranya menurut Anitah 

(2009: 6.10) yaitu: (1) memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan 

lingkungannya; (2) memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau 

persepsi belajar pada masing-masing siswa; (3) membangkitkan motivasi belajar 

siswa; (4) menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang 

maupun disimpan menurut kebutuhan; (5) menyajikan pesan atau informasi 

belajar secara rempak bagi seluruh siswa; (6) mengatasi keterbatasan waktu dan 

ruang; (7) mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. 

Selain itu Kustandi dan Bambang (2013: 23) menyimpulkan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut: (1) media 

pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi; (2) dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa; (3) dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (4) media pembelajaran dapat memberikan 

kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan 

mereka serta memungkinkan terjadina interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

2.1.4.7.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam empat 

jenis yaitu (a) Media Visual, (b) Media Audio, (c) Media Audio Visual, (d) 

Multimedia (Asyhar, 2009: 45). Penjelasan tentang pengelompokan media adalah 

sebagai berikut: 
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a. Media Visual  

Media visual dalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan 

peserta didik. Beberapa media visual antara lain: (a) media cetak seperti buku, 

modul, jurnal, peta, gambar dan poster; (b) model dan prototipe seperti globe 

bumi, dan (c) media realitas alam sekitar dan sebagainya. 

b. Media Audio  

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan para siswa untu memahami bahan ajar. Pesan dan informasi yang 

diterima adalah berupa pesan verbal seperti, bahasa lisan, kata-kata dan lain-lain. 

Sedangkan pesan nonverbal adalah dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, bunyi 

tiruan dan sebagainya. Contoh media audio yang umum digunakan adalah tape 

recorder, radio, dan cd player.  

c. Media Audio Visual  

 Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan 

melibatkan pendnegaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau 

kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat 

berupa pesan verbal maupun nonverbal. Contoh media audio visual adalah, film, 

video, program TV dan lain-lain. 

d. Multimedia 

Multimedia adalah media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam satu proses atau kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan pendengaran melalui 



35 

 

 

media teks, visual diam, visual gerak, dan audio seta media interaktif berbasis 

komputer dan teknologi dan informasi.   

Berdasarkan pengelompokkan jenis media tersebut, dalam penelitian ini 

menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPA. Media audio visual 

yang digunakan adalah berupa video pembelajaran. 

2.1.4.8 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2014: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap apresiasi dan ketrampilan. Merujuk 

pada pemikiran Gagne dalam (Suprijono, 2014: 5-6), hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri atas kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analisis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Stategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 
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d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Benyamin S. Bloom dalam (Rifa’i, 2011: 85-90) menyebutkan tiga hasil 

pembelajaran yaitu: 

1) Ranah kognitif 

Tujuan  ranah  kognitif  berhubungan  dengan  ingatan  atau  pengenalan 

terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan 

intelektual (Rifa’i, 2011: 86-87). Penggolongan tujuan ranah kognitif oleh bloom 

mengemukakan adanya 6 kelas/tingkat yakni: 

a) Ingatan 

b) Pemahaman 

c) Aplikasi 

d) Analisis  

e) Penilaian / evaluasi 

f) Kreasi 
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2) Ranah Afektif 

Tujuan ranah afektif berhubungan dengan perhatian, sikap, penghargaan, 

nilai, perasaan, dan emosi (Rifa’i, 2011: 87-89). Ranah afektif meliputi 5 kelas 

yakni: 

a) Menerima 

b) Merespons / menjawab 

c) Menilai 

d) Organisasi 

e) Karakterisasi 

3) Ranah Psikomotorik 

Tujuan ranah psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan 

motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi syaraf dan 

koordinasi badan (Rifa’i, 2011: 89-90). Ranah psikomotorik meliputi 6 kelas 

yakni : 

a) Gerakan tubuh yang mencolok / gerakan reflex 

b) Gerakan fundamental yang dasar 

c) Kemampuan Perseptual 

d) Kemampuan fisik 

e) Gerakan terampil 

f) Komunikasi nondiskursif 

Berdasarkan konsep di atas maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa  

hasil belajar IPA adalah perubahan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

belajar IPA, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Dalam melaksanakan pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture 

berbantu media audio visual, peneliti menetapkan indikator hasil belajar siswa 

pada ranah kognitif  yaitu : 

1) Menyebutkan kegunaan air 

2) Menjelaskan pengertian daur air 

3) Menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar 

4) Menggambarkan proses daur air 

5) Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

6) Menjelaskan upaya menghemat air. 

2.1.5 Pembelajaran IPA  

2.1.5.1 Pengertian IPA 

H.W Fowler et.al (1951) dalam (Dewiki dan Yuniati ,2006: 2.9) 

mendefinisikan IPA sebagai ilmu yang sistematis dan dirumuskan. Ilmu ini 

berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan terutama didasarkan atas 

pengamatan dan induksi.  

IPA didefinisikan oleh Paolo dan Marten dalam (Haryono,2013: 39) 

adalah sebagai berikut : (1) mengamati apa yang terjadi, (2) mencoba memahami 

apa yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa 

yang akan terjadi, (4) menguji ramalan-ramalan dibawah kondisi-kondisi untuk 

melihat apakah ramalan tersebut benar. 

Menurut Susanto (2013: 167) sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta 
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menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA adalah teori 

sistematis yang lahir dari rasa ingin tahu mengenai kebenaran alam semesta dan 

dibuktikan melalui metode ilmiah sesuai prosedur. 

2.1.5.2    Hakikat IPA 

Cain dan Evans (1990: 4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu : produk 

proses, sikap, dan teknologi. 

1) IPA sebagai produk 

“Science as content or product includes the accepted fact, laws, 

principals, and theories of science. At the elementary level, science content 

can be separated into three areas: physical, life, and earth” (Cain and 

Evans, 1990: 4). 

 

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

dan teori-teori IPA. Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku 

teks, artikel ilmiah dalam jurnal. 

IPA sebagai produk juga dijelaskan dalam Susanto (2013: 168) yaitu 

kumpulan hasil penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk 

konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk 

IPA sebagai produk, antara lain : fakta-fakta, prinsip, hukum dan teori-teori IPA. 

Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi berupa 

fakta, konsep dan teori tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. Contohnya yaitu fakta bahwa air bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan, konsep 

tentang siklus daur air yang terdiri dari proses evaporasi, kondensasi, presipitasi 
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hingga menjadi hujan, fakta-fakta kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi 

proses daur air, serta berbagai upaya untuk menghemat air. 

2) IPA sebagai proses 

“In garedes K through 8. The emphasize in science is paleced on the 

process component. This component focuses on the means used in 

acquiring science content” (Cain and Evans, 1990: 4). 

 

IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk 

IPA. IPA disusun dan diperoleh malalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan 

bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori. Tahapnnya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses 

eksperimen atau penelitian yang meliputi: (a) observasi; (b) klasifikasi; (c) 

interpretasi; (d) prediksi; (e) hipotesis; (f) mengendalikan variabel; (g) 

merencanakan dan melaksanakan penelitian; (h) interferensi; (i) aplikasi; (j) 

komunikasi. 

IPA sebagai proses yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan 

tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA 

membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan 

digeneralisasikan oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA disebut 

dengan keterampilan proses sains (sains process skills) adalah keterampilan yang 

dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasikan 

dan menyimpulkan (Susanto, 2013: 168-169). 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan/ produk IPA tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang 
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dapat mempengaruhi daur air, yaitu percobaan untuk mengetahui proses air 

sehingga dapat kembali ke bumi yang disebut hujan, mengamati video proses daur 

air, mencoba mengurutkan gambar proses terjadinya hujan, memasangkan gambar 

yang menunjukan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air, kegunaan air, 

dan cara menghemat air. 

3) IPA sebagai sikap 

“Developing objectivity, openness, and tentativeness as well as being 

conclusions on aviable data are all part of scientific attitude. The concept 

of intelligent failure should be developed at the elementary level. Children 

should not be afraid to stick their necks out and make intelligent mistakes. 

Much sienctific knowledge has result from such mistakes. Science can be 

fun and stimulating. Children should be involved in “messing about” 

activities as well as structured experiences” (Cain and Evans, 1990: 5). 

 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan dilapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang 

selalui ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

Menurut Sulistyorini (2006) dalam (Susanto, 2013: 169), ada sembilan 

aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu : 

sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus 

asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan 

kedisiplinan diri.  

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA melalui menemukan, 

berdiskusi, misalnya sikap ingin tahu, sikap ingin mendapat jawaban yang benar, 

bekerja sama, disiplin, dan teliti. 
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4) IPA sebagai teknologi 

“During the 1980s we have seen the beginnings of a new focus in science 

education. That focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as it relates to our daily lives 

has become a vital part of sciencing. The usefulness of science 

applications in solving “real world” problems is the theme seen in new 

curricula”  (Cain and Evans, 1990: 6). 

 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya 

secara langsung dalam bentuk teknologi. 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan 

materi yaitu daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya adalah, seperti 

sumur atau resapan air di kota untuk mendapatkan air tanah dari hasil air hujan. 

Selain itu ada juga kincir air yang dapat menghasilkan listrik dengan bantuan air 

yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia sebagai alternatif penghasil 

listrik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa IPA dapat 

dideskripsikan IPA sebagai produk, proses sikap dan teknologi. Dalam setiap 

pembelajaran IPA harus mencakup keempat sifat dasar IPA tersebut agar tujuan 

dalam pembelajaran IPA yang utama dapat tercapai.  

2.1.5.3    Pembelajaran IPA di SD 

Pelaksanaan pembelajaran IPA dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai 

melalui pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran IPA di SD telah dirumuskan 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006). Dalam KTSP 
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selain dirumuskan tentang tujuan pembelajaran IPA juga dirumuskan tentang 

ruang lingkup pembelajaran IPA, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan arah 

pengembangan pembelajaran IPA untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan 

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sehingga 

setiap kegiatan pendidikan formal di SD mengacu pada kurikulum tersebut. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan IPA 

dalam KTSP, agar peserta didik berkemampuan diantaranya: 1) memperoleh 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan 

alam ciptaanya; 2) mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) mengmbangkan 

rasa ingin tahu dan sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang 

saling mempengaruhi anatara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; 4) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang tercantum dalam KTSP perlu dilaksanakan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak SD.  

Menurut Piaget dalam (Rifa’I dan Anni, 2011: 27-30) tahap perkembangan 

mencakup tahap sensorimotorik, praoperasional, dan operasional. 

e. Tahap Sensorimotorik (0-2 tahun) 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia denga mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan 
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gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh). Selama dalam tahap ini, 

pengetahuan bayi tentang dunia adalah terbatas pada persepsi yang diperoleh dari 

penginderaannya dan kegiatan motoriknya. 

f. Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egosentries dan intuitif, 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini 

terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. 

1) Sub Tahap Simbolis (2-4 tahun) 

Pada tahap ini anak secara mental sudah mampu memprsentasikan obyek 

yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai berkembang ditunjukkan 

dengan sikap bermain, sehingga muncul egoisme dan animisme. 

2) Sub Tahap Intuitif (4-7 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu 

jawaban dari semua pertanyaan; disenut intuitif karena anak merasa yakin akan 

pengetahuan dan pemahaman mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka 

bisa mengetahui cara-cara apa yang mereka ingin ketahui. 

g. Tahap Operasional  

Tahap operasional terdiri dari tahap operasional kongkrit dan operasional 

formal. 

1) Tahap Operasional Kongkrit (7-11 tahun) 

Pada tahp ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun 

masih dalam bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran 
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intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk menggolong-

golongkan sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

2) Tahap Operasional Formal (7-15 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Disamping itu anak sudah mampu menyusun rencana untuk memecahkan masalah 

dan secara sistematis menguji solusinya. Kemampuan berpikir seperti ini oleh 

Piaget disebut sebagai hypothetical-deductive-reasoning, yakni mengambangkan 

hipotesis untuk memecahkan problem dan menarik kesimpulan secara sistematis. 

Berdasarkan teori Piaget dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah 

dasar, berada pada tahap perkembangan kognitif yaitu tahap operasional kongkrit. 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan logika namun masih dalam bentuk 

benda konkrit. Oleh karena itu, peran guru dalam pembelajaran IPA disekolah 

dasar sangat penting yaitu menyediakan benda-benda konkrit dan alat peraga serta 

memanfaatkan benda tersebut dalam pembelajaran IPA dikelas. Sehingga, guru 

memerlukan alat peraga sebagai alat bantu untuk mengajar guna membantu 

peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. 

Adapun manfaat praktis penggunan media pembelajaran menurut Arsyad 

(2009: 26-27) diantaranya yaitu: (1) memperjelas penyajian pesan dan informasi; 

(2) meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan 

motivasi belajar; (3) dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (4) 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka serta memungkinkan interaksi langsung. Berdasarkan manfaat 

media tersebut, maka pembelajaran IPA membutuhkan media. Oleh karena itu, 
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guru perlu mempersiapkan media dan lingkungan belajar yang memungkinkan 

siswa memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

Setelah memperhatikan karakteristik siswa SD di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA di SD akan efektif apabila siswa aktif berpartisipasi dan 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan situasi belajar 

siswa aktif. 

Lima prinsip utama pembelajaran IPA menurut Sutrisno (2007: 5-3 – 5-5), 

yaitu lima pernyataan tentang tentang kebenaran dalam pembelajaran IPA yang 

dijadikan panutan untuk melaksanakan pembelajaran IPA.  

a. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun noninderawi. Para siswa perlu dibuat agar aktif 

melakukan sesuatu agar memperoleh pengalaman. 

b. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, sehingga 

perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari pengalaman perlu diungkap di setiap awal pembelajaran. 

c. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan 

pengetahuan para ilmuan, pengetahuan yang Anda miliki. Pengetahuan yang 

demikian Anda sebut miskonsepsi. Anda perlu merancang kegiatan yang dapat 

membentulkan miskonsepsi ini selama pembelajaran. 

d.  Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan 

relasi dengan konsep yang lain. Tugas Anda sebagai guru IPA adalah 



47 

 

 

mengajak siswa untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari 

ke dalam fakta, data, konsep, symbol, dan hubungan dengan konsep yang lain. 

e.  IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembelajaran IPA di SD perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa SD yaitu pada tahapan 

operasional konkret, menggunakan keterampilan proses IPA dan mencakup 4 

komponen hakekat IPA yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi serta 

menerapkan model Picture and Picture berbantu media audio visual, sehingga 

tujuan pembelajaran yang dikehendaki dalam kurikulum IPA SD dapat tercapai. 

Untuk memperoleh pengalaman belajar, seorang guru harus menggunakan 

keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Keterampilan proses adalah 

perlakuan yang diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada 

pembentukan keterampilan untuk memperoleh suatu pengetahuan kemudian 

mengkomunikasikan perolehannya. Funk (1979) menyatakan bahwa keterampilan 

proses terbagi menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar (basic skills) dan 

keterampilan proses terpadu (integrated skills), jika dijabarkan sebagai berikut: 

a. Keterampilan proses dasar, meliputi: (1) pengamatan, yaitu proses 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan semua indera atau memakai 

alat untuk membantu panca indera. Dapat dilakukan dengan cara melihat, 

meraba, mengecap, membau, dan mendengar; (2) pengklasifikasian, yaitu 

mengatur atau mendistribusikan objek-objek, kejadian-kejadian, atau 

informasi ke dalam golongan atau kelas dengan menggunakan cara tertentu; 

(3) pengukuran, yaitu menentukan ukuran suatu objek dengan 
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membandingkan atau menggunakan alat ukur yang sesuai; (4) 

pengkomunikasian, yaitu mencatat data yang didapat sebagai hasil 

eksperimen dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang-orang dan 

menyampaikan hasil belajar atau penemuannya terhadap orang lain; (5) 

memprediksi atau inferensi, yaitu membuat ramalan tentang peristiwa yang 

akan datang berdasarkan hasil observasi yang pernah dilakukan, konsep dan 

prinsip yang telah diketahui sebelumnya. 

b. Keterampilan proses terpadu, yaitu menentukan variabel, menyusun tabel 

data, penyusunan grafik, pendeskripsian hubungan antar variabel, memproses 

data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, mengontrol variabel, 

merencanakan penyelidikan dan melaksanakan eksperimen.  

Berdasarkan uraian diatas maka dalam pembelajaran IPA diperlukan 

adanya pencapaian tujuan pembelajaran yang berkarakter meliputi aspek 

pemahaman (kognitif) tentang kebaikan, aspek motivasi atau keinginan (afektif) 

untuk berbuat baik, dan action (tindakan) berbuat baik (psikomotorik), 

keterampilan proses dalam model Picture and Picture berbantu media audio 

visual agar pembelajaran dapat lebih bermakna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran IPA sesuai dengan kurikulum. 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2011:42) pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif 

disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi 
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siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbada latar belakangnya. 

Pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011:30) adalah rangkaian 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Dalam pembelajaran 

kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 

Suprijono (2014: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih 

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif diarahkan 

dengan menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan 

dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan cara  bekerjasama antar 

siswa dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab. Dalam penelitian ini siswa 

akan bekerja kelompok dalam mendiskusikan suatu topik pembelajaran, dengan 

adanya pembelajaran kooperatif dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, selama bekerja kelompok tugas 
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siswa adalah mencapai ketuntasan belajar yang disajikan guru dan saling 

membantu teman sekelompok untuk mencapai ketuntasan materi.    

2.1.7 Model Pembelajaran Picture and Picture 

2.1.7.1 Pengertian Model Picture and Picture  

Model pembelajaran Picture and Picture merupakan salah satu jenis 

pembelajaran kooperatif. Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan secara logis. Model 

pembelajaran ini mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Maka dari itu, sebelumnya guru sudah menyiapkan gambar yang 

akan ditampilkan, baik dalam bentuk kartu atau carta dalam ukuran besar 

(Shoimin, 2014: 122). 

Gambar sangat penting digunakan untuk memperjelas pengertian. Melalui 

gambar, siswa dapat mengetahui hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Gambar 

dapat membantu guru mencapai tujuan instruksional, karena selain merupakan 

media dan mudah diperoleh, juga dapat meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu, 

pengetahuan dan pemahaman siswa menjadi luas, jelas, dan tidak mudah 

dilupakan. 

2.1.7.2 Langkah-langkah Model Picture and Picture 

Adapun langkah-langkah model Picture and Picture menurut Shoimin 

(2014: 123), antara lain: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  

Pada langkah ini guru diharapkan dapat menyampaikan kompetensi dasar 

mata pelajaran yang disampaikan sehingga siswa dapat mengukur sejauh mana 
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materi yang harus dikuasai. Disamping itu, guru juga harus menyampaikan 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar sehingga sampai di mana 

indikatornya dapat dicapai oleh peserta didik. 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

Penyajian materi sebagai pengantar adalah sesuatu yang penting. Dari sini 

guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 

pembelajaran dapat dimulai dari sini. Hal ini karena guru dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa yang belum siap. Dengan motivasi dan 

teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar 

lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

c. Guru menunjukkan/ memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

Dalam proses penyajian materi, siswa diajak untuk terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh 

guru atau temannya. 

d. Guru menunjuk/ memanggil siswa secara bergantian memasang/ 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis  

Pada langkah ini guru harus mampu memberikan motivasi. Ini karena 

menunjukkan secara langsung kadang kurang efektif dan membuat siswa merasa 

dihukum. Sebagai cara alternatifnya, salah satunya adalah dengan undian sehingga 

siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan.Gambar-

gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau 

dimodifikasi. 
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e. Guru menanyakan alasan/ dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

Setelah itu ajaklah siswa untuk menyantumkan rumus, tinggi, jalan cerita, 

atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Usahakan diskusi 

berlangsung dengan tertib dan terkendali. Jadi guru harus mampu mengendalikan 

situasi yang terjadi sebagai moderator utamanya. 

f. Dari alasan/ urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/ 

materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar, guru harus memberikan 

penekanan pada kompetensi yang ingin dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa 

hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. 

Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

g. Kesimpulan/ rangkuman 

Kesimpulan dan rangkuman dapat dilakukan dengan siswa. Guru 

membantu dalam proses pembuatan kesimpulan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model Picture and Picture adalah salah satu 

jenis model pembelajaran yang menggunakan media gambar yang dipasangkan/ 

diurutkan dengan urutan logis. Melalui model Picture and Picture dalam proses 

pembelajaran IPA dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar berupa gambar kegunaan air, urutan daur air 

serta kegiatan manusia yang mempengaruhinya. 
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2.1.7.3  Kelebihan dan Kekurangan Model Picture and Picture 

Model pembelajaran Picture and Picture tentu saja mempunyai kelebihan 

dan kekurangan dalam pelaksanaannya pada proses pembelajaran. Kelebihan 

model Picture and Picture menurut Shoimin (2014: 125) antara lain:   

a. Memudahkan siswa untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh guru 

ketika menyampaikan materi pembelajaran. 

b. Siswa cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan 

gambar-gambar. 

c. Siswa dapat membaca satu persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada 

gamabar-gambar yang diberikan. 

d. Siswa lebih berkonsentrasi dan merasa asik karena tugas yang diberikan oleh 

guru berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari, yakni bermain gambar. 

e. Adanya saling kompetensi terkelompok dalam penyusunan gambar yang telah 

dipersiapkan oleh guru. Sehingga suasana kelas terasa hidup. 

f. Siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada 

gambar. 

g. Menarik bagi siswa dikarenakan melalui audio visual dalam bentuk gambar-

gambar. 

Sedangkan kekurangan model pembelajaran Picture and Picture menurut 

Shoimin (2014: 126) antara lain:  

1) Memakan banyak waktu. 

2) Banyak siswa yang pasif. 
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3) Harus mempersiapkan banyak alat dan bahan yang berhubungan dengan 

materi yang akan diajarkan dengan model tersebut.  

4) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. 

5) Membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Untuk mengatasi kelemahan saat proses pembelajaran dengan model 

Picture and Picture guru sebisa mungkin untuk mengkondisikan siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran dan dalam mengatasi banyaknya siswa yang pasif guru 

dapat mengajukan pertanyaan lisan bagi siswa yang belum ditunjuk maju ke 

depan kelas. 

2.1.8 Media Pembelajaran Audio Visual 

2.1.8.1   Pengertian Media Audio Visual  

Media audio visual merupakan salah satu jenis media yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan namanya, media ini 

merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar.  

Seels (1994: 70) mengemukakan bahwa “pembelajaran audiovisual 

didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang menyangkut 

pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif 

tidak selalu harus tergantung kepada pemahaman kata-kata dan symbol-

simbol sejenis”. 

 

Sementara itu, Kustiono (2010: 70) mengatakan bahwa media 

pembelajaran audio visual merupakan bentukan media baik software maupun 

hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran secara auditif sekaligus visual. Artinya pesan-pesan yang 

dikandungnya disampaikan melalui saluran indra pendengaran dan penglihatan 
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sekaligus. Bentukan media audio visual ini seperti : film, TV, video, yang 

terkemas dalam sheet film celeluide ke bentuk-bentuk CD film atau CD video.  

Gagne dalam Kustiono (2010: 70) media audio visual dapat 

diklasifikasikan kedalam klasifikasi media film, yang mencakup : film atau video 

hasil pemotretan atau shooting objek/benda atau kejadian sebenarnya, maupun 

film dari pemotretan gambar. Disisi lain, Dale (1961) dalam Kustiono (2010: 70) 

mengklasifikasikan media pembelajaran audio visual ke dalam klasifikasi media 

tingkatan ke-7 dan 8, yakni media TV dan gambar hidup. 

Dalam penerapannya media audio visual memiliki beberapa karakteristik. 

Seels (1994: 42) mengemukakan karakteristik media audio visual yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mereka biasanya bersifat linear 

b. Menampilkan visual yang dinamis 

c. Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh 

desainer/ pengembang 

d. Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan yang riil dan 

abstrak 

e. Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah laku dan 

kognitif 

f. Sering berpusat pada guru 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau 
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kegiatan. Contoh media audio visual adalah film, video, program TV, slide suara 

(sound slide) dan lain-lain. 

2.1.8.2   Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Audio Visual 

Menurut Seels (1994: 41) beberapa kelebihan media audiovisual pada 

pembelajaran yaitu:  

a. Memungkinkan pemroyeksian gambar hidup 

b. Pemutaran kembali suara 

c. Penayangan visual yang berukuran besar sehingga dapat memperjelas 

penyajian pesan. 

Media audio visual juga mempunyai kekurangan. Seels (1994: 42) 

menyebutkan bahwa kekurangan pembelajaran audiovisual adalah sering berpusat 

pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas belajar pemelajar. Sehingga siswa 

akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Untuk itu guru harus 

aktif memberikan balikan kepada siswa ketika sedang mengamati materi pada 

media audio visual. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual sebuah rancangan kegiatan pembelajaran dimana 

pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa. Guru mempunyai fungsi sebagai 

fasiltator bagi siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan media audio 

visual sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Media audio visual dalam 

penelitian ini berupa video pembelajaran tentang kegunaan air dalam kehidupan 

sehari-hari, proses terjadinya daur air, dan cara menghemat air. 
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2.1.9 Teori Belajar yang Mendasari Model Picture and Picture Berbantu 

Media Audio Visual 

Jika dicermati, penerapan model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual dalam pembelajaran IPA bertalian erat dengan teori 

belajar konstruktivisme dan teori perkembangan kognitif Piaget.  

2.1.9.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari oleh 

kenyataan bahwa tiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi 

kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Oleh sebab itu 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif 

pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka 

masing-masing. Peserta didik akan mengaitkan  materi pembelajaran baru dengan 

materi pembelajaran lama yang telah ada (Lapono, 2008: 1.25).  

Terjadinya pergeseran peranan guru dalam pembelajaran konstruktivisme 

tentunya membawa dampak tertentu, misalnya guru merasa beban mengajarnya 

menjadi ringan karena membiarkan peserta didik untuk belajar sendiri. Hal ini 

tidak perlu terjadi karena perspektif konstruktivisme dalam pembelajaran 

disekolah menitikberatkan pada pengalaman pendidikan yang dirancang untuk 

membantu peserta didik menguasai ilmu pengetahuan. Peserta didik didorong agar 

berperan serta secara aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya 

akan memainkan peranan sebagai pembimbing atau fasilitator dalam 
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memperkembangkan pengetahuan yang telah ada dalam diri peserta didik 

(Lapono, 2008: 1.27). 

2.1.9.2 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Hasil belajar siswa tidak lepas dari perkembangan kognitif seperti yang 

dijelaskan oleh Piaget. Piaget mengatakan setiap anak mengembangkan 

kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Proses berpikir anak 

merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap dari fungsi intelektual, dari 

konkret menuju abstrak. Anak Sekolah Dasar berada pada tingkat operasional 

konkret (7-11 tahun), Pada kurun waktu ini pikiran logis anak mulai berkembang, 

anak sudah mampu berpikir secara operasi konkret (Suyono, 2014: 84). 

Oleh karena itu, dalam tingkat operasional konkret ini struktur kognitif 

siswa sudah relatif stabil. Sudah mulai dapat berpikir logis, tetapi masih 

memerlukan benda-benda konkret yang dapat mereka otak-atik untuk membantu 

pemikirannya. Jadi kegiatan mengotak-atik dengan tangan atau kegiatan 

manipulatif dan kesempatan mengeksplorasi sangat perlu bagi anak-anak pada 

tahap ini, sebab kata-kata baik lisan maupun tertulis akan sangat membantu jika 

mereka diberi kesempatan berpikir dengan gerakan dan kreativitas tangan dan 

panca indera mereka sendiri. 

2.1.10 Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture Berbantu Media 

Audio Visual dalam Pembelajaran IPA di SD 

Adapun langkah-langkah pembelajaran IPA dengan penggabungan model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 

Penerapan Model Picture and Picture Berbantu Media Audio Visual 

 

Langkah-langkah 

model pembelajaran 

Picture and Picture 

(Suprijono, 2014) 

Langkah-

langkah media 

audio visual 

(Arsyad, 2009)  

Langkah-langkah modifikasi model Picture and 

Picture berbantu media audio visual 

1. Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang 

ingin dicapai 

2. Menyajikan materi 

sebagai pengantar 

3. Guru 

menunjukkan/mem

perlihatkan 

gambar-gambar 

kegiatan yang 

berkaitan dengan 

materi 

4. Guru menunjuk 

/memanggil siswa 

secara bergantian 

memasang / 

mengurutkan 

gambar-gambar 

menjadi urutan 

yang logis 

5. Guru menanyakan 

alasan / dasar 

pemikiran urutan 

gambar tersebut 

6. Dari alasan/urutan 

gambar tersebut 

guru memulai 

menanamkan 

konsep / materi 

sesuai dengan 

kompetensi yang 

ingin dicapai 

7. Kesimpulan / 

rangkuman.  

1. Persiapan  

Guru 

menyiapkan 

kebutuhan 

teknis yang 

diperlukan, 

seperti 

laptop, LCD. 

2. Membangkitk

an kesiapan 

siswa 

3. Pelaksanaan/ 

Penyajian 

Guru 

menyampaika

n tujuan 

pembelajaran

, menjelaskan 

materi 

belajar, 

menghindari 

kejadian yang 

dapat 

mengganggu 

siswa 

4. Tindak lanjut 

Kegiatan 

yang bisa 

dilakukan  

diskusi, 

observasi, 

eksperimen 

dan latihan 

1. Guru menyiapkan sumber, media dan perlengkapan 

dalam pembelajaran seperti laptop, LCD, speaker 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan siswa dengan 

memberikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai 

5. Guru menyampaikan materi pengantar melalui 

media audio visual 

6. Siswa membentuk 5 kelompok kecil secara 

heterogen masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 

siswa 

7. Masing-masing kelompok dibagikan 1 set gambar 

untuk dipasangkan/ diurutkan dengan benar 

8. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

menentukan pasangan/ urutan gambar dan membuat 

dasar pemikirannya. 

9. Guru menunjuk perwakilan masing-masing 

kelompok. 

10. Siswa ke depan kelas untuk memasangkan/  

mengurutkan gambar 

11. Siswa ditanya tentang dasar pemikiran pasangan/ 

urutan gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar pemikiran pasangan/ 

urutan gambar yang telah disusun. 

13. Berdasarkan dasar pemikiran yang disampaikan, 

guru menanamkan konsep sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai melalui media audio 

visual 

14. Guru membagikan LKK untuk setiap kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan LKK 

16. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

17. Guru memberikan penghargaan kelompok 

18. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Terdapat beberapa penelitian dengan menggunakan model  Picture and 

Picture untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD. Penelitian yang 

dilakukan oleh Johnson, Dawid W (2012) yang berjudul “Cooperative Learning 
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Methods : A Meta-Analysis”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran kooperatif efektif dalam mempertahankan hasil belajar.  

Saleh, Nuraini (2012) yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Picture and 

Picture untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV SDN 27 Pontianak 

Tenggara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan model picture and 

picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV 

SDN 27 Pontianak Tenggara. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata hasil belajar 

siswa pada pratindakan 64,09 meningkat menjadi 70,76 pada siklus I. Dari siklus 

1 ke siklus II juga mengalami peningkatan yaitu 70,76 menjadi 75,30 pada siklus 

II. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model picture 

and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 

IV SDN 27 Pontianak Tenggara.  

Nugroho, Junaedi (2011) dengan judul penelitian “Pemanfaatan media 

audio visual untuk meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Kemiriswu 2 Pasuruan”. Hasil penelitian pembelajaran menggunakan media 

Audio Visual pada desain pembelajaran didapat pada siklus I rata-rata sebesar 

83% dan pada siklus II sebesar 94% dan pada penerapannya diperoleh hasil nilai 

tindakan guru mengajar pada siklus I rata-rata sebesar 79 % dan pada siklus II 

sebesar 92 %. Pada aktivitas dan hasil belajar pelajaran IPA siswa kelas V SDN 

Kemirisewu 2 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Hal itu ditunjukan rata-rata aktivitas 

belajar siswa pada siklus I sebesar 44% meningkat menjadi 89% pada siklus II. 

Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 33,33%, pada 

siklus I sebesar 57,14% dan meningkat menjadi 85,71 pada siklus II. Karena 
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ketuntasan hasil belajar lebih dari 75%, maka kegiatan penelitian dihentikan. 

Dengan demikian penerapan media Audio Visual dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa.  

Penelitian menggunakan media audio visual juga dilakukan oleh Ode, 

Elijah Ojowu (2014) yang berjudul “Impact Of Audio-Visual (AVs) Resources On 

Teaching And Learning In Some Selected Private Secondary Schools In 

Makurdi”. Penelitian ini dilakukan pada seratus dua puluh responden. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis 

menggunakan persentase sederhana dan frekuensi sementara hipotesis diuji 

menggunakan t-test statistik teknik pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah.  

Utami, Anita Esti (2013) yang berjudul “Penggunaan Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Mendeskripsikan Daur Hidup Hewan”. Dalam 

penelitian ini pada kondisi prasiklus, tingkat ketuntasan klasikal kemampuan 

mendeskripsikan daur hidup hewan masih rendah yaitu 42,31%. Pada siklus I 

hasil perolehan nilai kemampuan mendeskripsikan daur hidup hewan setelah 

dilakukan tindakan  dengan menggunakan media audiovisual meningkat menjadi 

76,92%. Hasil pada siklus II juga menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 

dengan  prasiklus dan siklus I. Tingkat ketuntasan klasikalnya adalah 92,31%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan  media  audiovisual  

dapat meningkatkan kemampuan mendeskripsikan daur hidup hewan pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Gerdu, Karangpandan Tahun Ajaran 2012/2013.  
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan data hasil belajar siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang, tampak bahwa proses pembelajaran belum optimal. Hal ini 

dikarenakan guru belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. 

Guru lebih sering menyampaikan materi hanya menggunakan buku paket dengan 

gambar sederhana yang ada di dalamnya. Hal tersebut, menciptakan suasana 

belajar yang membosankan. Pada proses pembelajaran, aktivitas guru nampak 

lebih dominan dengan ceramah sedangkan aktivitas siswa cenderung pasif karena 

siswa hanya mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat, lalu mengerjakan 

soal yang diberikan. Guru kurang memberikan pengalaman belajar kepada siswa 

seperti, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPA. Selain itu, aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa sebagai 

suatu interaksi masih jarang dilakukan. Guru hanya melakukan tanya jawab ketika 

selesai menjelaskan materi kemudian memberikan kesempatan bertanya hal yang 

belum diketahui. Kondisi pembelajaran dengan sikap guru dan aktivitas belajar 

siswa yang masih rendah berdampak pada hasil belajar siswa yang sebagian besar 

siswa nilai rata-rata ulangan hariannya dibawah KKM. 

Langkah untuk memecahan masalah yang terjadi yaitu rendahnya kualitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA dapat diterapi dengan 

menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual. Melalui model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses 



63 

 

 

pembelajaran melalui kegiatan memasang/ mengurutkan gambar-gambar, 

menyampaikan pendapat dan bekerjasama dalam kelompok. 

Dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture berbantu 

media audio visual kualitas pembelajarannya akan meningkat. Kualitas 

pembelajaran yang dimaksud meliputi peningkatan keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran IPA, aktivitas siwa, dan hasil belajar siswa. Secara 

visual, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

KONDISI  

AKHIR 

 

TINDAKAN 

 

Guru :  
1. Belum menggunakan model pembelajaran inovatif 

2. Aktivitas tanya jawab jarang dilakukan 

3. Belum menggunakan media pembelajaran 

 

Siswa :  
1. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran 

2. Aktivitas hanya mendengar, mencatat materi dan mengerjakan soal evaluasi 

3. Siswa belum optimis dalam menyampaikan pendapat 

 

Hasil Belajar 

Nilai mata pelajaran IPA menunjukkan dari 29 siswa terdapat 20 siswa (68,97%) 

nilainya tidak mencapai KKM dan hanya 9 siswa (31,03%) yang nilainya dapat 

mencapai KKM yaitu ≥68. 

Menggunakan model Picture and Picture 

berbantu media audio visual 

Langkah – langkah : 

 

1. Guru menyiapkan sumber, media dan perlengkapan dalam pembelajaran 

seperti laptop, LCD, speaker 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan siswa dengan memberikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

5. Guru menyampaikan materi pengantar melalui media audio visual 

6. Siswa membentuk 5 kelompok kecil secara heterogen masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa 

7. Masing-masing kelompok dibagikan 1 set gambar untuk dipasangkan/ 

diurutkan dengan benar 

8. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan pasangan/ urutan 

gambar dan membuat dasar pemikirannya. 

9. Guru menunjuk perwakilan masing-masing kelompok. 

10. Siswa ke depan kelas untuk memasangkan/  mengurutkan gambar 

11. Siswa ditanya tentang dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar yang telah 

disusun. 

13. Berdasarkan dasar pemikiran yang disampaikan, guru menanamkan konsep 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai melalui media audio visual 

14. Guru membagikan LKK untuk setiap kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan LKK 

16. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

17. Guru memberikan penghargaan kelompok 

18. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 

Kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa,  

dan hasil belajar IPA meningkat 

 

 

 

 

 

KONDISI 

AWAL 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan 

kelas yaitu melalui model Picture and Picture berbantu media audio visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(classroom based action research) yang terdiri atas tiga siklus. Menurut Aqip 

(2010: 3) penelitian tindakan kelas adalah penelitian dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dalam pelaksanaan PTK terdapat 4 tahap 

penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Keempatnya harus terencana sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat 

terlaksana dan mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti. Skema 

tahapan  PTK menurut Arikunto (2008: 16) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bagan Langkah PTK 

 

 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS 

II 

Observasi 

Refleksi 

? 
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3.1.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2008: 75) perencanaan merupakan suatu rancangan 

tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap perencanaan peneliti 

menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk 

diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta 

selama tindakan berlangsung. Pada penelitian tindakan kelas ini, tahap 

perencanaan meliputi :  

1) Menelaah pembelajaran IPA pada kompetensi dasar daur air dan kegiatan 

manusia yang mempengaruhinya serta menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual. 

3) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing pertemuan, kecuali media audio visual 

yang akan digunakan pada setiap pertemuan. 

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

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2008: 76-77) pada tahap ini, rancangan strategi dan 

skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Rancangan tindakan yang 
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dilakukan telah didiskusikan dengan pelaksanaan tindakan (guru) untuk dapat 

diterapkan di dalam kelas sesuai dengan skenarionya. Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus, dan tiap siklus terdiri dari 1 

pertemuan.  

3.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengambilan data untuk melihat seberapa 

jauh pengaruh tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2008: 127). Pada tahap 

ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hal yang diperlukan dan terjadi 

selama pelaksanaan tidakan berlangsung. Penelitian menggunakan lembar 

penilaian keterampilan guru dan siswa. Observasi juga didukung dengan 

menggunakan wawancara terhadap guru, catatan lapangan, dokumen, dan juga 

lembar soal dalam pengamatan data-data di lapangan. Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru untuk mengamati aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran IPA yang menerapkan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Hopkins (dalam Arikunto, 2008: 80), refleksi dalam PTK 

mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan 

yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari siklus refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan 

ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat 

teratasi. 
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Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas guru dan siswa, serta 

pemahaman materi daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya, 

apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada 

siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan 

yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, maka peneliti bersama tim 

kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, dan masing-masing siklus terdiri 

dari satu kali pertemuan. 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Peneliti dan kolaborator menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan kompetensi dasar mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manuasia yang dapat mempengaruhinya dan indikator menyebutkan 

kegunaan air dan menjelaskan pengertian daur air. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar dan video.  

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menerapkan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

memahami kegunaan air dan pengertian daur air. Prosedur pelaksanaannya 

adalah: 

a. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

1) Memberi salam 

2) Berdoa 

3) Absensi 

b. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

1) Apersepsi : Tanya jawab : Pernahkah kalian merasa haus setelah 

berolahraga atau saat perjalanan jauh ? Apa yang kalian lakukan untuk 

menghilangkan rasa haus ? 

2) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai 

3) Memberikan motivasi 

c. Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

1) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

2) Menyampaikan materi pengantar yaitu tentang air dengan menampilkan 

sound slide (eksplorasi) 

3) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yaitu 

melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 

4) Membagikan 1 set gambar kepada masing-masing kelompok (eksplorasi) 
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5) Berdiskusi untuk menentukan pasangan gambar yang menunjukan 

kegunaan air. (elaborasi) 

6) Mengundi perwakilan kelompok untuk memasangkan dan 

menyampaikan penjelasan gambar yang telah dipasangkan. (eksplorasi) 

7) Perwakilan kelompok maju kedepan kelas memasangkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran gambar. (elaborasi) 

8) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai menanamkan 

konsep melalui media audio visual (Konfirmasi) 

9) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok (eksplorasi) 

10) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

11) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (elaborasi) 

12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang 

belum dipahami (Konfirmasi) 

13) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir ( 15  menit ) 

1) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang  

kegunaan air dan pengertian daur air 

2) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

3) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk membuat daftar kegunaan air. 
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3.2.1.3 Observasi 

a. Mengamati perilaku guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual dalam pembelajaran IPA. 

b. Memantau kerjasama tim siswa 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran 

b. Menganalisis hasil obeservasi dan hasil belajar 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. Adapun daftar 

permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: 

1) Guru terlambat masuk kelas 

2) Siswa kurang percaya diri dalam menyampaikan dasar pemikiran gambar 

3) Pengkondisian siswa saat pembelajaran masih kurang 

4) Guru belum memberikan penguatan berupa gerakan tubuh. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kompetensi 

dasar mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manuasia yang dapat 

mempengaruhinya dan indikator menjelaskan proses daur air dengan 

menggunakan gambar dan menggambarkan proses daur air 

b. Guru datang ke sekolah lebih awal agar dapat mempersiapkan sumber dan 

media pembelajaran berupa gambar dan video. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menerapkan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar dan menggambarkan 

proses daur air. Prosedur pelaksanaannya adalah : 

a. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

1) Memberi salam 

2) Berdoa 

3) Absensi 

b. Kegiatan Awal (  10 menit ) 

1) Apersepsi : Tanya jawab tentang : Dari mana datangnya air ? Mengapa 

air tidak kunjung habis, walaupun kita gunakan setiap hari ? 

2) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. 

3) Memberikan motivasi 

c. Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

1) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

2) Menyampaikan materi pengantar yaitu tentang pengertian daur air 

dengan menampilkan pada tayangan sound slide (eksplorasi) 

3) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yaitu 

melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 
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4) Membagikan 1 set gambar kepada masing-masing kelompok (eksplorasi) 

5) Berdiskusi untuk mengurutkan gambar yang menunjukan proses daur air 

yang benar. (elaborasi) 

6) Mengundi perwakilan kelompok untuk mengurutkan dan menyampaikan 

penjelasan gambar yang telah diurutkan (eksplorasi) 

7) Perwakilan kelompok maju kedepan kelas mengurutkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran urutan gambar. (elaborasi) 

8) Ketika siswa menyampaikan dasar pemikiran, guru memberikan motivasi 

agar siswa lebih percaya diri dalam berbicara. (elaborasi) 

9) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai menanamkan 

konsep melalui media audio visual (Konfirmasi) 

10) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok (eksplorasi) 

11) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

12) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (elaborasi) 

13) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang 

belum dipahami (Konfirmasi) 

14) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir ( 15  menit ) 

1) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang   

materi proses daur air . 

2) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. 
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3) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk menggambarkan proses daur air. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Mengamati perilaku guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual dalam pembelajaran IPA. 

b. Memantau kerjasama tim siswa 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Menganalisis hasil obeservasi dan hasil belajar. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. Adapun daftar 

permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: 

1) Guru belum tegas menghadapi siswa yang gaduh dikelas.  

2) Siswa belum berani bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

3) Masih terdapat beberapa siswa yang mencontek saat mengerjakan soal 

evaluasi. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 3. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kompetensi 

dasar mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manuasia yang dapat 

mempengaruhinya dan indikator mengidentifikasi kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi proses daur air dan menjelaskan upaya untuk 

menghemat air. 
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b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar dan video.  

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menerapkan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air dan 

menjelaskan upaya menghemat air. Prosedur pelaksanaannya adalah: 

1) Pra Kegiatan (  5 menit ) 

1) Memberi salam 

2) Berdoa 

3) Absensi 

2) Kegiatan Awal (  10 menit ) 

1) Apersepsi : Tanya jawab tentang : Air mengalami peresapan, namun 

apakah kalian tahu apa yang terjadi apabila air tidak dapat meresap ? 

2) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai 

3) Memberikan motivasi 

3) Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

1) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

2) Menyampaikan materi pengantar yaitu tentang hujan asam yang 

mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan dengan menampilkan video 

(eksplorasi) 
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3) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yaitu 

melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 

4) Membagikan 1 set gambar kepada masing-masing kelompok. 

(eksplorasi) 

5) Berdiskusi untuk menentukan pasangan gambar yang menunjukan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan upaya menghemat 

air. (elaborasi) 

6) Mengundi perwakilan kelompok untuk mengurutkan dan menyampaikan 

penjelasan gambar yang dipasangkan. (eksplorasi) 

7) Perwakilan kelompok maju kedepan kelas memasangkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran gambar. (elaborasi) 

8) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai menanamkan 

konsep melalui media audio visual (Konfirmasi) 

9) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok (eksplorasi) 

10) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

11) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (elaborasi) 

12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang 

belum dipahami (Konfirmasi) 

13) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (Konfirmasi) 
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4) Kegiatan Akhir ( 15  menit ) 

a) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan upaya untuk 

menghemat air. 

b) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

c) Guru mengawasi siswa ketika mengerjakan soal evaluasi, untuk 

mencegah siswa untuk mencontek pekerjaan temannya.  

d) Ketika ada siswa yang mencontek pekerjaan teman, guru menegur 

dengan tegas agar siswa tersebut tidak mengulanginya. 

e) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk mengidentifikasi upaya yang harus 

diakukan untuk mengatasi proses daur air yang terganggu. 

3.2.3.3 Observasi 

a. Mengamati perilaku siswa dan guru terhadap penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual dalam pembelajaran IPA. 

b. Memantau kerjasama tim siswa. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Menganalisis hasil obeservasi dan hasil belajar. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III. Adapun daftar 

permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: 

1) Pengkondisian siswa saat pembelajaran masih kurang. 
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2) Ketika melakukan tanya jawab, guru kurang memberikan waktu berfikir 

kepada siswa . 

d. Merencanakan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang (peneliti) dan siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang sebanyak 

29 siswa, yang terdiri atas 16 siswa putra dan 13 siswa putri tahun pelajaran 

2014/2015. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang 

yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang pada semester II tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

Picture and Picture berbantu media audio visual. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual. 
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal tertulis pembelajaran IPA dengan materi daur air 

dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara, serta catatan lapangan 

dalam pembelajaran IPA yang menggunakan model pembelajaran Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

3.6.2 Sumber Data 

Sumber data dalam PTK ini adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Guru  

Diperoleh dari lembar pengamatan yang berisi keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA materi daur air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya menggunakan model pembelajaran Picture and Picture 

berbantu media audio visual. 

3.6.2.2 Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari observasi yang dilakukan pada siklus 

pertama, kedua dan ketiga hasil evaluasi. 

3.6.2.3 Data dokumen 



81 

 

 

Sumber data dokumen berupa daftar nilai awal sebelum dilakukan 

tindakan/solusi, hasil pengamatan dan data dokumen setelah dilakukan penelitian 

berupa foto dan video pada saat pelaksanaan penelitian dan data nilai siswa 

setelah dilaksanakan penelitian. 

3.6.2.4 Catatan lapangan  

Sumber data ini berupa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadi 

selama proses pembelajaran berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA.  

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. 

3.6.3.1    Teknik Tes  

Menurut Poerwanti (2008: 4-3) tes adalah himpunan pertanyaan yang 

harus dijawab, pertanyaan-pertanyan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau 

tugas-tugas yang harus dilakukan peserta dengan tujuan mengukur suatu aspek 

tertentu.  

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau 

sejumlah pertanyaan pernyataan yang harus diberikan tanggapan. Dengan tujuan 

mengukur tingkat kekampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes (Mardapi, 2008: 67). 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar secara 

tertulis mengenai materi proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. Tes ini berguna untuk mengetahui sejauh mana 
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pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Picture and 

Picture berbantu media audio visual. 

3.6.3.2    Teknik Non Tes 

Teknik non tes adalah suatu alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tanpa menggunakan tes.  

Hal ini berarti, jawaban yang diberikan peserta tes tidak bisa dikategorikan 

sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes (Hamdani, 

2011: 316). Pada penelitian ini teknik non tes yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan 

menggunakan indra secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati 

(Suprijono, 2014: 139). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture berbantu audio 

visual. 

3.6.3.2.2 Dokumentasi 

Saat melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya (Poerwanti, 2008: 3.28). Dokumentasi dalam 

penelitian ini menggunakan video dan foto untuk mengetahui data yang terjadi 

dalam pembelajaran siswa kelas V SDN Mangunsari. 
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3.6.3.2.3 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah dengan mencari informasi dari guru 

kelas V pada saat siklus berakhir dengan menerapkan model Picture and Picture 

berbantu media audio visual yang dilakukan di dalam kelas. 

3.6.3.2.4 Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang penting agar mudah 

mencatat dan mengamati apa yang terjadi di dalam kelas (Poerwanti,2008:3.24). 

Penelitian ini menggunakan catatan lapangan berupa catatan selama proses 

pembelajaran yang merupakan data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Picture and Picture berbantuan media 

audio visual. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik  analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif dan 

kualitatif. Adapun penjelasan kedua teknik analisis tersebut adalah sebagai 

berikut. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan aspek-aspek yang 

dianalisa berupa ketuntasan belajar individu, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai 

rata-rata kelas, dan persentase ketuntasan klasikal siswa.  
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Analisis tingkat keberhasilan belajar siswa setiap siklusnya dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi atau tes pada akhir pembelajaran berupa soal 

tes tertulis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menghitung ketuntasaan belajar individu 

 

keterangan:  

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (pada tes bentuk penguraian)

 = skor teoritis (skor dalam menjawab semua butir soal) 

(Poerwanti, 2008: 6.15) 

b. Menentukan mean atau nilai rata-rata (Herrhyanto, 2007: 4.2): 

 ̅ = 
∑  

∑  
 

Keterangan: 

 ̅ = mean (rata-rata) 

∑   = jumlah semua nilai siswa 

∑   = jumlah banyak data       

c. Menentukan median atau nilai tengah (Herrhyanto,2007:4.21) 

Me = Bb + P (
 

 
   

  
) 

Keterangan : 

Me = median 

Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai media 

P = panjang kelas interval 

Skor = 
B

 x 100 
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n = jumlah siswa 

F = jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

fm = banyak frekuensi kelas median 

d. Menentukan modus atau nilai yang sering muncul 

Mo = Bb + P (
  

     
)                      (Herrhyanto,2007:4.19) 

Keterangan : 

Mo  = modus 

Bb   = batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P     = panjang kelas interval 

b1 = selisih antaranilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi 

sebelum kelas modus (fsb) 

b2 = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi 

sesudah kelas modus (fsd)  

e. Menentukan persentase ketuntasan klasikal 

 

(Aqib, 2010: 41) 

Hasil penghitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

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

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  

Kriteria Ketuntasan Belajar 

 
Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 68 Tuntas 

< 68 Tidak Tuntas 

(KKM  mata pelajaran IPA di SD N Mangunsari Kota Semarang) 

 

P =  x 

100% 
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Menurut Aqib (2010: 41) kriteria tingkat keberhasilan siswa < 20 termasuk 

dalam kriteria sangat rendah, 20-39 termasuk dalam kriteria rendah, 40-59 

termasuk dalam kriteria sedang, 60-79 termasuk dalam kriteria tinggi dan ≥80 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menentukan kriteria tingkat 

keberhasilan siswa sebanyak ≥80, kemudian dijadikan dasar dalam menentukan 

indikator keberhasilan. 

Penyajian data disajikan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. 

Adapun langkah-langkahnya menurut Herrhyanto (2008: 2.11) sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah.  

b. Menentukan rentang dengan rumus: 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

c. Menentukan banyaknya kelas dengan rumus: 

k  = 1 + (3,3)(log n) 

keterangan: k = banyak kelas interval 

      n = banyak data yang digunakan 

d. Menentukan panjang kelas dengan rumus: 

Panjang kelas = 
       

            
 

e. Menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama yaitu dengan 

mengambil nilai data terkecil atau mengambil nilai yang lebih kecil dari data 

terkecil dengan syarat nilai data terbesar harus tercakup dalam interval nilai 

data pada kelas interval terakhir. 

f. Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval. 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan  guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture 

berbantu media audio visual dianalisis dengan mengklasifikasikan berdasarkan 

aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kriteria untuk memperoleh 

simpulan. Hasil analisis data keterampilan guru dan aktivitas siswa selanjutnya 

dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian data kualitatif. 

Adapun untuk data keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan 

kriteria menurut Widoyoko (2013: 110) dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan jumlah kelas interval/ kriteria 

Skala dengan 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. 

c. Menentukan jarak interval dengan rumus sebagai berikut: 

Jarak interval (i)=                    

(Widoyoko, 2013: 110) 
Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keberhasilan 

 

Interval Nilai Kriteria 

(k+3(i)) s/d m Sangat Baik 

(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik 

(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup 

k s/d (k+i) Kurang 

Penelitian ini menggunakan 10 indikator untuk keterampilan guru 

sehingga diperoleh :  

Skor maksimal (m) = 10 x 4 = 40 

Skor minimal (k) = 0 
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Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

               ( )  
                          

                     
 
    

 
    

(k+3(i)) = (0+3(10)) = 30 

(k+2(i)) = (0+2(10)) = 20 

 (k+i)    = (0+10) = 10 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel kriteria 

penilaian data kualitatif untuk keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Skor Kriteria 

>30 s/d 40 Sangat baik 

>20 s/d 30 Baik 

>10 s/d 20 Cukup 

0 s/d 10 Kurang 

 

Selain itu, penelitian ini menggunakan 8 indikator untuk aktivitas siswa 

sehingga diperoleh :  

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas   = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

               ( )  
                          

                     
 
    

 
   

 

(k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

 (k+i)    = (0+8) =8 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel kriteria 

penilaian data kualitatif untuk aktivitas sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>16 s/d 24 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Picture and Picture berbantu media audio visual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Picture and 

Picture berbantu media audio visual meningkat dengan skor minimal >20 s/d 

30 dalam kriteria baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture 

berbantu media audio visual meningkat dengan skor minimal >16 s/d 24 

dalam kriteria baik. 

c. Siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang ≥ 80% mengalami 

ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 68 dalam pembelajaran IPA melalui 

model Picture and Picture berbantu media audio visual . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model Picture and Picture berbantu media audio visual yang sudah 

peneliti laksanakan di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1) Pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture berbantu media audio 

visual di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Keterampilan guru pada pelaksanaan siklus I tergolong 

kriteria baik. Pada pelaksanaan siklus II tergolong dalam kriteria baik. Pada 

siklus III tergolong dalam kriteria sangat baik. Ditunjukkan dengan perolehan 

skor yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya yaitu: (a) 

melaksanakan kegiatan awal; (b) menyampaikan materi pengantar melalui 

media audio visual; (c) membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok. 

2) Pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture berbantu media audio 

visual di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada pelaksanaan siklus I dengan kriteria 

cukup. Pada siklus II  dengan kriteria baik. Pada siklus III dengan kriteria 

baik. Ditunjukkan dengan perolehan skor yang mengalami peningkatan pada 
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setiap siklusnya yaitu: (a) siap mengikuti pembelajaran; (b) memperhatikan 

tayangan materi yang ditampilkan oleh guru; (c) saling bekerjasama dalam 

kegiatan berkelompok; (d) memasangkan gambar yang sesuai atau 

mengurutkan gambar yang acak menjadi urutan yang benar; (e) 

menyampaikan dasar pemikiran pasangan/ urutan gambar yang telah disusun; 

(f) mempresentasikan hasil diskusi kelompok; (g) menyimpulkan hasil 

diskusi; (h) mengerjakan tugas evaluasi. 

3) Pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture berbantu media audio 

visual di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan data hasil belajar siswa 

pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 66,79 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 55,17%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

nilai  rata-rata hasil belajar siswa menjadi 75,17 dengan persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 68,97%. Pada Siklus III terjadi peningkatan nilai rata-

rata hasil belajar siswa menjadi 80,51 dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 86,20%. Hasil belajar IPA sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu ≥80% siswa kelas V mengalami ketuntasan belajar klasikal 

sebesar ≥ 68. 

Dengan demikian maka hipotesis tindakan telah terbukti bahwa model 

Picture and Picture berbantu media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

IPA di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui model Picture and Picture berbantu 

media audio visual, maka peneliti memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut : 

a. Dalam meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran melalui model 

Picture and Picture berbantu media audio visual sebaiknya : (1) guru 

melakukan persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan 

pembelajaran; (2) guru memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat; (3) guru membimbing 

siswa dalam presentasi siswa; (4) guru harus bersikap lebih tegas dalam 

mengelola kelas agar dapat mencegah terjadinya keributan. 

b. Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran melalui model 

Picture and Picture berbantu media audio visual sebaiknya : (1) siswa 

bekerjasama dengan baik dalam dikusi kelompok; dan (3) siswa percaya diri 

dalam menyampaikan dasar pemikiran gambar yang dipasangkan/ diurutkan. 

c. Hendaknya sekolah selalu berinovasi menerapkan pembelajaran yang 

inovatif, baik itu dalam penggunaan model atau media pembelajaran. Model  

Picture and Picture berbantu media audio visual dapat dijadikan salah satu 

solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang 

lain. 

 

 

 

 



174 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anitah, Sri, dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Aqib, Zaenal. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Arsyad, Azhar. 2009. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Rajawali Pers. 

 

BSNP. 2006. Standar Isi Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI. Jakarta : 

Depdiknas. 

 

Cain, E. Sandra dan Evans, M. Jack. 1990. Sciencing An Involvement Approach to 

Elementary Science Methods. Columbus: Merrill Publishing Company. 

 

Daryanto. 2013. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media. 

 

Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. 

 

________. 2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: Depdiknas. 

 

________. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Standar Kompetensi 

Mata Pelajaran IPA SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

 

________. 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

IPA. Jakarta:  Depdiknas  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pusat 

Kurikulum. 

 

Dewiki dan Yuniati. 2006. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Diansari, Dewi. 2011. Penerapan model picture and picture untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Gampingan 01 Pagak. Jurnal 

Universitas Malang. Vol. 2 (2): 6-13.  

 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

                . 2013. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Ela, Neng. 2013. Penerapan Model Picture and Picture pada Pembelajaran IPA 

Materi Perubahan Lingkungan dan Pengaruhnya untuk Meningkatkan 



175 

 

 

Hasil Belajar Siswa. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 2 (7): 

52-58.  

 

Funk, HS.et.al. 1979. Learning Science Process Skill. Lowa: Kendall/ Hunt 

publishing company. 

 

Hamalik, Oemar. 2014. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : CV. Pustaka Ceria. 

 

Haryono. 2013. Pembelajaran IPA yang Menarik dan Mengasyikkan. Yogyakarta 

: Kepel Press. 

 

Herrhyanto dan Hamid. 2008. Stastika Dasar. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Johnson, Dawid W. 2012. Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. 

University of Minnesota: Journal of Statistics Education. Vol.21 (1): 34-

50. 

Kustandi, Cecep dan Sutjipto Bambang. 2011. Media pembelajaran. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 

 

Kustiono. 2010. Media Pembelajaran. Semarang : UNNES Press. 

 

Lapono, Nabisi. 2008. Belajar dan Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Mardapi, Djemari. 2008. Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes. 

Yogyakarta: Mitra Cendikia Press. 

 

Marno, dan Idris. 2012. Strategi dan Metode Pengajaran. Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media. 

 

Moerwani, Ninik Sri. 2011. Penggunaan pembelajaran kooperatif model picture 

and picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV 

Semester 1 SD Negeri 2 Jatipohon Kecamtan Grobogan Kabupaten 

Grobogan Tahun 2011/2012. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana. 

