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ABSTRAK 
 

Avikasari, 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN 

Gunungpati 02 Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Drs. Jaino, M.Pd. 

 

Berdasarkan observasi dan refleksi peneliti di kelas V SDN Gunungpati 

02 Kota Semarang ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran IPA yaitu 

keterampilan guru belum optimal dalam melakukan inovasi pembelajaran, 

keaktifan siswa rendah, dan hasil belajar mencapai ketuntasan klasikal 46%. 

Penerapan model Direct Instruction dengan media Audiovisual diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa 

kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction (DI) 

dengan media Audiovisual pada siswa kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru 

dan 24 siswa kelas V SDN Guungpati 02 Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dan nontes berupa 

observasi, catatan lapangan, angket, wawancara dan dokumentasi untuk 

mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa. Teknik analisis data terdiri atas 

analisis data kualitatif, dan analisis data kuantitatif. 

Hasil penelitian diketahui keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh skor 28 dengan kategori baik, pada siklus I pertemuan 2 mendapat 

skor 31 dengan kategori sangat baik, pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 

32 dengan kategori sangat baik, meningkat pada siklus II pertemuan 2 dengan 

skor 35 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa  pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh skor 19,97 dengan kategori baik, pada siklus I pertemuan 2 mendapat 

skor 21,39 dengan kategori baik, pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 

23,13 dengan kategori baik, meningkat menjadi 24 pada siklus II pertemuan 2 

dengan kategori baik. Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 mengalami 

ketuntasan klasikal sebesar 54%, siklus I pertemuan 2 mengalami ketuntasan 

klasikal sebesar 74%, siklus II pertemuan 1 mengalami ketuntasan 78% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 2 menjadi 87%.. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN Gunungpati 02 Kota Semarang. 

Saran bagi guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dan penelitian ini 

juga dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran lainnya.  

 

Kata Kunci:  Audiovisual; IPA; Kualitas; Direct Instruction
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan setiap 

orang, hal tersebut lebih ditegaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa  

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional RI 

Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan bahwa semua peserta didik diharapkan menjadi 

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan 

generasi bangsa berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi 

warga negara demokratif serta bertanggung jawab. Pendidikan (KTSP) Mata 

Pelajaran IPA di SD/MI dalam pelaksanaannya mengikuti pesan yang tersurat 

dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 mengatur tentang Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar Isi untuk setiap tingkatan kelas 

di SD/MI berisi enam (6) mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan  Kewarganegaraan 

(PKn), (2) Bahasa Indonesia, (3) Matematika, (4) Ilmu  Pengetahuan Alam (IPA), 

(5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan (6) Seni Budaya dan Keterampilan (SBK).   
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Dalam mencapai tujuan pendidikan perlu adanya penyesuaian dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, hal tersebut lebih dipertegas dalam 

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

kompetensi lulusan. Pada perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, yang 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

Mata pelajaran IPA adalah ilmu yang berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

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

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Permendiknas Nomor 
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22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

bahwa standar kompetensi IPA merupakan kemampuan minimal peserta didik 

dalam penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip dan juga merupakan suatu proses penemuan dari hasil 

pengamatan dan penelitian dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini merupakan dasar bagi peserta didik 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan mencari pengetahuan sendiri 

yang difasilitasi oleh guru (BSNP 2006:484) 

Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA SD/MI secara garis besar terinci menjadi 

empat kelompok yaitu: 1)  Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, 

hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; 2)  

Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas; 3) Energi 

dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet,  listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana; 4)  Bumi  dan  alam  semesta  meliputi: tanah, bumi, tata surya, 

dan benda-benda langit lainnya (BSNP, 2006: 162). Mata pelajaran IPA di 

Sekolah Dasar bertujuan agar siswa memiliki kemampuan: 1) memperoleh 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, 

keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) mengembangkan pengetahuan 

dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari; 3) 

mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; 4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 5) meningkatkan 
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kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

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

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. (BSNP, 2006:162). 

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

menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap siswa SD kelas 1 sampai 

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

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

merupakan ciri penting pada mata pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA 

merupakan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya  menekankan  pada 

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

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

serta cenderung masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan. 