Vol. 1 (1): 2-12. 

 

Nugroho, Junaedi. 2011. Pemanfaatan media audio visual untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Kemiriswu 2 Pasuruan. Jurnal 

Universitas Malang. Vol. 1 (1): 5-14. 

 

Ode, Elijah Ojowu. 2014. Direct Of Audio Visual (AVs) Resources On Teaching 

And Learning In Some Selected Privat Secondary School In Makurdi. 



176 

 

 

 

Benue State University Makurdi, Nigeria: Department of Educational 

Foundations. Vol. 2 (5): 195-201.  

 

Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Rifa’i, Achmad dan Catharina Tri Anni. 2011. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

UNNES Press.  

 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Saleh, Nuraini. 2012. Penerapan Pembelajaran Picture and Picture untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV SDN 27 Pontianak Tenggara. 

Jurnal Universitas Tanjungpura. Vol. 4 (2): 13-23.  

 

Sardiman. 2011.  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada.  

 

               . 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali 

Press. 

 

Seels, Babara B. and Richey, Rita C.Richey. 1994. Teknologi Pembelajaran. 

Terjemahan Dewi S. Prawiradilaga, dkk. Jakarta : UNJ Press. 

 

Shoimin,Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Slameto. 2013. Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: 

PT.Asdi Mahastya. 

 

Suprijono, Agus. 2014. Cooperative learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Grup. 

 

Suyono dan Hariyanto. 2014. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Sutrisno, Leo dkk. 2007. Pengembangan Pembelajaran IPA SD. Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.   

Tarmidi. 2006. Iklim Kelas dan Prestasi Belajar. library.usu.ac.id/download/fk/ 

06010310.pdf  



177 

 

 

Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Usman, Mochamad Uzer. 2011. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya. 

 

Utami, Anita Esti. 2013. Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mendeskripsikan Daur Hidup Hewan. Jurnal Universitas 

Sebelas Maret. Vol. 1 (5): 14-22. 

Widoyoko, Eko Putro. 2013. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 

Wulandari , Baktiyas Dwi. 2012. Upaya Peningkatan Motivasi Belajar IPA Kelas 

III Melalui Penggunaan Media Audio Visual Di SD Negeri Donokerto. 

Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 4 (1): 7-16. 

 

Wulandari, Erva. 2011.  Penggunaan Model Picture and Picture Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN Gadingkulon  03 

Dau Malang. Jurnal Universitas Malang. Vol. 2 (3): 14-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PICTURE AND PICTURE BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

Langkah-langkah model 

pembelajaran Picture 

and Picture 

(Suprijono,2014) 

Langkah-langkah media 

audio visual 

(Arsyad,2009) 

Modifikasi langkah model Picture 

and Picture berbantu media audio 

visual 

 1. Persiapan 

Guru menyiapkan 

kebutuhan teknis yang 

diperlukan, seperti 

laptop, LCD. 

1. Guru menyiapkan sumber, media 

dan perlengkapan dalam 

pembelajaran seperti laptop, LCD, 

speaker 

 

2. Membangkitkan 

kesiapan siswa 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan 

siswa dengan memberikan 

apersepsi 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai 

3.Pelaksanaan/ Penyajian 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

menjelaskan materi 

belajar, menghindari 

kejadian yang dapat 

mengganggu siswa 

4. Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 

2. Menyajikan materi 

sebagai pengantar 

5. Guru menyampaikan materi 

pengantar melalui media audio 

visual 

 6. Siswa membentuk 5 kelompok 

kecil secara heterogen masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 

siswa 

3. Guru menunjukkan/ 

memperlihatkan 

gambar-gambar 

7. Masing-masing kelompok 

dibagikan 1 set gambar untuk 

dipasangkan/ diurutkan dengan 

Lampiran 1 
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kegiatan yang berkaitan 

dengan materi 

benar 

4. Guru menunjuk 

/memanggil siswa 

secara bergantian 

memasang / 

mengurutkan gambar-

gambar menjadi urutan 

yang logis 

 

4. Tindak lanjut 

Kegiatan yang bisa 

dilakukan  diskusi, 

observasi, eksperimen 

dan latihan 

8. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk menentukan 

pasangan/ urutan gambar dan 

membuat dasar pemikirannya. 

9. Guru menunjuk perwakilan 

masing-masing kelompok. 

10. Siswa ke depan kelas untuk 

memasangkan/  mengurutkan 

gambar 

5. Guru menanyakan 

alasan / dasar pemikiran 

urutan gambar tersebut 

11. Siswa ditanya tentang dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar yang telah disusun. 

6. Dari alasan/urutan 

gambar tersebut guru 

memulai menanamkan 

konsep / materi sesuai 

dengan kompetensi 

yang ingin dicapai 

13. Berdasarkan dasar pemikiran yang 

disampaikan, guru menanamkan 

konsep/ materi sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai 

melalui media audio visual 

 14. Guru membagikan LKK untuk 

setiap kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK 

 

 

16. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

17. Guru memberikan penghargaan 
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kelompok 

7. Kesimpulan / 

rangkuman 
 

18. Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 
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KETERKAITAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU  

DAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V  

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

Modifikasi langkah model Picture 

and Picture berbantu media audio 

visual 

Indikator keterampilan guru 

melalui model Picture and 

Picture berbantu media 

audio visual 

Indikator aktivitas 

siswa melalui model 

Picture and Picture 

berbantu media 

audio visual 

1. Guru menyiapkan sumber, media 

dan perlengkapan dalam 

pembelajaran seperti laptop, LCD, 

speaker 

 

1. Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran dan keterampilan 

mengelola kelas) 

 

 

 

 

1. Siap mengikuti 

pembelajaran 

(mental activities 

dan emotional 

activities) 

 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan 

siswa dengan memberikan 

apersepsi 

4. Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 

2. Melaksanakan kegiatan 

awal (keterampilan 

membuka pelajaran) 

 

5. Guru menyampaikan materi 

pengantar melalui media audio 

visual 

3. Menyampaikan materi 

pengantar melalui media 

audio visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi ) 

2. Memperhatikan 

tayangan materi 

yang ditampilkan 

oleh guru 

(Listening and 

visual activities) 

6. Siswa membentuk 5 kelompok 

kecil secara heterogen masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 

4. Membimbing pembentukan 

kelompok secara heterogen 

(keterampilan mengelola 

 

Lampiran 2 
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siswa kelas) 

7. Masing-masing kelompok 

dibagikan 1 set gambar untuk 

dipasangkan/ diurutkan dengan 

benar 

8. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk menentukan 

pasangan/ urutan gambar dan 

membuat dasar pemikirannya 

5. Menggunakan gambar 

sesuai model Picture and 

Picture (keterampilan 

mengadakan variasi dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

3. Siswa saling 

bekerjasama 

dalam kegiatan 

berkelompok 

(Mental activities) 

9. Guru menunjuk perwakilan 

masing-masing kelompok 

10. Siswa ke depan kelas untuk 

memasangkan/  mengurutkan 

gambar 

 4. Memasangkan 

gambar yang 

sesuai atau 

mengurutkan 

gambar yang acak 

menjadi urutan 

yang benar (Motor 

activities) 

11. Siswa ditanya tentang dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar yang telah disusun 

6. Bertanya jawab alasan/ 

dasar pemikiran urutan 

atau pasangan gambar 

(keterampilan bertanya dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

5. Menyampaikan 

dasar pemikiran 

pasangan/ urutan 

gambar yang 

disusun (Oral 

activities dan 

mental activities) 

13. Berdasarkan dasar pemikiran 

yang disampaikan, guru 

menanamkan konsep/ materi 

sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai melalui media audio 

visual 

7. Menanamkan konsep 

berdasarkan alasan/ dasar 

pemikiran yang 

disampaikan siswa melalui 

media audio visual 

(keterampilan memberi 
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penguatan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi) 

8. Menggunakan media audio 

visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan 

variasi) 

 

 

 

14. Guru membagikan LKK untuk 

setiap kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK 

16. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

9. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi 

kelompok (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (Oral 

activitites) 

17. Guru memberikan penghargaan 

kelompok 

  

18. Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

 

 

10. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

7. Menyimpulkan 

hasil diskusi (Oral 

activities dan 

mental activities) 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 8. Mengerjakan tugas 

evaluasi (Writing 

activities) 
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PETUNJUK PENETAPAN KISI-KISI INSTRUMEN  

INDIKATOR KETERAMPILAN GURU PADA PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V  

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

Keterampilan 

dasar mengajar 

guru 

Modifikasi langkah model Picture 

and Picture berbantu media 

audio visual 

Indikator keterampilan guru 

melalui model Picture and Picture 

berbantu media audio visual 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

 

1. Guru menyiapkan sumber, 

media dan perlengkapan dalam 

pembelajaran seperti laptop, 

LCD, speaker 

1. Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran 

dan keterampilan mengelola kelas) 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan 

siswa dengan memberikan 

apersepsi 

4. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai 

2. Melaksanakan kegiatan awal 

(keterampilan membuka pelajaran) 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

 

5. Guru menyampaikan materi 

pengantar melalui media audio 

visual 

3. Menyampaikan materi pengantar 

melalui media audio visual 

(keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan variasi ) 

3. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

6. Siswa membentuk 5 kelompok 

kecil secara heterogen masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 

siswa 

4. Membimbing pembentukan 

kelompok secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas) 
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4. Keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

7. Masing-masing kelompok 

dibagikan 1 set gambar untuk 

dipasangkan/ diurutkan dengan 

benar 

8. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk menentukan 

pasangan/ urutan gambar dan 

membuat dasar pemikirannya 

9. Guru menunjuk perwakilan 

masing-masing kelompok 

10. Siswa ke depan kelas untuk 

memasangkan/  mengurutkan 

gambar 

5. Menggunkan gambar sesuai model 

Picture and Picture (keterampilan 

mengadakan variasi dan 

keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

5. Keterampilan 

bertanya 

11. Siswa ditanya tentang dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar 

pemikiran pasangan/ urutan 

gambar yang telah disusun 

6. Bertanya jawab alasan/ dasar 

pemikiran urutan atau pasangan 

gambar (keterampilan bertanya dan 

keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

6. Keterampilan 

memberi 

penguatan 13. Berdasarkan dasar pemikiran 

yang disampaikan, guru 

menanamkan konsep/ materi 

sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai melalui media 

audio visual 

7. Menanamkan konsep berdasarkan 

alasan/ dasar pemikiran yang 

disampaikan siswa melalui media 

audio visual (keterampilan 

memberi penguatan dan 

keterampilan mengadakan variasi) 

7. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

8. Menggunakan media audio visual 

(keterampilan mengadakan variasi 

dan keterampilan  menjelaskan) 

8. Ketarampilan 14. Guru membagikan LKK untuk 9. Membimbing siswa dalam 
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membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

setiap kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK 

16. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

melaksanakan diskusi kelompok 

(Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

 17. Guru memberikan penghargaan 

kelompok 

 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

18. Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 

10. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup pelajaran) 
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PETUNJUK PENETAPAN KISI-KISI INSTRUMEN  

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V  

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

Aktivitas siswa 
Modifikasi langkah model Picture and 

Picture berbantu media audio visual 

Indikator aktivitas siswa 

melalui model Picture 

and Picture berbantu 

media audio visual 

1. Mental 

activities 

2. Emotional 

activities 

1. Guru menyiapkan sumber, media dan 

perlengkapan dalam pembelajaran seperti 

laptop, LCD, speaker 

 

 

 

 

1. Siap mengikuti 

pembelajaran (mental 

activities dan 

emotional activities) 

 

2. Guru membuka pembelajaran 

3. Guru membangkitkan kesiapan siswa 

dengan memberikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai 

3. Listening 

activities 

4. Visual activities 

5. Guru menyampaikan materi pengantar 

melalui media audio visual 

2. Memperhatikan 

tayangan materi yang 

ditampilkan oleh guru 

(Listening and visual 

activities) 

 6. Siswa membentuk 5 kelompok kecil secara 

heterogen masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa 

 

7. Masing-masing kelompok dibagikan 1 set 

gambar untuk dipasangkan/ diurutkan 

dengan benar 

8. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk menentukan pasangan/ urutan 

3. Siswa saling 

bekerjasama dalam 

kegiatan berkelompok 

(Mental activities) 
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gambar dan membuat dasar pemikirannya 

5. Motor 

activities 

9. Guru menunjuk perwakilan masing-masing 

kelompok dengan cara undian 

10. Siswa ke depan kelas untuk memasangkan/  

mengurutkan gambar 

4. Memasangkan gambar 

yang sesuai atau 

mengurutkan gambar 

yang acak menjadi 

urutan yang benar 

(Motor activities) 

6. Oral activities 11. Siswa ditanya tentang dasar pemikiran 

pasangan/ urutan gambar tersebut 

12. Siswa menyampaikan dasar pemikiran 

pasangan/ urutan gambar yang telah 

disusun 

5. Menyampaikan dasar 

pemikiran pasangan/ 

urutan gambar yang 

disusun (Oral 

activities dan mental 

activities) 

 13. Berdasarkan dasar pemikiran yang 

disampaikan, guru menanamkan konsep/ 

materi sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai melalui media audio visual 

 

14. Guru membagikan LKK untuk setiap 

kelompok 

15. Siswa berdiskusi mengerjakan LKK 

16. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (Oral 

activitites) 

17. Guru memberikan penghargaan kelompok  

18. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

7. Menyimpulkan hasil 

diskusi (Oral activities 

dan mental activities) 

7. Writing  

activities 

19. Siswa mengerjakan soal evalusai 8. Mengerjakan tugas 

evaluasi (Writing 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul  : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran 

Picture And Picture Berbantu Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V SDN 

Mangunsari Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber data Instrumen 

1 Keterampilan  

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model 

pembelajaran 

Picture and 

Picture berbantu 

media audio 

visual 

 

1. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran ( keterampilan membuka 

pelajaran dan keterampilan mengelola 

kelas 

2. Melaksanakan kegiatan awal 

(keterampilan membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan materi pengantar melalui 

media audio visual (keterampilan 

menjelaskan dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

4. Membimbing pembentukan kelompok 

secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

5. Menggunakan gambar sesuai model 

Picture and Picture (keterampilan 

mengadakan variasi dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

6. Bertanya jawab alasan/ dasar pemikiran 

urutan atau pasangan gambar 

(keterampilan bertanya dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

7. Menanamkan konsep berdasarkan alasan/ 

dasar pemikiran yang disampaikan siswa 

1. Guru  

2. Data 

dokumen 

(foto dan 

video saat 

kegiatan 

pembelaja

ran) 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

wawancara 
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melalui media audio visual (keterampilan 

memberi penguatan dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

8. Menggunakan media audio visual 

(keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan  menjelaskan) 

9. Membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

10. Menutup pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model 

pembelajaran 

Picture and 

Picture berbantu 

media audio 

visual 

1. Siap mengikuti pembelajaran (mental 

activities dan emotional activities) 

2. Memperhatikan tayangan materi yang 

ditampilkan oleh guru (Listening and 

visual activities) 

3. Siswa saling bekerjasama dalam kegiatan 

berkelompok (Mental activities) 

4. Memasangkan gambar yang sesuai atau 

mengurutkan gambar yang acak menjadi 

urutan yang benar (Motor activities) 

5. Menyampaikan  dasar pemikiran 

pasangan/ urutan gambar yang disusun 

(Oral activities dan mental activities) 

6. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

(Oral activitites) 

7. Menyimpulkan hasil diskusi (Oral 

activities dan mental activities) 

8. Mengerjakan tugas evaluasi (Writing 

activities) 

1. Siswa  

2. Data 

dokumen 

(foto dan 

video saat 

kegiatan 

pembelajar

an) 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 
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3

. 

Hasil belajar 

IPA melalui  

model Picture 

and Picture 

berbantu media 

audio visual 

1. Menyebutkan kegunaan air 

2. Menjelaskan pengertian daur air 

3. Menjelaskan proses daur air dengan 

menggunakan gambar 

4. Menggambarkan proses daur air 

5. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi daur air 

6. Menjelaskan upaya menghemat air 

1. Siswa  1. Lembar 

evaluasi 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

Siklus  … 

 

Nama Guru  : Ardhina Maya Nugraheni 

Nama Sekolah  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   :  

1. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk kelas tepat waktu  

 
b. Menyiapkan perlengkapan yang 

diperlukan selama pembelajaran 
 

c. Memimpin berdoa  
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(keterampilan 

membuka pelajaran 

dan keterampilan 

mengelola kelas) 

d. Mengecek kehadiran siswa  

2. Melaksanakan 

kegiatan awal 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi  

 

b. Menyampaikan kompetensi yang 

akan dibahas 
 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 
 

d. Memberikan motivasi  

3. Menyampaikan 

materi pengantar 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan topik yang dibahas 
 

 

b. Menyampaikan materi dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

 

c. Menyampaikan materi dengan 

suara yang jelas dan lancar 
 

d. Penjelasan disertai contoh atau 

ilustrasi 
 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberi petunjuk dalam 

berkelompok 
 

 

b. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

c. Mengatur tempat duduk sesuai 

kelompok 
 

d. Mengkondisikan siswa supaya 

tertib dalam berkelompok 
 

5. 

 

Menggunakan gambar 

sesuai model Picture 

a. Menggunakan gambar yang 

disesuaikan dengan materi 
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and Picture 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

b. Gambar yang digunakan 

menggunakan warna yang menarik 
 

 

c. Gambar terlihat jelas hingga 

bangku belakang 
 

d. Meminta siswa untuk menempel 

pasangan/ urutan gambar di papan 

tulis 

 

6. Bertanya jawab 

alasan/ dasar 

pemikiran urutan atau 

pasangan gambar 

(keterampilan 

bertanya dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Menunjuk siswa untuk 

menyampaikan dasar pemikiran 

terkait gambar yang dipasangkan 

 

 

b. Mengajukan pertanyaan secara 

jelas 
 

c. Penyebaran giliran menyampaikan 

alasan/ dasar pemikiran 
 

d. Pemberian waktu untuk berfikir  

7. Menanamkan konsep 

berdasarkan alasan/ 

dasar pemikiran yang 

disampaikan siswa 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

memberi penguatan 

dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban yang benar dan yang salah 
 

 

b. Memberi penguatan materi yang 

sedang dibahas melalui media 

audio visual Penyebaran giliran 

menyampaikan alasan 

 

c. Memberikan penghargaan kepada 

siswa 
 

d. Memberikan penguatan verbal dan 

gestural 
 

8. 

 

Menggunakan media 

audio visual 

a. Media audio visual sesuai dengan 

materi pembelajaran 
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(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan  

menjelaskan) 

 

b. Media audio visual menarik 

perhatian siswa 
 

 

 

 

 
c. Media audio visual dapat didengar 

dan dilihat semua siswa 
 

d. Media audio visual membuat 

pemahaman siswa menjadi lebih 

jelas 

 

9. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan 
 

 

b. Mencegah  dominasi  individu  dan 

kelompok 
 

c. Memberi  kesempatan  siswa  

untuk mempresentasikan hasil 
 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi  

10. Menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

 b. Memberikan evaluasi  

c. Melaksanakan refleksi  

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas/ PR 
 

Jumlah Skor  

Kriteria  

 

Keterangan : 

Skor maksimal (m) = 10 x 4 = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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               ( )  
                          

                     
 
    

 
    

(k+3(i)) = (0+3(10)) = 30 

(k+2(i)) = (0+2(10)) = 20 

 (k+i)    = (0+10) = 10 

Tabel 3.4 

 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Skor Kriteria 

>30 s/d 40 Sangat baik 

>20 s/d 30 Baik 

>10 s/d 20 Cukup 

0 s/d 10 Kurang 

 

       

  Semarang,   Maret 2015 

        Observer,  

             

 

      Muhamad Sururi, S.Pd 

     NIP : 19660609 199102 1 001    
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

Siklus  … 

 

Nama Siswa  : … 

Nama Sekolah  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   :  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator aktivitas siswa ! 

2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. 

 

 

 

 

Siap mengikuti 

pembelajaran (mental 

activities dan 

emotional activities) 

a. Datang tepat waktu dan masuk 

kelas sebelum pelajaran dimulai 
 

 

 

 

 

 

b. Menempati tempat duduk dengan 

rapi 
 

c. Berdoa bersama sebelum pelajaran  
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dimulai  

d. Mengeluarkan alat tulis dan buku 

pelajaran 
 

2. Memperhatikan 

tayangan materi yang 

ditampilkan oleh guru 

(Listening and visual 

activities) 

a. Bersemangat memperhatikan 

tayangan audio visual 
 

 

b. Tidak gaduh ketika penayangan  

c. Berani bertanya ketika ada materi 

yang belum dipahami 
 

d. Mencatat penjelasan yang 

disampaikan guru  
 

3. Siswa saling 

bekerjasama dalam 

kegiatan berkelompok 

(Mental activities) 

a. Adanya pembagian kerja  

 

b. Saling  membantu  dan  berperan  

serta  dalam memecahkan soal 
 

c. Tidak bekerja sendiri    

d. Memecahkan  masalah  secara  

tepat waktu 
 

4. Memasangkan 

gambar yang sesuai 

atau mengurutkan 

gambar yang acak 

menjadi urutan yang 

benar (Motor 

activities) 

a. Siswa tertarik terhadap gambar 

yang ditunjukkan guru 
 

 

b. Bertanya tentang gambar yang 

ditunjukkan  
 

c. Berdiskusi dengan kelompok 

mengenai pasangan/ urutan gambar 
 

d. Memasangkan/ mengurutkan 

gambar didepan kelas dengan 

banar 

 

5. 

 

 

Menyampaikan dasar 

pemikiran pasangan/ 

urutan gambar yang 

a. Berani berpendapat mengenai isi 

gambar 
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disusun (Oral 

activities dan mental 

activities) 

 

b. Pendapat yang disampaikan sesuai 

dengan gambar yang telah 

dipasangkan/ diurutkan 

 

 

 

c. Menyampaikan pendapat dengan 

suara yang jelas 
 

d. Menjawab pertanyaan dengan 

antusias mengenai  penjelasan 

gambar 

 

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (Oral 

activitites) 

 

a. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompok di depan kelas  
 

 

b. Siswa percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok  

 

c. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya dengan bahasa 

yang lancar 

 

d. Siswa bertanggung jawab terhadap 

hasil kerja kelompok 
 

7. Menyimpulkan hasil 

diskusi (Oral 

activities dan mental 

activities) 

a. Menyimpulkan sesuai materi yang 

dipelajari  
 

 

b. Siswa berani mengemukakan 

pendapat mengenai kesimpulan 

materi  

 

c. Menyusun simpulan menggunakan 

bahasa yang runtut  
 

d. Menulis hasil simpulan di buku 

catatan 
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8. 

 

 

 

 

 

 

Mengerjakan tugas 

evaluasi (Writing 

activities) 

 

 

 

a. Siswa mengerjakan evaluasi sendiri   

 

 

 

 

 

 

b. Siswa mengerjakan evaluasi tanpa 

membuka buku  
 

c. Siswa tenang dalam mengerjakan 

evaluasi 
 

d. Siswa dapat  mengerjakan  semua 

soal evaluasi tepat waktu  
 

Jumlah Skor  

Kriteria  
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Keterangan : 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

               ( )  
                          

                     
 
    

 
   

(k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

 (k+i)    = (0+8) =8 

Tabel 3.5 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>16 s/d 24 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

 

 

 

      Semarang,      Maret 2015 

 

          Observer I,                                                              Observer II, 

 

 

       Utik Puji Lestari                                                Pradhika Wahyu Saputra 

     NIM : 1401411165                                              NIM : 1401411516 
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LEMBAR WAWANCARA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE 

 BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL 

  

Nama  Guru Kolaborator  : Muhamad Sururi, S.Pd  

Nama SD        : SDN Mangunsari  

Hari / Tanggal       : ….  

  

Pertanyaan:  

1. Bagaimana pendapat anda terhadap pembelajaran IPA dengan menerapkan 

model Picture and Picture berbantu media audio visual ? 

Jawab:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

2. Apakah menurut anda model Picture and Picture berbantu media audio visual 

cocok diterapkan pada pembelajaran IPA ? 

Jawab:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

3. Apakah menurut anda model Picture and Picture berbantu media audio visual 

yang tadi dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA ? 

Jawab:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

4. Apakah menurut model Picture and Picture berbantu media audio visual 

yang baru saja dilaksanakan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA ? 

Lampiran 8 
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Jawab:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

 

5. Apakah menurut anda model Picture and Picture berbantu media audio visual 

yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas V SDN Mangunsari ?  

Jawab:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................  

  

 

   Semarang,   Maret 2015 

         Observer,  

             

 

         Muhamad Sururi, S.Pd 

     NIP : 19660609 199102 1 001    
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Siklus ..... 

 

Hari  : 

Tanggal : 

Tempat : Ruang kelas V SDN Mangunsari  

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture 

and Picture berbantu media audio visual : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

  

 

   Semarang,   Maret 2015 

        Observer,  

             

 

          Muhamad Sururi, S.Pd 

     NIP : 19660609 199102 1 001    

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS I 

MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS V  

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

 

 

 

 Disusun oleh : 

Ardhina Maya Nugraheni   

NIM. 1401411293 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN 2015 

Lampiran 10 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

  Nama Sekolah   :  SD N Mangunsari 

  Kelas/ Semester   :  V (lima) / 2 (dua) 

  Mata Pelajaran   :  IPA 

     

Standar Kompetensi : 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan pengggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

 

7.4 Mendeskri

psikan 

proses daur 

air dan 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mempenga

ruhinya. 

 

 

7.4.1 Menyebut

kan 

kegunaan 

air bagi  

makhluk 

hidup  

7.4.2 Menjelask

an 

pengertian 

daur air 

 

a. Menginformasikan topik yang 

akan dibahas  

b. Menyampaikan materi awal atau 

pengantar yaitu tentang air dengan 

menampilkan sound slide atau 

video  

c. Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4–5  siswa.  

d. Membagikan kumpulan gambar 

 

a. Penilaian 

Proses 

b. Penilaian 

Hasil 

Belajar 

- LKK 

- Soal 

Evaluasi 

 

 

2x 35 menit  

( 1  

pertemuan)  

 

1. Media  

a. Video tentang 

kegunaan air 

b. Tayangan slide 

materi 

kegunaan air 

dan pengertian 

daur air 

c. Gambar 

“Picture and 
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Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

kepada masing-masing kelompok  

e. Berdiskusi untuk menentukan 

pasangan gambar yang 

menunjukan kegunaan air. 

f. Perwakilan kelompok maju 

kedepan kelas memasangkan 

gambar dan menyampaikan 

penjelasan gambar.  

g. Dari alasan yang disampaikan 

siswa guru mulai menanamkan 

konsep/materi melalui media audio 

visual  

h. Guru membagikan LKK kepada 

masing-masing kelompok  

i. Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK  

j. Setelah selesai, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

k. Menyimpulkan pembelajaran 

l. Mengerjakan soal evaluasi 

Picture” 

kegunaan air 

2. Sumber 

a. Haryanto. 

2007. Sains 

untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. 

Jakarta : 

Erlangga 

b. Buku BSE 

kelas V 

c. Internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

   

 Nama Sekolah  : SDN Mangunsari 

 Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester  : V/2 

 Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Materi Pokok  : Kegunaan air 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

pengggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

7.4.1 Menyebutkan kegunaan air bagi  makhluk hidup  

7.4.2 Menjelaskan pengertian daur air 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan memasangkan gambar kegunaan air seperti minum, 

mencuci, sarana olahraga, siswa dapat menyebutkan kegunaan air bagi 

makhluk hidup dengan benar 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan kegunaan 

air dengan benar 

3. Melalui tayangan video kegunaan air, siswa dapat menyebutkan kegunaan 

air dengan benar 

4. Melalui tayangan video daur air, siswa dapat menjelaskan pengertian daur 

air dengan tepat. 
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Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tanggung jawab  

(responsibility), Ketelitian (carefulness), Kerja  sama (cooperation), Toleransi 

(tolerance), Percaya diri (confidence), Keberanian (bravery). 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kegunaan air bagi makhluk hidup 

2. Daur air 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN, 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Model Pembelajaran : Model Picture and Picture berbantu media audio visual 

 

G. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 

1) Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a) Memberi salam 

b) Berdoa 

c) Absensi 

2) Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

a) Apersepsi : Tanya jawab : Pernahkah kalian merasa haus setelah 

berolahraga atau saat perjalanan jauh ? Apa yang kalian lakukan untuk 

menghilangkan rasa haus ?  

b) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai 

c) Memberikan motivasi 

3) Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

a) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

b) Menyampaikan materi awal atau pengantar yaitu tentang air dengan 

menampilkan video (eksplorasi) 

c) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

yaitu melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 
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d) Membagikan kumpulan gambar kepada masing-masing kelompok 

(eksplorasi) 

e) Berdiskusi untuk menentukan pasangan gambar yang menunjukan 

kegunaan air. (elaborasi) 

f) Menunjuk perwakilan kelompok untuk memasangkan dan 

menyampaikan penjelasan gambar yang telah dipasangkan. 

(eksplorasi) 

g) Perwakilan kelompok ke depan kelas memasangkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran gambar yang dipasangkan. 

(elaborasi) 

h) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai 

menanamkan konsep melalui media audio visual (konfirmasi) 

i) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok 

(eksplorasi) 

j) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

k) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (elaborasi) 

l) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum dipahami (konfirmasi) 

m) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir ( 15  menit ) 

a) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang  

kegunaan air dan pengertian daur air 

b) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

c) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk membuat daftar kegunaan air. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  

a) Video tentang kegunaan air 
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b) Gambar “Picture and Picture” kegunaan air 

c) Laptop 

d) Speaker 

e) LCD Proyektor 

2. Sumber 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional   

b. Suprijono, Agus. 2014. Cooperative Leraning. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.  

c. Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta : Erlangga 

hal : 178-182 

d. Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 hal : 145-152 

e. Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan 

MI kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 hal : 161-

168 

f. Internet 

http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.com/2014/10/fun

gsi-penting-air-bagi-tumbuhan.html 

http://www.mikirbae.com/2014/10/manfaat-air-bagi-makhluk 

hidup.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.com/2014/10/fungsi-penting-air-bagi-tumbuhan.html
http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.com/2014/10/fungsi-penting-air-bagi-tumbuhan.html
http://www.mikirbae.com/2014/10/manfaat-air-bagi-makhluk%20hidup.html
http://www.mikirbae.com/2014/10/manfaat-air-bagi-makhluk%20hidup.html
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I. PENILAIAN 

1) Prosedur Penilaian.  :  Tes dalam proses dan tes akhir  

2) Jenis tes  :  Unjuk kerja, tertulis 

3) Bentuk tes :  Unjuk kerja, Pilihan ganda dan uraian 

4) Instrumen/Alat tes :  Lembar Kerja Kelompok, lembar soal evaluasi 

           

 

 

 

 

                

 

 

 

              Semarang, 16 Maret 2015 
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MATERI AJAR SIKLUS I 

KEGUNAAN AIR DAN PENGERTIAN DAUR AIR  

 

 Air merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Tanpa 

air makhluk hidup akan mati. Selain untuk kebutuhan hidup, air juga memiliki 

manfaat yang sangat banyak bagi manusia.  

 Dalam kehidupan sehari sehari air kita manfaatkan sebagai air minum. 

Banyak sekali manfaat air dalam kehidupan, tahukah kalian manfaat air lainnya 

selain digunakan sebagai air minum? Agar lebih mengetahui manfaat air bagi 

kehidupan, perhatikan uraian berikut ini! 

A. Kegunaan Air Bagi Manusia 

Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air di antaranya 

adalah sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air 

buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Air 

tersebut dimanfaatkan manusia untuk bebagai keperluan. Berikut ini beberapa 

kegunaan air bagi manusia : 

1. Untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, 

mencuci, dan pekerjaan lainnya 

2. Sebagai sarana transportasi. Kapal merupakan alat transportasi air yang 

digunakan oleh manusia untuk bepergian 

3. Keperluan pertanian misalnya untuk irigasi 

4. Sebagai pembangkit listrik tenaga air 

5. Sebagai sarana olahraga misalnya renang, arung jeram, bermain ski air dan 

berselancar. 

B. Kegunaan Air Bagi Hewan 

1. Untuk minum, sebagai makhluk hidup hewan memerlukan air untuk 

metabolisme dalam tubuh hewan 

2. Untuk produksi susu, bagi hewan yang menyusui seperti kambing dan sapi air 

sangat berperan dalam proses produksi susu 

3. Sebagai tempat hidup, ada beberapa hewan yang hidup di air, misalnya 

berbagai jenis ikan , udang, lumba-lumba, dan ikan paus 
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4. Untuk membersihkan tubuhnya, misalnya saja kerbau biasanya 

membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air.  

C. Kegunaan Air Bagi Tumbuuhan 

1. Sebagai tempat hidup, ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup dia air, 

misalnya eceng gondok, teratai, dan pandan air 

2. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara yang ada 

dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian 

tumbuhan 

3. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut 

dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil 

fotosintesa, dan olahan sel lainya  

4. Menjadi bahan dasar pada fotosintesis, tanpa adanya air fotosintesis tidak 

dapat berlangsung. 

Banyak sekali kegunaan air dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu 

menggunakan air dengan sebaik-baiknya. 

Pengertian Daur Air 

Air memang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Air tidak 

pernah habis. Mengapa air tidak kunjung habis ? Air senantiasa tersedia di Bumi 

karena air selalu mengalami daur atau siklus. Air yang kita gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup panjang yang disebut 

daur air. 

Daur air merupakan 

sirkulasi (perputaran) air 

secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan 

kembali ke Bumi.  

Daur air ini terjadi 

melalui proses evaporasi 

(penguapan), presipitasi 

(pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Gambar pada kegiatan memasangkan gambar kegunaan air dalam model 

Picture and Picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayangan video kegunaan air bagi makhluk hidup 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

 

Nama Kelompok  : ……………………………. 

Nama Anggota Kelompok : 1. ………………………… 

     2………………………….. 

     3………………………….. 

     4………………………….. 

       5.………………………….. 

Soal :  

A. Isilah tabel berikut dengan menuliskan nama kegiatan sesuai gambar dan beri 

tanda √ apabila kegiatan tersebut membutuhkan air atau tidak membutuhkan 

air. 

 

No. Gambar kegiatan 
Nama 

kegiatan 

Butuh 

air 

Tidak 

membutuhkan 

air 

1 

    

2 
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3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6 
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7 

 

   

 

B. Berikan alasanmu mengapa air di muka bumi tidak habis meskipun 

digunakan sehari-hari seperti kegiatan diatas ! 

Jawab :  
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KUNCI JAWABAN LKK 

 

 

A. Mengisi data tabel 

 

No. Nama kegiatan Butuh air Tidak membutuhkan air 

1 Mandi √  

2 Menjahit  √ 

3 Berenang √  

4 Mencuci √  

5 Bermain  √ 

6 Irigasi √  

7 Fotosintesis √  

 

B. Air tidak habis meskipun digunakan setiap hari karena terjadi perputaran air 

atau daur air.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Lembar Kerja Siswa Siklus I 

A  Skor tiap nomor  = 1 

 Skor maksimal  = 7 

B  Jawaban benar = 3 

 Skor maksimal  = 3 

 

Nilai akhir soal LKK = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨   𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑩

𝟏𝟎 (𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍)
 x 100 % 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0  
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KISI-KISI SOAL 

 

Nama Sekolah     :  SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran   :  IPA  

Kelas/Semester   :  V/2  

Jumlah Soal     :  10  

Kompetensi Dasar :   7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

7.4.1 Menyebutk

an 

kegunaan 

air bagi  

makhluk 

hidup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Menjelaska

n 

pengertian 

daur air 

 

- Siswa dapat menyebutkan 

kegunaan air untuk keperluan 

rumah tangga 

- Siswa dapat menyebutkan 

kegunaan air bagi tumbuhan 

- Siswa dapat menyebutkan 

olahraga yang memanfaatkan 

air 

- Siswa dapat menjelaskan cara 

yang benar dalam 

menggunakan air 

- Siswa dapat memberi contoh 

sumber air buatan dan sumber 

air alami 

 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

sebab air tidak habis 

digunakan setiap hari 

 

- Siswa dapat menjelaskan 

pengertian daur air 

- Siswa dapat menyebutkan 

proses-proses yang terjadi 

pada daur air. 

Pilahan 

Ganda 

 

Uraian 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian 

Uraian 

 

Uraian 

C1 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

C2 

 

C1 

 

 

1,2 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

3 

 

4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama : …………………… 

Kelas : …………………… 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Air banyak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Salah satu kegunaan 

air untuk keperluan rumah tangga adalah .... 

a. bahan makanan 

b. bahan bangunan 

c. mencuci 

d. bermain 

2. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari 

bagi manusia, kecuali .... 

a. mencuci 

b. mandi 

c. minum 

d. tidur 

3. Air bermanfaat bagi kegiatan olahraga, dibawah ini jenis olahraga yang 

memanfaatkan air adalah …. 

a. lompat jauh dan renang 

b. berselancar dan arum jeram 

c. lari dan bersepeda 

d. ski air dan senam 

4. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini 

disebabkan air mengalami …. 

a. penambahan 

b. perputaran 

c. pencampuran 

d. pengurangan 

Nilai 
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5. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi, masak, 

dan lain-lain harus .... 

a. hemat 

b. boros 

c. seenaknya 

d. berlebihan 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  

1. Sebutkan contoh sumber air buatan dan sumber air alami? 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

2. Mengapa air yang ada di permukaan Bumi ini tidak akan pernah habis ? 

Berikan alasanmu ! 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

3. Jelaskan yang dimaksud dengan daur air !  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

4. Sebutkan proses-proses yang terjadi pada daur air ! 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

5.  Sebutkan 2 kegunaan air bagi tumbuhan ! 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI  

SIKLUS I 

 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. D 

3. B 

4. B 

5. A 

B. Uraian 

1. sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber 

air buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air 

alami. 

2. Air selalu ada di bumi karena air mengalami perputaran atau daur air. 

3. Daur air adalah sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi 

ke atmosfer dan kembali ke Bumi. 

4. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi (penguapan), presipitasi 

(pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). 

5. Kegunaan air bagi tumbuhan yaitu : 

a. Sebagai tempat hidup 

b. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan 

c. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara 

d. Menjadi bahan dasar pada fotosintesis 
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PENILAIAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

 

A  Skor tiap nomor  = 1 

 Skor maksimal  = 5 

B  Skor tiap nomor  = 2 

 Skor maksimal  = 10 

 

Nilai akhir soal evaluasi = 
               

   (             )
 x 100 % 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0   
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

    Nama Sekolah   :  SD N Mangunsari 

    Kelas/ Semester  :  V (lima) / 2 (dua) 

 Mata Pelajaran  :  IPA 

     

 Standar Kompetensi : 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan pengggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

 

7.4 Mendeskr

ipsikan 

proses 

daur air 

dan 

kegiatan 

manusia 

yang 

dapat 

mempeng

aruhinya. 

 

7.4.3 Menjelask

an proses 

daur air 

dengan 

mengguna

kan 

gambar 

7.4.4 Menggam

barkan 

proses 

 

a. Menginformasikan topik yang 

akan dibahas  

b. Menyampaikan materi awal atau 

pengantar yaitu tentang pengertian 

daur air dengan menampilkan slide 

atau video  

c. Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4–5  siswa.  

d. Membagikan kumpulan gambar 

 

a. Penilaian 

Proses 

b. Penilaian 

Hasil 

Belajar 

- LKK 

- Soal 

Evaluasi 

 

 

2x 35 menit  

( 1 

pertemuan)  

 

1. Media  

a. Video tentang 

daur air 

b. Tayangan 

slide materi 

daur air 

c. Gambar 

“Picture and 

Picture” daur 

air 



 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

 daur air 

 

kepada masing-masing kelompok  

e. Berdiskusi untuk menentukan 

urutan gambar yang menunjukan 

proses daur air yang benar. 

f. Perwakilan kelompok maju 

kedepan kelas mengurutkan 

gambar dan menyampaikan 

penjelasan gambar. 

g. Dari alasan yang disampaikan 

siswa guru mulai menanamkan 

konsep/materi melalui media audio 

visual  

h. Guru membagikan LKK kepada 

masing-masing kelompok  

i. Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK  

j. Setelah selesai, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

k. Menyimpulkan pembelajaran 

l. Mengerjakan soal evaluasi 

2. Sumber 

a. Haryanto. 