Fenomena pembelajaran IPA tersebut, merupakan gambaran umum yang 

terjadi di SDN Gunungpati 02. Dimana dalam proses pembelajaran IPA, siswa 

membutuhkan pengajaran khusus yang mampu meningkatkan prestasi belajarnya. 

Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi yang dilakukan selama PPL, 

bahwa pembelajaran IPA pada siswa kelas V masih belum optimal. Hal tersebut 

terlihat dari proses pembelajaran dikelas masih menggunakan metode ceramah, 

dalam penyampaian materi guru sudah menggunakan media pembelajaran namun 

belum optimal, sehingga pemahaman siswa tentang konsep yang disampaikan 

masih kurang, siswa dalam pembelajaran belum dibentuk kelompok-kelompok 
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diskusi, siswa juga kurang aktif karena hanya diberikan satu macam latihan soal 

saja untuk menguji pemahaman siswa. Penerapan proses pembelajaran tersebut, 

membuat siswa masih kesulitan untuk menangkap materi IPA yang disampaikan. 

Permasalahan di atas didukung data dari pencapaian hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan dan evaluasi dalam muatan mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas V tahun pelajaran 2013/2014 di SDN Gunungpati 02 bahwa  

kemampuan penguasaan pembelajaran IPA masih rendah. Nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPA di SDN Gunungpati 02 

adalah 70. Dari nilai rata-rata ketiga tes formatif diketahui bahwa dari 24 siswa 

sebanyak 54,2%  mengalami ketidaktuntasan dalam pembelajaran IPA. Nilai rata-

rata siswa adalah 64,29 dengan nilai tertinggi 87 dan nilai terendah 40. Sehingga 

dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa kelas V SDN 

Gunungpati 02 pada mata pelajaran IPA belum mencapai ketuntasan dalam 

belajar. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut 

perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya, agar siswa 

sekolah dasar menjadi paham dan senang dengan pelajaran IPA, sehingga 

nantinya prestasi belajar belajar IPA dapat meningkat, selain itu siswa juga dapat 

menyenangi pelajaran yang lainnya. Karena tanpa adanya antusias dalam sebuah 

pembelajaran, hal itu akan menghambat diterimanya proses pembelajaran yang 

disampaikan di dalam kelas. 

Berdasarkan diskusi tim peneliti, untuk mencegah masalah tersebut, tim 

kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
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dan meningkatkan kreativitas guru. Maka peneliti menggunakan sebuah model 

yang menyenangkan dan dapat meningkatkan keaktifan siswa, yaitu model Direct 

Instructions (DI) dengan media Audiovisual. 

Alasan peneliti menggunakan Model Direct Instructions (DI) dalam 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA, karena mata pelajaran 

IPA di kelas V mencakup materi yang cukup banyak dan cukup sulit untuk 

dipahami oleh siswa, maka dari itu perlu adanya sistem mengajar yang 

menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Model pembelajaran Direct Instructions (DI) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari 

berbagai keterampilan dan  pengetahuan dasar yang diajarkan secara tahap demi 

tahap. Pengajaran langsung dirancang untuk meningkatkan penguasaan berbagai 

keterampilan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang dapat 

diajarkan secara tahap demi tahap (Arends dalam Trianto, 2014:93). Kelebihan 

dari Model ini adalah pembelajarannya dirancang secara spesifik untuk 

meningkatkan pengetahuan faktual yang diajarkan secara tahap demi tahap 

dengan tujuan untuk membantu  siswa  menguasai  pengetahuan  prosedural  yang  

dibutuhkan  untuk melakukan berbagai keterampilan kompleks. 