2007. Sains 

untuk Sekolah 

Dasar Kelas 

V. Jakarta : 

Erlangga 

b. Buku BSE 

kelas V 

c. Internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

 Nama Sekolah  : SDN Mangunsari 

 Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester  : V/2 

 Alokasi waktu  : 2x35 menit (2 Jam Pelajaran) 

 Materi Pokok  : Proses Daur Air  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

pengggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

7.4.3 Menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar 

7.4.4 Menggambarkan proses daur air 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengurutkan gambar proses daur air, siswa dapat 

menjelaskan proses daur air dengan tepat 

2. Melalui tayangan video proses daur air, siswa dapat menjelaskan proses 

daur air dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggambarkan proses daur air 

dengan benar. 

 



230 

 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tanggung jawab  

(responsibility), Ketelitian (carefulness), Kerja sama (cooperation), Toleransi 

(tolerance), Percaya diri (confidence), Keberanian (bravery). 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Proses daur air 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN, 

Metode Pembelajaran : Tanya awab, diskusi, penugasan 

Model Pembelajaran : Model Picture and Picture berbantu media audio visual 

 

G. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 

1) Pra Kegiatan (  5 menit ) 

a) Memberi salam 

b) Berdoa 

c) Absensi 

2) Kegiatan Awal (  10 menit ) 

a) Apersepsi : Tanya jawab tentang : Dari mana datangnya air ? 

Mengapa air tidak kunjung habis, walaupun kita gunakan setiap hari 

? 

b) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. 

c) Memberikan motivasi 

3) Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

a) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

b) Menyampaikan materi awal atau pengantar yaitu tentang percobaan 

daur air dengan menampilkan pada tayangan video (eksplorasi) 

c) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

yaitu melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 

d) Membagikan kumpulan gambar kepada masing-masing kelompok 

(eksplorasi) 
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e) Berdiskusi untuk mengurutkan gambar yang menunjukan proses 

daur air yang benar. (elaborasi) 

f) Menunjuk perwakilan kelompok untuk mengurutkan dan 

menyampaikan penjelasan gambar yang telah diurutkan (eksplorasi) 

g) Perwakilan kelompok ke depan kelas mengurutkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran urutan gambar. (elaborasi) 

h) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai 

menanamkan konsep melalui media audio visual (konfirmasi) 

i) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok 

(eksplorasi) 

j) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

k) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (elaborasi) 

l) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum dipahami (konfirmasi) 

m) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (+ 15  menit ) 

a) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang   

materi proses daur air . 

b) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. 

c) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk menggambarkan proses daur air. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  

a. Video tentang percobaan daur air 

b. Video tentang proses daur air 

c. Gambar “Picture and Picture” proses daur air 

d. Laptop 

e. Speaker 
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f. LCD Proyektor 

2. Sumber 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional   

b. Suprijono, Agus. 2014. Cooperative Leraning. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.  

c. Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta : 

Erlangga hal : 178-182 

d. Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 hal : 145-152 

e. Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 

dan MI kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 

hal : 161-168 

f. Internet 
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I. PENILAIAN 

1) Prosedur Penilaian.  :  Tes dalam proses dan tes akhir  

2) Jenis tes  :  Unjuk kerja, tertulis 

3) Bentuk tes :  Unjuk kerja, Pilihan ganda dan uraian 

4) Instrumen/Alat tes :  Lembar Kerja Kelompok, lembar soal evaluasi 

 

 

 

                

 

 

 

              Semarang, 18 Maret 2015 
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MATERI AJAR SIKLUS II 

PROSES DAUR AIR  

 

PROSES DAUR AIR 

Dari mana datangnya air ? Mengapa air tidak kunjung habis, walaupun kita 

gunakan setiap hari ? 

Pengertian daur air yang telah kalian pelajari sebelumnya merupakan 

sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali 

ke Bumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Daur Air 

Proses perputaran air atau daur air bermuala dari air di laut, sungai, dan 

danau menguap karena pengaruh panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga 

mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan in disebut evaporasi. Uap air 

naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung 

uap air (jenuh). Proses ini disebut  presipitasi (pengendapan). Jika suhunya turun, 

uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. 

Proses ini disebut kondensasi (pengembunan). Titik-titik air di awan kemudian 

akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan 

itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap 

menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah 

juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan juga ada yang jatuh ke 
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perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan menambah jumlah air di 

tempat tersebut. Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di 

sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan 

bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. 

Proses perjalanan air di daratan itu 

terjadi dalam daur air. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa jumlah air di Bumi 

secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya 

wujud dan tempatnya yang berubah. Secara 

sederhana daur air dapat digambarkan seperti 

bagan disamping. 

 

  Bagan Proses Daur Air 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Mengurutkan gambar daur air pada model Picture and Picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayangan video proses daur air 

 

 

 

       E
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

 

Nama Kelompok  : ……………………………. 

Nama Anggota Kelompok : 1. ………………………… 

     2………………………….. 

     3………………………….. 

     4………………………….. 

       5.………………………….. 

 

Soal :  

1. Lengkapilah bagan daur air berikut dengan mengisi titik-titik dalam kotak 

dengan berbagai proses yang sesuai sebagai berikut! Kemudian berikan 

penjelasan dari proses daur air tersebut ! 

a. hujan 

b. presipitasi 

c. evaporasi 

d. kondensasi 

  

Penjelasan gambar : 
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KUNCI JAWABAN LKK 

 

 

Air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan (evaporasi), yaitu 

berubah menjadi uap air. Penguapan air terjadi karena air terkena panas matahari. 

Uap air air naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, uap air mengembun 

hingga membentuk butiran air (presipitasi). Butiran air yang jumlahnya sangat 

banyak ini kemudian membentuk awan (kondensasi). Ditempat yang amat tinggi 

dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup 

besar, butiran dapat jatuh ke tanah sebagai hujan. Air hujan kembali mengisi 

permuakaan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVAPORASI 

PRESPITASI KONDENSASI 

HUJAN 

Penilaian Lembar Kerja Siswa Siklus II 

Skor isian   =  2 

Skor maksimal   = 8 

Keterangan lengkap  = 5 (evaporasi, presipitasi, 

kondensasi, hujan, kembali ke bumi) 

 

Nilai akhir soal LKK = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨   𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑩

𝟏𝟑 (𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍)
 x 100 % 

 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0  
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KISI-KISI SOAL 

 

Nama Sekolah     :  SDN Mangunsari  

Mata Pelajaran   :  IPA 

Kelas/Semester   :  V/2  

Jumlah Soal     :  7 

Kompetensi Dasar :   7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

7.4.3 Menjelaska

n proses 

daur air 

dengan 

menggunak

an gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 Menggamb

arkan 

proses daur 

air 

- Siswa dapat menjelaskan 

proses air hujan menjadi air 

tanah 

- Siswa dapat menyebutkan 

hasil dari titik air yang 

berkumpul diudara 

- Siswa dapat menjelaskan hasil 

dari air yang berkumpul di 

udara 

- Siswa dapat menjelaskan 

sebab penguapan pada air 

- Siswa dapat menjelaskan 

fungsi pohon pada proses daur 

air  

 

- Siswa dapat menjelaskan 

proses daur air secara runtut 

- Siswa dapat menggambarkan 

skema daur air 

Pilahan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

C3 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Nama : …………………… 

Kelas : …………………… 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses …. 

a. penguapan 

b. pengembunan 

c. pengendapan 

d. peresapan 

2. Titik-titik air yang berkumpul diudara akan membentuk …. 

a. awan 

b. air 

c. pelangi 

d. es 

3. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan 

berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi …. 

a. hujan 

b. kabut 

c. angin  

d. pelangi 

4. Air di permukaan Bumi mengalami penguapan karena mendapat …. 

a. panas bumi 

b. panas matahari 

c. tiupan angin 

d. terpaan hujan 

5. Pohon-pohon mempunyai arti penting  dalam daur air. Pohon-pohon tersebut 

berfungsi untuk …. 

a. menyimpan air hujan 

b. menurunkan penguapan air 

c. menghasilkan air tanah 

d. mengendapkan air hujan 

Nilai 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  

1. Gambarkan proses daur air beserta keterangannya pada kolom dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jelaskan secara urut proses daur air hingga dapat sampai ke bumi ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gambar Daur Air 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

B. Uraian 

1. Gambar daur air 

 

2. Air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan (evaporasi), yaitu 

berubah menjadi uap air. Penguapan air terjadi karena air terkena panas 

matahari. Uap air air naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, uap air 

mengembun hingga membentuk butiran air (prespitasi). Butiran air yang 

jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan (kondensasi). 

Ditempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika 

butiran air atau es di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah sebagai 

hujan. Air hujan kembali mengisi permuakaan bumi. 
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PENILAIAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

 

A  Skor tiap nomor  = 1 

 Skor maksimal  = 5 

B  Skor tiap nomor  = 5 

 Skor maksimal  = 10 

 

Nilai akhir soal evaluasi = 
               

   (             )
 x 100 % 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0  
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 Disusun oleh : 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

    Nama Sekolah :  SD N Mangunsari 

    Kelas/ Semester :  V (lima) / 2 (dua) 

 Mata Pelajaran :  IPA 

     

 Standar Kompetensi : 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan pengggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

 

7.4 Mendeskr

ipsikan 

proses 

daur air 

dan 

kegiatan 

manusia 

yang 

dapat 

mempeng

aruhinya. 

 

7.4.5 Mengidenti

fikasi 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mempengar

uhi daur air 

7.4.6 Menjelaska

n upaya 

menghemat 

air 

 

1) Menginformasikan topik yang akan 

dibahas  

2) Menyampaikan materi awal atau 

pengantar yaitu tentang hujan asam 

dengan menampilkan slide atau 

video  

3) Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok 

terdiri dari 4–5  siswa.  

4) Membagikan kumpulan gambar 

kepada masing-masing kelompok  

 

a. Penilaian 

Proses 

b. Peni

laian 

Hasil 

Belajar 

- LKK 

- Soal 

Evaluasi 

 

 

2x 35 menit  

(1 x 

pertemuan)  

 

1. Media  

a. Video tentang 

menghemat air 

b. Tayangan 

slide materi 

kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhi 

daur air dan 

menghemat air 



 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Kegiatan Belajar Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ Bahan/ 

Alat 

  5) Berdiskusi untuk menentukan 

pasangan gambar yang 

menunjukan kegiatan yang 

mempengaruhi daur air 

6) Perwakilan kelompok maju 

kedepan kelas memasangkan 

gambar dan menyampaikan 

penjelasan gambar. 

7) Dari alasan yang disampaikan 

siswa guru mulai menanamkan 

konsep/materi melalui media audio 

visual  

8) Guru membagikan LKK kepada 

masing-masing kelompok  

9) Siswa berdiskusi mengerjakan 

LKK  

10) Setelah selesai, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

11) Menyimpulkan pembelajaran 

12) Mengerjakan soal evaluasi 

c. Gambar 

“Picture and 

Picture” 

kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhi 

daur air 

2. Sumber 

a. Haryanto. 

2007. Sains 

untuk Sekolah 

Dasar Kelas 

V. Jakarta : 

Erlangga 

b. Buku BSE 

kelas V 

c. Internet 

254 

255 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

 

 Nama Sekolah  : SDN Mangunsari 

 Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester  : V/2 

 Alokasi waktu  : 2x35 menit (2 Jam Pelajaran) 

 Materi Pokok  : Kegiatan yang Mempengaruhi Daur Air 

dan Cara Menghemat Air 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

pengggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

7.4.5 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

7.4.6 Menjelaskan upaya menghemat air 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan memasangkan gambar kegiatan yang mempengaruhi 

daur air seperti menebang pohon, pengaspalan jalan, pencemaran 

lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

3. Melalui tayang video cara menghemat air, siswa dapat menjelaskan cara 

menghemat air dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tanggung  jawab  

(responsibility), Ketelitian (carefulness), Kerja  sama (cooperation), Toleransi 

(tolerance), Percaya diri (confidence), Keberanian (bravery). 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

2. Menghemat Air 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN, 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Model Pembelajaran : Model Picture and Picture berbantu media audio visual 

 

G. LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 

1) Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a) Memberi salam 

b) Berdoa 

c) Absensi 

2) Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

a) Apersepsi : Tanya jawab tentang : Air mengalami peresapan, namun 

apakah kalian tahu apa yang terjadi apabila air tidak dapat meresap ? 

b) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai 

c) Memberikan motivasi 

3) Kegiatan Inti ( 40  menit ) 

a) Menginformasikan topik yang akan dibahas (eksplorasi) 

b) Menyampaikan materi awal atau pengantar yaitu tentang hujan asam 

yang mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan dengan 

menampilkan video (eksplorasi) 

c) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

yaitu melalui diskusi kelompok. Guru membagi siswa kedalam 

kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5–6  siswa. (elaborasi) 
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d) Membagikan kumpulan gambar kepada masing-masing kelompok. 

(eksplorasi) 

e) Berdiskusi untuk menentukan pasangan gambar yang menunjukan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan upaya 

menghemat air. (elaborasi) 

f) Menunjuk perwakilan kelompok untuk memasangkan dan 

menyampaikan penjelasan gambar yang dipasangkan. (eksplorasi) 

g) Perwakilan kelompok ke depan kelas memasangkan gambar dan 

menyampaikan dasar pemikiran gambar yang dipasangkan. 

(elaborasi) 

h) Dari dasar pemikiran yang disampaikan siswa guru mulai 

menanamkan konsep melalui media audio visual (konfirmasi) 

i) Guru membagikan LKK kepada masing-masing kelompok 

(eksplorasi) 

j) Siswa berdiskusi mengerjakan LKK (elaborasi) 

k) Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (elaborasi) 

l) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum dipahami (konfirmasi) 

m) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mengerjakan tugas dengan benar (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (+ 15  menit ) 

a) Guru bersama siswa bertanya jawab membuat kesimpulan tentang 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan upaya untuk 

menghemat air. 

b) Memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

c) Memberikan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

berupa tugas individual untuk mengidentifikasi upaya yang harus 

dilakukan untuk mengatasi proses daur air yang terganggu. 
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H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  

a. Video tentang hujan asam 

b. Video tentang menghemat air 

c. Gambar “Picture and Picture” kegiatan manusia yang mempengaruhi 

daur air 

d. Laptop 

e. Speaker 

f. LCD Proyektor 

2. Sumber 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional   

b. Suprijono, Agus. 2014. Cooperative Leraning. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.  

c. Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta : 

Erlangga hal :178-182 

d. Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 hal : 145-152 

e. Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan 

MI kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, Depdiknas tahun 2008 hal : 

161-168 

f. Internet 
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I. PENILAIAN 

1) Prosedur Penilaian.  :  Tes dalam proses dan tes akhir  

2) Jenis tes  :  Unjuk kerja, tertulis 

3) Bentuk tes :  Unjuk kerja, Pilihan ganda dan uraian 

4) Instrumen/Alat tes :  Lembar Kerja Kelompok, lembar soal evaluasi  

 

 

 

                

 

 

 

              Semarang, 19 Maret 2015 
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MATERI AJAR SIKLUS III 

KEGIATAN MANUSIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI DAUR AIR 

DAN CARA MENGHEMAT AIR 

 

1. Kegiatan Manusia yang Dapat Mempengaruhi Daur Air 

Coba amati kembali proses daur air sebelumnya! Proses daur air 

menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun 

lagi ke tanah. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang mengalir di permukaan 

tanah dan masuk sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. 

Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang 

masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta 

batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan 

(sumber air). Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu 

tersedia. 

Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-hutan. Tetumbuhan hutan 

mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, 

tetapi akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah 

akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak 

tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya 

air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak 

mudah longsor. 

Nah, menyimak uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan 

sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita 

harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini telah banyak hutan yang 

gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat 

pembakaran. Biasanya hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Seperti 

untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini 

dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat 

hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. 

Di perkotaan hingga di pedesaan kini marak pembangunan jalan yang 

menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat 
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menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air 

tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan 

air menggenangi jalan-jalan. Selain itu didaerah perkotaan dibangun pabrik-pabrik 

yang asap hasil produksi menjadi polusi udara karena mengandung gas-gas 

beracun. Ditambah lagi, lalu lintas diperkotaan yang macet menyebabkan banyak 

asap kendaraan. Asap-asap tersebut mengandung gas beracun. Gas-gas tersebut 

bercampur diudara hingga membentuk asam sehingga dapat menyebabkan hujan 

asam yang dapat mengkibatkan kerusakan pada bangunan, tumbuhan dan hewan 

yang dikenainya. 

 

2. Cara Menghemat Air 

Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. 

Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk 

hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan 

terganggunya daur air adalah penggunaan air secara berlebihan. Oleh karena itu, 

kita seharusnya dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Penghematan 

air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar air yang dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Tindakan penghematan air dapat 

dilakukan dengan cara-cara berikut. 

a. Menutup kran setelah menggunakannya. Ingat, jangan sampai air bersih 

terbuang sia-sia! 

b. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. 

Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih. 

c. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan 

mengelapnya saja. 

d. Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan 

apa 

Dengan menghemat air, kita akan turut berperan dalam memelihara salah 

satu sumber kehidupan kita. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Gambar pada kegiatan memasangkan gambar kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air dalam model Picture and Picture 

 

 

 

Tayangan video cara menghemat air  
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS III 

 

Nama Kelompok  : ……………………………. 

Nama Anggota Kelompok : 1. ………………………… 

     2………………………….. 

     3………………………….. 

     4………………………….. 

       5.………………………….. 

Soal :  

1. Perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan kegiatan yang dapat menggangu daur 

air. Berilah alasanmu.  

No.  Kegiatan 
Mengganggu

/ Tidak 
Alasan 

1 Penghijauan Kota   

2 Kemacetan lalu lintas   

3 
Menjaga kebersihan 

sungai 
  

4 
Pembangunan gedung 

pencakar langit 
  

5 Kolam renang   

6 Reboisasi hutan   

7 Pembakaran hutan   

8 
Menggunakan air 

berlebihan 
  

9 
Membuat resapan di 

daerah kota 
  

10 
Penggunaan 

kendaraan bermotor 
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KUNCI JAWABAN LKK 

 

 

No. Kegiatan Mengganggu

/ Tidak 

Alasan 

1. Penghijauan Kota Tidak Kota menjadi mempunyai respan 

air 

2. Kemacetan lalu lintas Mengganggu Kendaraan menimbulkan polusi 

yang menghasilkan asap/ gas 

beracun yang dapat 

mengakibatkan hujan asam 

3. Menjaga kebersihan 

sungai 

Tidak Karena dapat mencegah terjadinya 

banjir 

4. Pembangunan gedung 

pencakar langit 

Mengganggu Mengurangi daerah resapan air 

sehingga dapat mengakibatkan 

banjir 

5. Kolam renang Mengganggu Membuang air bersih 

6. Reboisasi hutan Tidak Mencegah erosi / tanah longsor 

karena air dapat diserap oleh 

pohon-pohon 

7. Pembakaran hutan Mengganggu Air hujan tidak dapat terserap 

menjadi air tanah sehingga dapat 

mengakibatkan tanah longsor 

8. Menggunakan air 

berlebihan 

Mengganggu Mengurangi jumlah air bersih 

9. Membuat resapan di 

daerah kota 

Tidak Mencegah terjadinya banjir karena 

air dapat terserap 

10. Penggunaan 

kendaraan bermotor 

Mengganggu Menimbulkan gas-gas beracun 

yang dapat mengakibatkan hujan 

asam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Lembar Kerja Siswa Siklus III 

Skor tiap nomor  = 2 

Skor maksimal   = 20 

Nilai akhir soal LKK = skor yang diperoleh x 5 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0    
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KISI-KISI SOAL 

 

Nama Sekolah     :  SDN Mangunsari  

Mata Pelajaran   :  IPA 

Kelas/Semester   :  V/2  

Jumlah Soal     :  10  

Kompetensi Dasar :   7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

7.4.5 Mengidenti

fikasi 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mempengar

uhi daur air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6 Menjelaska

n upaya 

menghemat 

air 

- Siswa dapat membedakan 

kegiatan kegiatam manusia 

yang mengganggun dan tidak 

mengganggu proses daur air 

- Siswa dapat menjelaskan 

akibat betonisasi jalan 

terhadap daur air 

- Siswa dapat mencontohkan 

upaya mencegah terjadinya 

banjir 

- Siswa dapat menyebutkan 

kegiatan buruk manusia yang 

dapat mempengaruhi daur air 

- Siswa dapat menghubungkan 

antara kegiatan manusia dan 

akibat yang dapat 

mempengaruhi daur air 

- Siswa dapat  menjelaskan 

perlunya menanam kembali 

hutan yang gundul 

Pilahan 

Ganda 

 

 

Pilahan 

Ganda 

 

Pilahan 

Ganda 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian  

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

C5 

 

 

 

C2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

5 
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 b.  

- Siswa dapat mencontohkan 

tindakan menghemat air 

- Siswa dapat membedakan 

tindakan yang menunjukkan 

tidak menghemat air 

- Siswa dapat menjelaskan 

pentingnya menghemat air 

- Siswa menyebutkan kegiatan 

menghemat air dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Pilihan 

Ganda 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

C2 

 

C1 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS III 

Nama : …………………… 

Kelas : …………………… 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah, kecuali .... 

a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan 

b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari 

c. mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain 

d. membuang sampah pada tempatnya 

2. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena . . . . 

a. mengurangi peresapan air 

b. membuat jalan terasa panas 

c. dapat mencegah banjir 

d. air dapat merembes dengan cepat 

3. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu . . . . 

a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

c. menyirami tanaman dengan air kran 

d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

4. Dibawah ini merupakan contoh cara penghematan air adalah, kecuali .... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaran jika kotor 

5. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir 

adalah …. 

a. menebang pepohonan yang ada dihutan secara liar 

b. mengadakan penghijauan dilahan-lahan yang kosong 

c. membuang sampah disungai 

d. menebang yang pohon yang ada dipinggir jalan 

Nilai 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  

1. Sebutkan 3 contoh kegiatan buruk manusia yang dapat mempengaruhi daur 

air !  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Jelaskan pentingnya menghemat air ! 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Buatlah tabel mengenai hubungan antara kegiatan manusia dan akibat yang 

dapat mempengaruhi daur air !  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

4. Sebutkan 3 kegiatan menghemat air dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

sumber kehidupan !  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

5. Jelaskan mengapa kita perlu menanam kembali hutan yang gundul ! 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS III 

 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. D 

4. C 

5. B 

 

B. Uraian  

1. a.    Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan 

b. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari 

c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain 

2. Menghemat air sangatlah penting dalam kehidupan, karena air 

merupakan salah satu sumber kehidupan, tanpa adanya air akan sulit 

dalam mengerjakan suatu hal. 

3. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a.    Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian 

b. Mencuci kendaran bermotor dengan menggunakan air dalam ember 

c. Air bekas cucian dapat digunakan untuk mengepel lantai 

5. Karena dapat menambah daerah resapan air, berkurang pula bencan alam 

yang terjadi seperti tanah longsor dan banjir. 

Kegiatan Manusia Akibat bagi Daur Air 

Membiarkan lahan kosong tidak 

ditanami dengan tumbuhan 

 

Tidak adanya resapan air, akar 

tanaman yang cepat menyerap air 

tidak ada. Mengakibatkan banjir 

dan tanah longsor. 

Menggunakan air secara berlebihan 

untuk kegiatan sehari-hari 

Air bersih yang tersedia jadi 

berkurang. 

Mengubah daerah resapan air 

menjadi bangunan-bangunan lain 

Berkurangnya daerah resapan air 

karena tertutupnya lahan oleh 

bangunan. 
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PENILAIAN SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

 

A  Skor tiap nomor  = 1 

 Skor maksimal  = 5 

B  Skor tiap nomor  = 3 

 Skor maksimal  = 15 

 

Nilai akhir soal evaluasi = 
               

   (             )
 x 100 % 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

Nilai maksimal  =  100 

Nilai minimal  =  0  
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU   

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

Siklus I 

 

Nama Guru  : Ardhina Maya Nugraheni 

Nama Sekolah  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Senin, 16 Maret 2015 

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. 

 

 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

a. Masuk kelas tepat waktu - 

3 

 

 

b. Menyiapkan perlengkapan yang 

diperlukan selama pembelajaran 
√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Mengecek kehadiran siswa √ 

Lampiran 11 
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membuka pelajaran 

dan keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Melaksanakan 

kegiatan awal 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 

2 

b. Menyampaikan kompetensi yang 

akan dibahas 
- 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 
√ 

d. Memberikan motivasi - 

3. Menyampaikan 

materi pengantar 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan topik yang dibahas 
√ 

1 

b. Menyampaikan materi dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

- 

c. Menyampaikan materi dengan 

suara yang jelas dan lancar 
- 

d. Penjelasan disertai contoh atau 

ilustrasi 
- 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberi petunjuk dalam 

berkelompok 
√ 

2 

b. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
- 

c. Mengatur tempat duduk sesuai 

kelompok 
√ 

d. Mengkondisikan siswa supaya 

tertib dalam berkelompok 
- 

 

5. 

 

Menggunakan gambar 

sesuai model Picture 

and Picture 

a. Menggunakan gambar yang 

disesuaikan dengan materi 
√ 

4 

 

 b. Gambar yang digunakan √ 



265 

 

 

 

 

 

 

 

 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

 

menggunakan warna yang menarik  

 

 

 

c. Gambar terlihat jelas hingga 

bangku belakang 
√ 

d. Meminta siswa untuk menempel 

pasangan/ urutan gambar di papan 

tulis 

√ 

6. Bertanya jawab 

alasan/ dasar 

pemikiran urutan atau 

pasangan gambar 

(keterampilan 

bertanya dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Menunjuk siswa untuk 

menyampaikan dasar pemikiran 

terkait gambar yang dipasangkan 

√ 

2 

b. Mengajukan pertanyaan secara 

jelas 
- 

c. Penyebaran giliran menyampaikan 

alasan/ dasar pemikiran 
√ 

d. Pemberian waktu untuk berfikir - 

7. Menanamkan konsep 

berdasarkan alasan/ 

dasar pemikiran yang 

disampaikan siswa 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

memberi penguatan 

dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban yang benar dan yang salah 
√ 

3 

b. Memberi penguatan materi yang 

sedang dibahas melalui media 

audio visual Penyebaran giliran 

menyampaikan alasan 

√ 

c. Memberikan penghargaan kepada 

siswa 
√ 

d. Memberikan penguatan verbal dan 

gestural 
- 

8. 

 

Menggunakan media 

audio visual 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

a. Media audio visual sesuai dengan 

materi pembelajaran 
√ 

3 

 b. Media audio visual menarik 

perhatian siswa 
- 
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dan keterampilan  

menjelaskan) 

 

c. Media audio visual dapat didengar 

dan dilihat semua siswa 
√ 

d. Media audio visual membuat 

pemahaman siswa menjadi lebih 

jelas 

√ 

9. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan 
- 

1 

b. Mencegah  dominasi  individu  dan 

kelompok 
- 

c. Memberi  kesempatan  siswa  

untuk mempresentasikan hasil 
√ 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi - 

10. Menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

√ 

2 b. Memberikan evaluasi √ 

c. Melaksanakan refleksi - 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas/ PR 
- 

Jumlah Skor 23 

Kriteria Baik 

 

Keterangan : 

Skor maksimal (m) = 10 x 4 = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

               ( )  
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(k+3(i)) = (0+3(10)) = 30 

(k+2(i)) = (0+2(10)) = 20 

 (k+i)    = (0+10) = 10 

 

Tabel 3.4 

 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Skor Kriteria 

>30 s/d 40 Sangat baik 

>20 s/d 30 Baik 

>10 s/d 20 Cukup 

0 s/d 10 Kurang 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

Siklus II 

 

Nama Guru  : Ardhina Maya Nugraheni 

Nama Sekolah  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 18 Maret 2015 

Petunjuk   :  

1. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

a. Masuk ke kelas tepat waktu √ 

4 

b. Menyiapkan perlengkapan yang 

diperlukan selama pembelajaran 
√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Mengecek kehadiran siswa √ 
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membuka pelajaran 

dan keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Melaksanakan 

kegiatan awal 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 

3 

b. Menyampaikan kompetensi yang 

akan dibahas 
√ 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 
√ 

d. Memberikan motivasi - 

3. Menyampaikan 

materi pengantar 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan topik yang dibahas 
√ 

2 

b. Menyampaikan materi dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

- 

c. Menyampaikan materi dengan 

suara yang jelas dan lancar 
- 

d. Penjelasan disertai contoh atau 

ilustrasi 
√ 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberi petunjuk dalam 

berkelompok 
√ 

3 

b. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
√ 

c. Mengatur tempat duduk sesuai 

kelompok 
√ 

d. Mengkondisikan siswa supaya 

tertib dalam berkelompok 
- 

5. 

 

 

Menggunakan gambar 

sesuai model Picture 

and Picture 

a. Menggunakan gambar yang 

disesuaikan dengan materi 
√ 4 

 
b. Gambar yang digunakan √ 
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(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

 

menggunakan warna yang menarik 

c. Gambar terlihat jelas hingga 

bangku belakang 
√ 

d. Meminta siswa untuk menempel 

pasangan/ urutan gambar di papan 

tulis 

√ 

6. Bertanya jawab 

alasan/ dasar 

pemikiran urutan atau 

pasangan gambar 

(keterampilan 

bertanya dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Menunjuk siswa untuk 

menyampaikan dasar pemikiran 

terkait gambar yang dipasangkan 

√ 

2 

b. Mengajukan pertanyaan secara 

jelas 
- 

c. Penyebaran giliran menyampaikan 

alasan/ dasar pemikiran 
√ 

d. Pemberian waktu untuk berfikir - 

7. Menanamkan konsep 

berdasarkan alasan/ 

dasar pemikiran yang 

disampaikan siswa 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

memberi penguatan 

dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban yang benar dan yang salah 
√ 

4 

b. Memberi penguatan materi yang 

sedang dibahas melalui media 

audio visual Penyebaran giliran 

menyampaikan alasan 

√ 

c. Memberikan penghargaan kepada 

siswa 
√ 

d. Memberikan penguatan verbal dan 

gestural 
√ 

8. 

 

Menggunakan media 

audio visual 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

a. Media audio visual sesuai dengan 

materi pembelajaran 
√ 

3 

 b. Media audio visual menarik 

perhatian siswa 
- 
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dan keterampilan  

menjelaskan) 

 

c. Media audio visual dapat didengar 

dan dilihat semua siswa 
√ 

d. Media audio visual membuat 

pemahaman siswa menjadi lebih 

jelas 

√ 

9. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan 
√ 

2 

b. Mencegah  dominasi  individu  dan 

kelompok 
- 

c. Memberi  kesempatan  siswa  

untuk mempresentasikan hasil 
√ 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi - 

10. Menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

√ 

3 b. Memberikan evaluasi √ 

c. Melaksanakan refleksi - 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas/ PR 
√ 

Jumlah Skor 30 

Kriteria Baik 

 

Keterangan : 

Skor maksimal (m) = 10 x 4 = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

               ( )  
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(k+3(i)) = (0+3(10)) = 30 

(k+2(i)) = (0+2(10)) = 20 

 (k+i)    = (0+10) = 10 

 

Tabel 3.4 

 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Skor Kriteria 

>30 s/d 40 Sangat baik 

>20 s/d 30 Baik 

>10 s/d 20 Cukup 

0 s/d 10 Kurang 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

Siklus III 

 

Nama Guru  : Ardhina Maya Nugraheni 

Nama Sekolah  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2015 

Petunjuk   :  

1. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

3. Skor untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 

(Rusman, 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. 

 

 

 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

a. Masuk ke kelas tepat waktu √ 

4 

 

 

b. Menyiapkan perlengkapan yang 

diperlukan selama pembelajaran 
√ 

c. Memimpin berdoa √ 

d. Mengecek kehadiran siswa √ 
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membuka pelajaran 

dan keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Melaksanakan 

kegiatan awal 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 

4 

b. Menyampaikan kompetensi yang 

akan dibahas 
√ 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 
√ 

d. Memberikan motivasi √ 

3. Menyampaikan 

materi pengantar 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan topik yang dibahas 
√ 

3 

b. Menyampaikan materi dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

- 

c. Menyampaikan materi dengan 

suara yang jelas dan lancar 
√ 

d. Penjelasan disertai contoh atau 

ilustrasi 
√ 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok secara 

heterogen 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberi petunjuk dalam 

berkelompok 
√ 

3 

b. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
√ 

c. Mengatur tempat duduk sesuai 

kelompok 
√ 

d. Mengkondisikan siswa supaya 

tertib dalam berkelompok 
- 

5. 

 

Menggunakan gambar 

sesuai model Picture 

and Picture 

a. Menggunakan gambar yang 

disesuaikan dengan materi 
√ 4 

 
b. Gambar yang digunakan √ 
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(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

menggunakan warna yang menarik 

c. Gambar terlihat jelas hingga 

bangku belakang 
√ 

d. Meminta siswa untuk menempel 

pasangan/ urutan gambar di papan 

tulis 

√ 

6. Bertanya jawab 

alasan/ dasar 

pemikiran urutan atau 

pasangan gambar 

(keterampilan 

bertanya dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Menunjuk siswa untuk 

menyampaikan dasar pemikiran 

terkait gambar yang dipasangkan 

√ 

3 

b. Mengajukan pertanyaan secara 

jelas 
√ 

c. Penyebaran giliran menyampaikan 

alasan/ dasar pemikiran 
√ 

d. Pemberian waktu untuk berfikir - 

7. Menanamkan konsep 

berdasarkan alasan/ 

dasar pemikiran yang 

disampaikan siswa 

melalui media audio 

visual (keterampilan 

memberi penguatan 

dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban yang benar dan yang salah 
√ 

4 

b. Memberi penguatan materi yang 

sedang dibahas melalui media 

audio visual Penyebaran giliran 

menyampaikan alasan 

√ 

c. Memberikan penghargaan kepada 

siswa 
√ 

d. Memberikan penguatan verbal dan 

gestural 
√ 

8. 

 

Menggunakan media 

audio visual 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

a. Media audio visual sesuai dengan 

materi pembelajaran 
√ 

4 

 b. Media audio visual menarik 

perhatian siswa 
√ 
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dan keterampilan  

menjelaskan) 

 

c. Media audio visual dapat didengar 

dan dilihat semua siswa 
√ 

d. Media audio visual membuat 

pemahaman siswa menjadi lebih 

jelas 

√ 

9. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan 
√ 

3 

b. Mencegah  dominasi  individu  dan 

kelompok 
√ 

c. Memberi  kesempatan  siswa  

untuk mempresentasikan hasil 
√ 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi - 

10. Menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

√ 

3 b. Memberikan evaluasi √ 

c. Melaksanakan refleksi - 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas/ PR 
√ 

Jumlah Skor 35 

Kriteria 
Sangat 

baik 

 

Keterangan : 

Skor maksimal (m) = 10 x 4 = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas     = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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               ( )  
                          

                     
 
    

 
    

(k+3(i)) = (0+3(10)) = 30 

(k+2(i)) = (0+2(10)) = 20 

 (k+i)    = (0+10) = 10 

 

Tabel 3.4 

 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Skor Kriteria 

>30 s/d 40 Sangat baik 

>20 s/d 30 Baik 

>10 s/d 20 Cukup 

0 s/d 10 Kurang 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I, II DAN III 

 

No. 
Indikator Keterampilan Guru 

Menggunakan Model Picture and Piture  

Berbantu Media Audio Visual 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan 

mengelola kelas) 

3 4 4 

2. Melakasanakan kegiatan awal (keterampilan membuka 

pelajaran) 
2 3 4 

3. Menyampaikan materi pengantar melalui media audio 

visual (keterampilan menjelaskan dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

1 2 3 

4. Membimbing pembentukan kelompok secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas) 
2 3 3 

5. Menggunakan gambar sesuai model Picture and Picture 

(keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

4 4 4 

6. Bertanya jawab alasan/ dasar pemikiran urutan atau 

pasangan gambar (keterampilan bertanya dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

2 2 3 

7. Menanamkan konsep berdasarkan alasan/ dasar pemikiran 

yang disampaikan siswa melalui media audio visual 

(keterampilan memberi penguatan dan keterampilan 

mengadakan variasi) 

3 4 4 

8. Menggunakan media audio visual (keterampilan memberi 

penguatan dan keterampilan mengadakan variasi) 
3 3 4 

9. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

(Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 
1 2 3 

10. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 2 3 3 

Jumlah skor yang diperoleh 23 30 35 

Rata-rata skor 2,3 3 3,5 

Kriteria Baik Baik 
Sangat 

Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SIKLUS I 

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. REN 2 2 1 1 3 2 3 3 

2. AWO 1 2 2 1 1 1 1 1 

3. BS 2 3 3 3 1 3 2 1 

4. MS 1 2 1 1 1 2 1 2 

5. NA 1 1 1 2 1 1 3 1 

6. MNA 2 1 3 1 2 3 2 2 

7. DY 1 3 2 3 1 3 3 1 

8. AES 3 1 3 2 2 1 2 1 

9. MFI 2 1 1 1 2 1 1 1 

10. ODA 4 2 3 3 1 2 3 4 

11. EF 3 3 2 1 2 1 3 4 

12. RBU 2 1 1 1 3 2 2 1 

13. WDA 2 1 1 1 1 1 2 2 

14. RIP 1 3 2 3 1 3 1 1 

15. MK 3 2 3 3 2 1 2 4 

16. MLK 3 1 1 2 2 3 1 2 

17. HKK 2 1 1 1 3 1 2 1 

18. AH 3 2 1 4 2 2 2 2 

19. DIS 2 1 4 1 2 3 3 1 

20. APH 4 3 4 4 1 3 1 3 

21. UL 3 1 2 4 3 2 3 2 

22. SES 2 4 3 2 2 3 2 3 

23. RAA 1 1 1 2 2 1 1 1 

24. CF 3 2 3 1 2 2 2 4 

25. GD 3 2 1 2 2 1 2 4 

26. LNY 4 3 2 3 1 3 3 4 

27. HZH 2 2 1 1 1 1 1 3 

28. BDS 1 1 2 2 2 2 2 1 

29. ABP 2 3 1 2 3 2 1 2 

Jumlah skor total 65 55 56 58 52 56 57 62 

Rata-rata skor total 15,89 

Kriteria CUKUP 

 

          Observer I,                                                     

 

 

 

       Utik Puji Lestari                                    Pradhika Wahyu Saputra 

     NIM : 1401411165                                    NIM : 1401411516 

Lampiran 12 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SIKLUS II 

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. REN 2 2 3 4 1 2 3 3 
2. AWO 2 2 1 1 2 3 1 2 
3. BS 2 3 1 2 3 2 2 4 
4. MS 1 2 3 2 1 1 2 2 
5. NA 1 1 1 3 2 2 3 1 
6. MNA 3 2 4 1 4 3 1 2 
7. DY 2 3 2 1 1 2 3 2 
8. AES 4 1 3 3 2 2 3 4 
9. MFI 2 1 2 1 2 2 1 2 
10. ODA 4 2 2 2 3 3 2 4 
11. EF 3 3 2 4 2 3 3 3 
12. RBU 2 2 3 1 3 2 3 1 
13. WDA 2 2 1 3 2 3 1 3 
14. RIP 2 3 2 1 1 1 3 2 
15. MK 4 4 2 2 3 2 2 3 
16. MLK 3 2 1 4 2 3 2 1 
17. HKK 2 1 1 3 2 2 1 2 
18. AH 3 2 3 2 2 2 1 4 
19. DIS 2 2 4 3 2 3 3 3 
20. APH 4 3 4 2 2 3 2 4 
21. UL 3 1 2 1 4 1 2 4 
22. SES 2 4 3 4 2 3 3 2 
23. RAA 1 1 2 2 1 2 1 2 
24. CF 3 2 3 4 2 2 3 1 
25. GD 3 2 1 2 3 1 1 4 
26. LNY 4 4 2 2 2 3 3 4 
27. HZH 3 2 3 2 1 2 2 3 
28. BDS 2 2 4 3 2 3 3 1 
29. ABP 2 3 3 1 2 2 2 2 