Begitu juga pentingnya sebuah media pembelajaran yang dapat menunjang 

keaktifan dan antusias siswa dalam pembelajaran IPA. Penelitian yang dilakukan 

pada pembelajaran IPA di kelas V memiliki materi yang cukup banyak dan sulit 

untuk dimengerti oleh siswa, maka penjelasan menggunakan Audiovisual adalah 

media yang sesuai untuk memberikan materi pada siswa. Asyar (2012:73) 
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mengungkapkan bahwa media audiovisual adalah media yang dapat menampilkan 

unsur gambar (visual) dan unsur suara (audio) secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa 

media audiovisual terdiri dari: (1) Audiovisual murni yaitu baik unsur suara 

maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti video kaset; (2) 

Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari 

sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya berasal 

dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Hamdani 

(2011:249) juga menjelaskan bahwa media audiovisual akan menjadikan 

penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Media ini juga 

dapat menggantikan peran guru, karena penyajian materi bisa digantikan oleh 

media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian relevan yang pernah dilakukan 

Thesa Carera Swandani (2014:66) dengan judul “Pengguanaan Media Audio 

Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik (IPA) Kenampakan Matahari”. 

Dalam penelitian ini juga melakukan penelitian menggunakan media Audiovisual 

untuk meningkatkan pembelajaran IPA. Hasil penelitian ini menunjukkan 

peningkatan  hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I dari 41 

siswa terdapat 36 siswa yang  mengikuti tes. Siswa yang mencapai ketuntasan 

yakni 21 siswa  dengan  prosentase 51%,  sedangkan  siswa  yang  belum  

mencapai  ketuntasan  yaitu 15 siswa dengan prosentase  37%.  Pada  siklus  II  

seluruh  siswa  mencapai  ketuntasan  atau  prosentase ketuntasan sebesar 100%, 
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sehingga siklus dihentikan sampai dengan siklus II karena telah mencapai tingkat 

keberhasilan hasil belajar. 

Selain penelitian tersebut, penelitian ini juga di perkuat dengan penelitian 

Elistina (2014:154) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Langsung 

(Direct Instruction) Berbantuan Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  

Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SDN 5 Basi  Kecamatan Basidondo 

Tolitoli”. Hasil penelitian yang menunjukkan dengan Model Pembelajaran Direct 

Instruction memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

yang ditandai peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (47,83 %) dan siklus II (91,31 %) dan penerapan model pembelajaran 

Direct Instruction mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan beberapa 

siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa mereka tertarik dan berminat 

dengan Model Pembelajaran Direct Instruction sehingga mereka termotivasi 

untuk belajar. 

Dari ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Direct Instruction (DI) dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN 

Gunungpati 02 Semarang.” 
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa 

kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah Model pembelajaran Direct Instruction (DI) dengan media 

Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN 

Gunungpati 02 dalam pembelajaran IPA? 

b. Apakah Model pembelajaran Direct Instruction (DI) dengan media 

Audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Gunungpati 

02 dalam pembelajaran IPA? 

c. Apakah Model pembelajaran Direct Instruction (DI) dengan media 

Audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Gunungpati 02 dalam pembelajaran IPA? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti merencanakan pemecahan masalah 

dalam Model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Langkah-langkah pembelajaran 

Langkah-

Langkah Model 

Direct Intruction 

(DI) * 

Langkah-Langkah 

Penggunaan media 

Audiovisual ** 

Langkah Penerapan 

Model DI dengan 

media Audiovisual 

(Keterampilan 

Guru) 

Langkah 

Penerapan Model 

DI dengan media 

Audiovisual 

(Aktivitas Siswa) 

 1. membuat media 

audiovisual 

  

2. mempersiapkan 

peralatan untuk 

pembelajaran 

dapat berupa 

LCD, Speaker, 

dan laptop 

FASE 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

peserta didik 

 1. Mempersiapkan 

siswa mengikuti 

pelajaran 

1) Mempersiapkan 

diri menerima 

pelajaran  

2. Menyiapkan media 

yang digunakan 

dalam model 

pembelajaran 

Direct Intruction 

(DI) yaitu 

Audiovisual.  

 

3. Membuka 

pelajaran  

4. Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

2) memperhatikan 

uraian tujuan 

pembelajaran 

5. Membentuk 

kelompok 4-5 

siswa 

 

FASE 2 

Mendemonstrasika

n pengetahuan dan 

keterampilan, 

dalam fase ini guru 

3.Menampilkan 

Video 

pembelajaran IPA 

6. Menyampaikan 

pokok materi 

pelajaran dengan 

media audiovisual 

3) Memperhatikan 

penjelasan 

materi yang 

dijelaskan 

dengan media 

4. Siswa diminta 

mengamati video 
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Langkah-

Langkah Model 

Direct Intruction 

(DI) * 

Langkah-Langkah 

Penggunaan media 

Audiovisual ** 

Langkah Penerapan 

Model DI dengan 

media Audiovisual 

(Keterampilan 

Guru) 

Langkah 

Penerapan Model 

DI dengan media 

Audiovisual 

(Aktivitas Siswa) 

menyampaikan 

materi yang dapat 

disampaikan 

melalui 

penayangan video 

atau slide PPT. 

dengan cermat. Audiovisual 

 5. Siswa diminta 

untuk membuat 

catatan-catatan 

kecil tentang 

pokok bahasan. 

6. Menegaskan 

materi ajar 

7. Guru menegaskan 

kembali kepada 

siswa dengan 

runtut 

4) Siswa mende-

ngarkan 

penjelasan guru 

tentang materi 

pelajaran secara 

klasikal 

FASE 3 

Membimbing 

pelatihan, dalam 

fase 3 dapat 

dimodifikasi 

menjadi latihan 

terbimbing, latihan 

terstruktur, dan 

latihan mandiri. 

 8. guru memberikan 

tiga macam 

pelatihan kepada 

siswa yaitu 

terbimbing, 

terstruktur, dan 

mandiri. 

5) Siswa menger-

jakan latihan 

yang diberikan 

oleh guru 

dalam 

penerapan 

model Direct 

Intruction (DI)  

6) Antusias meng-

ikuti kegiatan 

pembelajaran 

dengan model 

DI 

9. Membimbing 

diskusi kelompok 

7) Setiap kelom-

pok saling 

bekerja sama 

dalam latihan 

terstruktur 

10. guru membangun 

suasana dengan 

meminta siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

8) Mempresentasi-

kan hasil 

diskusi 
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Langkah-

Langkah Model 

Direct Intruction 

(DI) * 

Langkah-Langkah 

Penggunaan media 

Audiovisual ** 

Langkah Penerapan 

Model DI dengan 

media Audiovisual 

(Keterampilan 

Guru) 

Langkah 

Penerapan Model 

DI dengan media 

Audiovisual 

(Aktivitas Siswa) 

FASE 4 

Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan 

feedback 

 11. membrikan 

penguatan 

9) Aktif dalam 

kegiatan tanya 

jawab 

12. memberikan 

feedback 

 

FASE 5 

Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan. 

 13. Siswa dan guru 

melakukan 

evaluasi 

10) siswa secara 

mandiri 

mengerjakan 

soal evaluasi. 

14. Guru dan siswa 

melakukan refleksi 

dan membuat 

kesimpulan 

 

 

Keterangan :  

* Wisudawati, 2014:102 

** Rayandra Asyhar, 2012: 112 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah: Meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA melalui Model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual pada siswa 

kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui Model 

Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual pada siswa kelas V 

SDN Gunungpati 02 Semarang. 
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b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui Model 

Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual pada siswa kelas V 

SDN Gunungpati 02 Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui Model 

Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual pada siswa kelas V 

SDN Gunungpati 02 Semarang. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, dapat  memberikan manfaat secara 

teoritis dan secara praktis sebagai berikut:  

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah :  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, pemikiran mengenai 

perbaikan cara mengajar dengan menggunakan model Direct Instruction (DI) 

dengan media Audiovisual dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Gunungpati 

02 Semarang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan refleksi dan perbaikan bagi 

pengembangan dan peningkatan hasil pencapaian tujuan pembelajaran.  

1.4.2. Manfaat Praktis   

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah :  

1.4.2.1. Guru  

Bagi guru, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar dapat meningkat. 

b. Menambah wawasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam pembelajaran IPA. 
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c. Memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar kualitas pembelajaran IPA 

dapat meningkat. 

d. Memberikan wawasan bagi guru tentang model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

e. Memberikan wawasan kepada guru dalam penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif. 