Jumlah skor total 73 64 68 66 61 65 62 75 

Rata-rata skor total 18,41 

Kriteria Baik 

 

         Observer I,                                                     

 

 

 

       Utik Puji Lestari                                    Pradhika Wahyu Saputra 

     NIM : 1401411165                                    NIM : 1401411516 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SIKLUS III 

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. REN 3 3 3 4 3 3 3 4 
2. AWO 2 3 2 2 2 3 2 4 
3. BS 3 4 2 3 4 2 2 4 
4. MS 2 3 3 3 1 3 3 2 
5. NA 3 3 1 4 3 2 3 2 
6. MNA 4 2 4 1 4 4 1 2 
7. DY 2 3 2 3 2 3 3 3 
8. AES 4 1 3 3 3 3 3 4 
9. MFI 2 3 2 1 3 2 1 2 
10. ODA 4 2 2 3 3 3 3 4 
11. EF 3 4 3 4 2 3 4 3 
12. RBU 3 3 4 3 4 2 3 2 
13. WDA 4 2 2 3 3 4 2 3 
14. RIP 2 3 3 3 1 3 3 4 
15. MK 4 4 3 2 3 2 4 4 
16. MLK 3 3 1 4 2 3 2 3 
17. HKK 3 3 2 3 2 2 3 2 
18. AH 4 2 3 2 2 4 3 4 
19. DIS 3 3 4 3 3 3 4 3 
20. APH 4 3 4 2 2 4 2 4 
21. UL 3 2 2 1 4 3 3 4 
22. SES 2 3 3 4 2 3 3 2 
23. RAA 2 1 2 3 2 3 1 3 
24. CF 3 3 4 4 3 2 3 2 
25. GD 3 2 3 3 4 2 1 4 
26. LNY 4 4 3 4 2 3 3 4 
27. HZH 3 3 3 2 3 2 2 3 
28. BDS 3 3 4 3 2 3 3 3 
29. ABP 3 4 3 3 2 3 3 3 

Jumlah skor total 88 82 80 83 76 82 76 91 

Rata-rata skor total 22,68 

Kriteria Baik 

 

 Observer I,                                                     

 

 

 

       Utik Puji Lestari                                    Pradhika Wahyu Saputra 

     NIM : 1401411165                                    NIM : 1401411516 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS V SIKLUS I, II DAN III SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No. 
Indikator Aktivitas Siswa 

Melalui Model Picture and Piture 

Berbantu Media Audio Visual 

Siklus  

I 

Siklus  

II 

Siklus 

III 

1. Siap mengikuti pembelajaran 2,24 2,51 3,03 

2. 
Memperhatikan tayangan materi yang 

ditampilkan oleh guru 
1,89 2,20 2,82 

3. 
Siswa saling bekerjasama dalam 

kegiatan berkelompok 
1,93 2,34 2,75 

4. 

Memasangkan gambar yang sesuai atau 

mengurutkan gambar yang acak 

menjadi urutan yang benar 

2 2,27 2,86 

5. 

Menyampaikan dasar pemikiran 

pasangan/ urutan gambar yang telah 

disusun 

1,79 2,10 2,62 

6. 
Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 
1,93 2,24 2,82 

7. Menyimpulkan hasil diskusi 1,96 2,13 2,62 

8. Mengerjakan tugas evaluasi 2,17 2,58 3,13 

Jumlah skor yang diperoleh 15,89 18,41 22,68 

Rata-rata skor 1,98 2,30 2,83 

Kriteria Cukup Baik Baik 

 

 

 Observer I,                                                     

 

 

 

       Utik Puji Lestari                                    Pradhika Wahyu Saputra 

     NIM : 1401411165                                    NIM : 1401411516 
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 HASIL BELAJAR PRASIKLUS MATA PELAJARAN IPA  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No  Nama Siswa KKM Nilai Siswa  Kriteria 

1. REN 68 65 TIDAK TUNTAS 

2. AWO 68 60 TIDAK TUNTAS  

3. BS 68 60 TIDAK TUNTAS 

4. MS 68 30 TIDAK TUNTAS 

5. NA 68 40 TIDAK TUNTAS 

6. MNA 68 60 TIDAK TUNTAS 

7. DY 68 65 TIDAK TUNTAS 

8. AES 68 80 TUNTAS 

9. MFI 68 85 TUNTAS 

10. ODA 68 65 TIDAK TUNTAS 

11. EF 68 60 TIDAK TUNTAS 

12. RBU 68 60 TIDAK TUNTAS 

13. WDA 68 55 TIDAK TUNTAS 

14. RIP 68 65 TIDAK TUNTAS 

15. MK 68 75 TUNTAS 

16. MLK 68 55 TIDAK TUNTAS 

17. HKK 68 65 TIDAK TUNTAS 

18. AH 68 70 TUNTAS 

19. DIS 68 60 TIDAK TUNTAS 

20. APH 68 70 TUNTAS 

21. UL 68 70 TUNTAS 

22. SES 68 60 TIDAK TUNTAS 

23. RAA 68 30 TIDAK TUNTAS 

24. CF 68 75 TUNTAS 

25. GD 68 65 TIDAK TUNTAS  

26. LNY 68 90 TUNTAS 

27. HZH 68 75 TUNTAS 

28. BDS 68 45 TIDAK TUNTAS 

29. ABP 68 40 TIDAK TUNTAS 

Rata-rata 61,89 

Jumlah siswa tuntas 9 

Jumlah siswa tidak tuntas 20 

Ketuntasan klasikal 31,03%% 
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HASIL BELAJAR SIKLUS I MATA PELAJARAN IPA 

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No  Nama Siswa KKM Nilai Siswa  Kriteria 

1. REN 68 80 TUNTAS 

2. AWO 68 66 TIDAK TUNTAS  

3. BS 68 73 TUNTAS 

4. MS 68 33 TIDAK TUNTAS 

5. NA 68 33 TIDAK TUNTAS 

6. MNA 68 66 TIDAK TUNTAS 

7. DY 68 53 TIDAK TUNTAS 

8. AES 68 73 TUNTAS 

9. MFI 68 66 TIDAK TUNTAS 

10. ODA 68 93 TUNTAS 

11. EF 68 73 TUNTAS 

12. RBU 68 86 TUNTAS 

13. WDA 68 60 TIDAK TUNTAS 

14. RIP 68 40 TIDAK TUNTAS 

15. MK 68 86 TUNTAS 

16. MLK 68 73 TUNTAS 

17. HKK 68 50 TIDAK TUNTAS 

18. AH 68 86 TUNTAS 

19. DIS 68 70 TUNTAS 

20. APH 68 73 TUNTAS 

21. UL 68 80 TUNTAS 

22. SES 68 60 TIDAK TUNTAS 

23. RAA 68 40 TIDAK TUNTAS 

24. CF 68 80 TUNTAS 

25. GD 68 86 TUNTAS 

26. LNY 68 86 TUNTAS 

27. HZH 68 73 TUNTAS 

28. BDS 68 46 TIDAK TUNTAS 

29. ABP 68 53 TIDAK TUNTAS 

Rata-rata 66,79 

Jumlah siswa tuntas 16 

Jumlah siswa tidak tuntas 13 

Ketuntasan klasikal 55,17% 
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HASIL BELAJARSIKLUS II MATA PELAJARAN IPA 

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No  Nama Siswa KKM Nilai Siswa  Kriteria 

1. REN 68 80 TUNTAS 

2. AWO 68 70 TUNTAS 

3. BS 68 66 TIDAK TUNTAS 

4. MS 68 40 TIDAK TUNTAS 

5. NA 68 46 TIDAK TUNTAS 

6. MNA 68 70 TUNTAS 

7. DY 68 66 TIDAK TUNTAS 

8. AES 68 86 TUNTAS 

9. MFI 68 70 TUNTAS 

10. ODA 68 100 TUNTAS 

11. EF 68 86 TUNTAS 

12. RBU 68 73 TUNTAS 

13. WDA 68 70 TUNTAS 

14. RIP 68 66 TIDAK TUNTAS 

15. MK 68 93 TUNTAS 

16. MLK 68 86 TUNTAS 

17. HKK 68 70 TUNTAS 

18. AH 68 93 TUNTAS 

19. DIS 68 60 TIDAK TUNTAS 

20. APH 68 86 TUNTAS 

21. UL 68 86 TUNTAS 

22. SES 68 73 TUNTAS 

23. RAA 68 53 TIDAK TUNTAS 

24. CF 68 86 TUNTAS 

25. GD 68 100 TUNTAS 

26. LNY 68 93 TUNTAS 

27. HZH 68 86 TUNTAS 

28. BDS 68 60 TIDAK TUNTAS 

29. ABP 68 66 TIDAK TUNTAS 

Rata-rata 75,17 

Jumlah siswa tuntas 20 

Jumlah siswa tidak tuntas 9 

Ketuntasan klasikal 68,97% 
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HASIL BELAJAR SIKLUS III MATA PELAJARAN IPA  

SISWA KELAS V SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

No  Nama Siswa KKM Nilai Siswa  Kriteria 

1. REN 68 86 TUNTAS 

2. AWO 68 80 TUNTAS 

3. BS 68 73 TUNTAS 

4. MS 68 46 TIDAK TUNTAS 

5. NA 68 60 TIDAK TUNTAS 

6. MNA 68 80 TUNTAS 

7. DY 68 70 TUNTAS 

8. AES 68 93 TUNTAS 

9. MFI 68 73 TUNTAS 

10. ODA 68 100 TUNTAS 

11. EF 68 100 TUNTAS 

12. RBU 68 93 TUNTAS 

13. WDA 68 80 TUNTAS 

14. RIP 68 70 TUNTAS 

15. MK 68 100 TUNTAS 

16. MLK 68 80 TUNTAS 

17. HKK 68 70 TUNTAS 

18. AH 68 86 TUNTAS 

19. DIS 68 73 TUNTAS 

20. APH 68 93 TUNTAS 

21. UL 68 80 TUNTAS 

22. SES 68 80 TUNTAS 

23. RAA 68 53 TIDAK TUNTAS 

24. CF 68 100 TUNTAS 

25. GD 68 100 TUNTAS 

26. LNY 68 100 TUNTAS 

27. HZH 68 86 TUNTAS 

28. BDS 68 60 TIDAK TUNTAS 

29. ABP 68 70 TUNTAS 

Rata-rata 80,51 

Jumlah siswa tuntas 25 

Jumlah siswa tidak tuntas 4 

Ketuntasan klasikal 86,20% 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR PRA SIKLUS, SIKLUS I, SIKLUS II, 

DAN SIKLUS III MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS V                

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

No. Nama KKM 

Hasil Belajar 

Pra 

siklus 

Siklus    

I 

Siklus   

II 

Siklus 

III 

1. REN 68 65 80 80 86 

2. AWO 68 60 66 70 80 

3. BS 68 60 73 66 73 

4. MS 68 30 33 40 46 

5. NA 68 40 33 46 60 

6. MNA 68 60 66 70 80 

7. DY 68 65 53 66 70 

8. AES 68 80 73 86 93 

9. MFI 68 85 66 70 73 

10. ODA 68 65 93 100 100 

11. EF 68 60 73 86 100 

12. RBU 68 60 86 73 93 

13. WDA 68 55 60 70 80 

14. RIP 68 65 40 66 70 

15. MK 68 75 86 93 100 

16. MLK 68 55 73 86 80 

17. HKK 68 65 50 70 70 

18. AH 68 70 86 93 86 

19. DIS 68 60 70 60 73 

20. APH 68 70 73 86 93 

21. UL 68 70 80 86 80 

22. SES 68 60 60 73 80 

23. RAA 68 30 40 53 53 
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24. CF 68 75 80 86 100 

25. GD 68 65 86 100 100 

26. LNY 68 90 86 93 100 

27. HZH 68 75 73 86 86 

28. BDS 68 45 46 60 60 

29. ABP 68 40 53 66 70 

Nilai terendah 30 33 40 46 

Nilai tertinggi 90 93 100 100 

Jumlah 1795 1937 2180 2335 

Rata-rata 61,89 66,79 75,17 80,51 

Ketuntasan klasikal 31,03% 55,17% 68,97% 86,20% 
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HASIL WAWANCARA  

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE   

BERBANTU MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS V  

SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

Hari / Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2015 

Tempat   : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Guru Kelas  : Muhammad Sururi, S.Pd 

Pertanyaan:  

1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pembelajaran IPA dengan menerapkan 

model Picture and Picture berbantu media audio visual ? 

Jawab:  

Menurut saya, pembelajaran IPA melalui model Picture and Picture berbantu 

media audio visual merupakan hal baru bagi siswa. Model pembelajaran ini 

menarik. Karena siswa belajar melalui gambar dan tayangan video. Sehingga 

siswa antusias dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Apakah menurut Bapak model Picture and Picture berbantu media audio 

visual cocok diterapkan pada pembelajaran IPA ? 

Jawab:  

Menurut saya, model Picture and Picture berbantu media audio visual cocok 

diterapkan pada pembelajaran IPA khususnya materi daur air. Karena siswa 

dapat mempunyai gambaran tentang proses terjadinya hujan melalui gambar 

dan tayangan video. 

3. Apakah menurut Bapak model Picture and Picture berbantu media audio 

visual yang tadi dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA ? 

 

 

Lampiran 14 



290 

 

 

 

Jawab:  

Ya, karena langkah-langkah dalam model Picture and Picture menuntut guru 

untuk menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu guru juga lebih 

terampil dalam menggunakan media pembelajaran yaitu audio visual. 

4. Apakah menurut Bapak model Picture and Picture berbantu media audio 

visual yang baru saja dilaksanakan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA ? 

Jawab:  

Ya, siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran dengan berdiskusi, 

memasangkan dan mengurutkan gambar, siswa juga lebih berani berpendapat. 

5. Apakah menurut Bapak model Picture and Picture berbantu media audio 

visual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas V SDN Mangunsari ?  

Jawab:  

Ya, karena hasil belajar siswa meningkat daripada sebelum dilakukan 

penelitian.                              

Semarang,  19 Maret 2015 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Siklus I  

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 16 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas V SDN Mangunsari  

 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture 

and Picture berbantu media audio visual : 

Pada siklus I, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa 

dan mengabsen kehadiran siswa. Seluruh siswa hadir pada hari tersebut. Guru 

memberikan apersepsi dengan tanya jawab, kemudian menampilkan video 

pembelajaran tentang air. Kemudian siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 

5-6 orang.  

Pada kegiatan inti guru membagikan gambar kepada siswa dan meminta 

siswa untuk memasangkan gambar di papan tulis. Siswa bergantian untuk 

memasangkan dan menyampaikan penjelasan gambar. Kemudian guru 

menampilkan kembali video pembelajaran tentang manfaat air. Siswa diberikan 

LKK untuk didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah selesai, siswa 

mempresentasikan hasil LKK. 

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberi PR. 

Secara keseluruhan guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

RPP, meskipun masih terdapat kekurangan. Guru belum masuk kelas tepat waktu, 

guru belum menyampaikan kompetensi yang akan dibahas, guru belum 

memberikan motivasi pada awal pembelajaran. Kemampuan mengelola kelas 

kurang, guru juga kurang mendorong siswa untuk aktif dalam menyampaikan 

dasar pemikiran gambar yang telah dipasangkan/ diurutkan oleh teman 

sekelompoknya. Saat penayangan media audio visual siswa tampak antusias, 

tetapi masih ada  beberapa siswa gaduh. Pada saat kegiatan akhir, siswa belum 
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dapat menyimpulkan pembelajaran secara runtut. Sehingga guru harus ikut 

membantu dalam menyimpulkan pembelajaran. Kemudian, ketika mengerjakan 

soal evaluasi masih banyak siswa yang terlihat mencontek pekerjaan temannya. 

Guru belum tegas dalam memperingatkan siswa yang belum tertib ketika 

mengerjakan soal evalusi.  
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Siklus II  

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 18 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas V SDN Mangunsari  

 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture 

and Picture berbantu media audio visual : 

Pada siklus II, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa 

dan mengecek kehadiran siswa. Seluruh siswa hadir pada hari tersebut. Guru 

memberikan apersepsi dengan tanya jawab, kemudian menampilkan video 

pembelajaran tentang percobaan daur air. Kemudian siswa membentuk kelompok 

yang terdiri dari 5-6 orang.  

Pada kegiatan inti guru membagikan gambar kepada siswa dan meminta 

siswa untuk mengurutkan gambar di papan tulis. Siswa bergantian untuk 

mengurutkan dan menyampaikan penjelasan gambar. Kemudian guru 

menampilkan kembali video pembelajaran tentang proses daur air. Siswa 

diberikan LKK untuk didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah selesai, 

siswa mempresentasikan hasil LKK. 

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberi PR. 

Secara keseluruhan, guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

RPP lebih baik dibanding siklus sebelumnya. Guru sudah datang lebih awal 

sehingga dapat mempersiapkan segala kebutuhan dalam pembelajaran dan masuk 

ke kelas tepat waktu. Guru memperbaiki materi pengantar melalui media audio 

visual dengan menampilkan percobaan sederhana tentang daur air. Sehingga siswa 

mempunyai gambaran awal materi yang dibahas. Dalam mengelola kelas guru 

sudah lebih baik dibanding siklus I, terlihat dari pembentukan kelompok yang 

lebih tertib dan dapat membimbing pembentukan kelompok secara heterogen. 
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Guru semakin bervariasi memberikan pengguatan, guru lebih tegas ketika siswa 

mengerjakan soal evaluasi sehingga siswa yang menyontek dapat diminimalisir. 

Namun masih ada beberapa kekurangan, seperti kurang memberikan motivasi 

selama pembelajaran.  
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Siklus III  

 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 19 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas V SDN Mangunsari  

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Picture 

and Picture berbantu media audio visual : 

Pada siklus III, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa 

dan mengabsen kehadiran siswa. Seluruh siswa hadir pada hari tersebut. Guru 

memberikan apersepsi dengan tanya jawab, kemudian menampilkan video 

pembelajaran tentang hujan asam. Kemudian siswa membentuk kelompok yang 

terdiri dari 5-6 orang. Pada kegiatan inti guru membagikan gambar kepada siswa 

dan meminta siswa untuk memasangkan gambar di papan tulis. Siswa bergantian 

untuk memasangkan dan menyampaikan penjelasan gambar. Kemudian guru 

menampilkan kembali video pembelajaran tentang cara menghemat air. Siswa 

diberikan LKK untuk didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah selesai, 

siswa mempresentasikan hasil LKK. Pada kegiatan akhir, guru dan siswa 

menyimpulkan pembelajaran. Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP. Kekurangan 

pada siklus sebelumnya secara keseluruhan bisa diatasi.  Keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar mengalami peningkatan.  Guru semakin baik 

dalam mengajar, siswa pun lebih aktif, tertib, antusias. 
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DOKUMEN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V  
 

SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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SURAT PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN KKM MATA PELAJARAN IPA KELAS V 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN  

SIKLUS I, SIKLUS II DAN SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

Guru mengawali pembelajaran dengan salam dan berdoa 

Foto 2 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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Foto 2 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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Foto 3 

Memperhatikan materi pengantar melalui media audio visual 

Foto 4 

Guru menunjukkan gambar yang akan digunakan sesuai model Picture and Picture 
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Foto 5 

Membagikan satu set gambar sesuai model Picture and Picture 

Foto 6 

Membimbing kegiatan diskusi 
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Foto 8 

Siswa mengurutkan gambar sesuai model Picture and Picture 

 

Foto 7 

Siswa memasangkan gambar sesuai model Picture and Picture 
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Foto 9 

Siswa menjelaskan dasar pemikiran gambar yang telah disusun 

Foto 10 

Guru menanamkan konsep melalui media audio visual 

Foto 10 

Guru menanamkan konsep melalui media audio visual 
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Foto 12 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi LKK 

Foto 11 

Siswa berdiskusi mengerjakan LKK 
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Foto 13 

Guru memberikan reward kepada siswa 

 

Foto 14 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 