1.4.2.2. Siswa  

Bagi siswa, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

a. Memberikan pengalaman belajar bermakna pada siswa. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat bekerjasama dengan orang 

lain. 

c. Motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran IPA meningkat. 

d. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat. 

e. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat meningkat 

1.4.2.3. Sekolah  

a. Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru-guru yang lain 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada mata pelajaran IPA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Dalam buku Educational Psycology, H.C. Witherington yang dikutip oleh 

Aunurrahman (2014:35), mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di 

dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian. Dalam 

situs tentang pengertian belajar, Gagne dalam Suprijono (2012: 2), belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alamiah. Menurut Morgan dalam Suprijono (2012: 3), learning 

is any relatively permanent change in behavior that is a result of past experience. 

(Belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman). 

Arief Sadiman (dalam Siddiq, 2008:1-4) juga berpendapat bahwa belajar 

adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Salah satu 

pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

pada dirinya. Sedangkan Siddiq sendiri berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan 

diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi 
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mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi 

terampil. 

Menurut Aunurrahman (2014:48), belajar mencakup tiga unsur, yaitu: 1) 

belajar adalah perubahan tingkah laku; 2) perubahan tingkah laku tersebut terjadi 

karena latihan atau pengalaman; 3) perubahan tingkah laku tersebut relatif 

permanen atau tetap ada untuk waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian belajar, peneliti 

menyimpulkan bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku sebagai hasil 

kebiasaan kepribadian dan pengalaman hidup yang dialami individu di 

lingkungannya. Belajar sangat erat hubungannya dengan sebuah pengalaman, 

karena dari sebuah pengalaman atau kebiasaan yang sering dialami oleh siswa 

dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa akan dapat mengerti sesuatu hal. Belajar 

tidak akan terlepas dari diri seseorang, karena belajar adalah sebuah kegiatan yang 

akan berlangsung seumur hidup. 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Istilah Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang 

dalam Bahasa Yunani disebut “instructus” atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran. Dengan demikian, instruksional adalah menyampaikan 

pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran 

(Djamarah, 2010:324). 

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, 

sumber belajar suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu 
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system yang terdiri dari komponen, tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, 

dan guru.  

Sementara itu, Trianto (2014:19) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat 

dijelaskan. Secara simple pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang 

kompleks, pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari 

kedua makna tersebut Trianto menegaskan bawa pembelajaran merupakan 

interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan Pembelajaran menurut Siddiq (2008: 1-9) adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh seseorang untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pada 

pendidikan formal, pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru. 

Pembelajaran di sekolah, pengajarannya mulai dari yang tradisional berkembang 

ke sistem yang modern.  

Menurut Mudhofir (dalam Siddiq, 2008:1-9) ada empat pola pembelajaran, 

yaitu: 

a. Pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat pembelajaran 

atau media ajar; 

b. Pembelajaran dimana guru dibantu dengan alat peraga pembelajaran; 
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c. Pembelajaran yang menggunakan alat peraga pelajaran dalam 

berinteraksi dengan siswa; dan 

d. Pembelajaran dengan pola jarak jauh atau media dengan siswa. 

Berdasarkan pola-pola tersebut terlihat, bahwa dalam pembelajaran tidak 

hanya sekedar mengajar, namun memberikan banyak perlakuan pada siswa. 

Dalam pembelajaran guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya 

aktivitas belajar dengan cara memotovasi siswa, memfasilitasi belajar, 

mengorganisasi kelas, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program-

proses-hasil pembelajaran, serta memonitor aktivitas siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian pembelajaran, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan interaksi antara 

siswa denga guru dalam proses belajar dan mengajar dalam menyampaikan ide 

yang didukung oleh sumber belajar yang dibutuhkan. Pembelajaran diberikan 

kepada siswa dengan tujuan untuk membentuk tingkah laku siswa yang sesuai 

dengan harapan. 

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Menurut hamalik (2013:32) belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisional, yaitu: 

a. Faktor kegiatan, siswa yang belajar melakukan banyak kegiatan baik 

kegiatan neural system maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan 

untuk memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan minat. 
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b. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai dapat lebih mudah dipahami. 

c. Belajar siswa lebih berhasil, jika siswa merasa berhasil dan 

mendapatkan kepuasannya. Belajar sebaiknya dilakukan dengan 

suasana yang menyenangkan. 

d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal 

dalam belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan 

mendorong siswa untuk belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan 

menimbulkan frustasi. 

e. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara 

berurutan diasosiasikan, sehingga menjadi sebuah pengalaman yang 

padu. 

f. Pengalaman masa lampau dan pengertian-pengertian yang dimiliki 

siswa memiliki peran yang cukup besar dalam proses belajar. Karena 

menjadi dasar untuk menerima pengalaman-pengalaman baru dan 

pengertian baru. 

g. Faktor kesiapan siswa. Siswa yang telah siap belajar dapat melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor ini erat 

hubungannya dengan masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan 

tugas-tugas pekembangan. 
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h. Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa 

belajar lebih baik. Minat timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu 

karena merasa bahwa sesuatu yang dipelajarinya bermakna. Namun, 

minat tanpa adanya usaha yang baik, maka belajar juga akan sulit 

untuk berhasil. 

i. Faktor-faktor fisiologis. Kondisi tubuh siswa saat belajar sangat 

mempengaruhi dalam proses belajar. Karena kondisi tubuh akan 

mempengaruhi penangkapan siswa terhadap pembelajaran yang 

didapatkannya, selain itu juga mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa. 

j. Faktor intelegensi. Siswa yang cerdas akan lebih berhasil dalam 

kegiatan belajar, karena dia mudah dalam menangkap dan memahami 

pelajaran. Berbeda dengan siswa yang kurang cerdas, akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami dan 

menangkap pelajaran. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran siswa perlu memiliki faktor-

faktor yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang 

diberikan sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam belajarnya.  

2.1.4. Kualitas pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasaran (Etzioni dalam Daryanto, 2013:57). Sebenarnya efektivitas 
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merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam 

maupun di luar diri seseorang. Sehingga efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi 

produktivitas, akan tetapi juga dapat dilihat dari sisi presepsi. Selain itu, 

efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh seseorang 

(Robbins dalam Daryanto, 2013:57). 

Sementara itu, Daryanto (2013:57) menyatakan bahwa efektivitas belajar 

adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

seni. Pencapaian tujuan berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses belajar.  

Daryanto (2013:63) juga mengemukakan dalam mencapai efektivitas 

belajar, UNESCO telah menetapkan empat pilar pendidikan yang harus 

diperhatikan dalam mengelola pendidikan, yaitu: 

a. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know) 

b. Belajar untuk menguasai keterampilan ( learning to do) 

c. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together) 

d. Belajar untuk mengembangkan diri (learning to be) 

Hamdani (2011:194) berpendapat mengenai beberapa aspek efektivitas 

belajar, yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) 

perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; 

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

Sedangkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan 

melalui in-service training guru yang sasarannya adalah meningkatkan 

penguasaan landasan kependidikan, materi pembelajaran (subject matter), metode 



22 

 

 

 

dan strategi mengajar, pembuatan dan penggunaan alat pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran (Daryanto, 2013:59). 

Departemen Pendidikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran menyatakan bahwa kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga 

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

tepat.  Dalam  hal  ini lembaga pendidikan mengelola secara optimal semua 

komponen pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas 

(2004: 7) dapat dilihat antara lain dari : 

a. Perilaku pembelajaran guru, dapat dilihat melalui kinerjanya, meliputi: 1) 

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik; 2) menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta 

mampu memlilih, menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai 

kebutuhan siswa; 3) agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang 

berorientasi pada kebutuhan siswa, guru perlu memahami keunikan setiap 

siswa dengan segenap kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. 

Memahami lingkungan keluarga, sosial-budaya dan kemajemukan 

mesyarakat tempat siswa berkembang; 4) Menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa tercermin dalam 

kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan 

memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis untuk 

membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki; 5) Mengembangkan 

kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat 
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mengetahu, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan kemampuannya 

secara mandiri.  

b. Perilaku dan dampak belajar siswa, dapat dilihat dari kompetensinya 

sebagai berikut: 1) memliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 2) 

mau dan mampu mendapatkan dan mengintegraasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; 3) mau dan mampu memperluas 

serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan 

sikapnya; 4) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikapnya secara bermakna; 5) mau dan mampu membangun kebiasaan 

berfikir, bersikap dan bekerja produktif; 6) mampu menguasai substansi 

dan metodologi dasar keilmuan bidang studinya; 7) mampu menguasai 

materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/satuan pendidikan 

sesuai dengan bidang studinya.  

c. Iklim pembelajaran, mencakup: 1) suasana kelas yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna; 2) perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, prakarsa dan kreativitas guru. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 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 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 
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e. Kualitas media pembelajaran tampak dari: 1) dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna; 2) mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa; 3) media pembelajaran 

dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; 4) melalui media 

pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru 

sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

f. Sistem pembelajaran mampu menunjukan kualitasnya jika: dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara 

internal maupun secara eketernal, memiliki perencanaan yang matang 

dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional, agar semua upaya 

dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen sistem 

pendidikan. 

Berdasarkan pengertian kualitas pembelajaran menurut para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kualitas atau efektivitas pembelajaran adalah tingkat 

keberhasilan suatu proses atau kegiatan belajar yang berkaitan dengan kesesuaian 

tujuan atau sasaran pembelajaran. Ketercapaian efektivitas dapat dilihat dari 

tingkat pencapaian tujuan dalam proses belajar. Selain melalui proses 

pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga perlu 

memperhatikan komponen-komponen kualitas pembelajaran yaitu perilaku 

pembelajaran guru, perilaku belajar siswa dalam pembelajaran, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini, dari keenam komponen tersebut peneliti memprioritaskan 

indikator yang menyangkut perilaku pembelajaran guru yang tercermin dalam 

keterampilan guru dalam mengajar, perilaku, dan dampak belajar siswa yang 

mengacu pada aktivitas siswa dan hasil belajar. Namun bukan berarti komponen-

komponen lainnya tidak berpengaruh dalam pelaksanaan penelitian, komponen-

komponen lainnya akan dijadikan pendukung dalam penelitian ini yang 

dicantumkan dalam catatan lapangan. 

2.1.4.1. Keterampilan Mengajar Guru 

Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang 

menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar 

mengajar bersifat generic, yang artinya bahwa keterampilan tersebut perlu 

dikuasai oleh semua guru dari berbagai tingkatan pendidikan. Dengan pemahaman 

dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan 

terintegrasi, guru diharapkan mampu meningkatkan proses pembelajaran (Sri 

Anitah, 2008:7.1). 

Menurut hasil penelitian Turney (dalam Sri Anitah, 2008:7.2), terdapat 

delapan keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam 

keterampilan pembelajaran. Keterampilan tersebut adalah: 

a. Keterampilan Bertanya 

Bertanya adalah kegiatan yang dilakukan oleh semua orang dalam 

kehidupan sehari-hari. Tujuan bertanya adalah untuk memperoleh 

informasi. Namun kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru, tidak 

hanya bertujuan untuk hal itu, tapi juga meningkatkan interaksi antara 
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guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Jadi tujuan bertanya 

yang diajukan guru adalah untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran (Sri Anitah, 2008: 7.5). 

Ada empat alasan mengapa guru perlu menguasai keterampilan 

bertanya, yaitu: (1) guru cenderung mendominasi kelas dengan ceramah; 

(2) siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan; (3) siswa perlu 

dilibatkan secara mental-intelektual secara maksimal; (4) adanya 

anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman 

siswa.  

Menurut Turney (dalam Sri Anitah, 2008:7.7) mengidentifikasi 

beberapa fungsi pertanyaan, yaitu: (1) mendorong siswa untuk berpikir; 

(2) meningkatkan keterlibatan siswa; (3) merangsang siswa untuk berani 

mengajukan pertanyaan; (4) mendiagnosis kelemahan siswa; (5) 

memusatkan siswa pada satu masalah; (6) membantu siswa mengungkap-

kan pendapat dengan bahasa yang baik. 

b. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat meningkatkan perilaku yang 

baik. Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan memiliki peran penting 

dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Penguatan 

diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, 

mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif, menimbulkan rasa 

percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif.  
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Penguatan memiliki dua komponen, yaitu (1) penguatan verbal 

yang diberikan dalam bentuk kata-kata atau pujian, sentuhan, kegiatan 

yang menyenangkan, serta benda; (2) penguatan nonverbal, merupakan 

bentuk kekuatan yang tidak akan terpenuhi jika perilaku siswa tidak 

memenuhi harapan. 

c. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi berwujud perubahan yang sengaja diciptakan untuk memberikan 

kesan unik. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat mengilangkan 

kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya 

belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. 

Dalam mengadakan variasi, guru perlu mengetahui prinsip-prinsip, 

berupa kesesuaian, kewajaran, kelancaran, dan kesinambungan, serta 

perencanaan alat atau bahan. 

d. Keterampilan Menjelaskan 

Dari segi etimilogis, kata menjelaskan mengandung makna 

“membuat sesuatu menjadi jelas”. Keterampilan menjelaskan sangat 

penting bagi guru sebagian besar percakapan guru yang disampaikan 

kepada siswa berupa sebuah penjelasan. Keterampilan menjelaskan 

memiliki tujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, 

membimbing siswa menjawab pertanyaan, meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam memecahkan masalah, mendapatkan balikan dari siswa 
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tentang pemahamannya, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menghayati proses pembelajaran. 

e. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran, 

sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Kegiatan 

membuka dan menutup pelajaran tidak hanya berlangsung pada awal dan 

akhir setiap penggal pelajaran saja, namun kegiatan yang berlangsung 

pada awal dan akhir guru menyampaikan topik bahasan. Dari hal tersebut 

terlihat bahwa kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan 

menyiapkan siswa untuk memasuki inti kegiatan, kegiatan menutup 

pelajaran adalah kegiatan untuk memantapkan atau menindaklanjuti topik 

yang telah dibahas. Jadi kegiatan membuka dan menutup pelajaran 

adalah kegiatan-kegiatan yang berkaiatan langsung dengan pembahasan 

materi pelajaran (Sri Anitah, 2008: 8.5). 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Didalam kegiatan pembelajaran, diskusi kecil juga harus 

memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah 1) melibatkan kelompok; 

2) berlangsung dalam situasi tatap muka; 3) mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai; 4) berlangsung menurut proses yang sistematis utnuk 

mencapai tujuan kelompok. Dari hal tersebut terlihat bahwa setiap 

diskusi kelompok kecil harus mempunyai tujuan yang jelas.  
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Guru perlu menguasai keterampilan diskusi kelompok kecil, 

karena: 

1) Musyawarah sudah membudaya dalam masyarakat; 

2) Tiap orang diharapkan memiliki keterampilan berdiskusi; 

3) Keterampilan berdiskusi tidak dibawa sejak lahir; dan 

4) Diskusi mempunyai peran khusus dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. 

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang terganggu kearah kondisi 

belajar yang optimal. Kondisi yang optimal sangat menentukan 

berhasilnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibedakan 

menjadi dua masalah, yaitu masalah instruksional dan masalah 

pengelolaan. Sedangkan komponen keterampilan mengelola kelas terdiri 

dari keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat 

represif. 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang paling kompleks dan menuntut 

penguasaan keterampilan dasar mengajar sebelumnya. Adapun beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam pengajaran kelompok kecil dan 

perorangan, yaitu: 
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1) Ada hubungan yang akrab antara guru dengan siswa dan 

antarsiswa; 

2) Siswa belajar berdasarkan kemampuan, minat, dan cara sendiri; 

3) Siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya; 

4) Siswa dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran; serta 

5) Guru dapat memainkan berbagai peran. 

Melihat dari delapan keterampilan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa guru harus menguasai semua keterampilan tersebut, karena dengan 

penguasaan keterampilan mengajar tersebut guru akan dapat melaksanakan proses 

belajar mengajar yang kondusif dan baik. Dalam proses belajar mengajar yang 

tidak boleh dilewatkan oleh guru adalah keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, meskipun keterampilan itu tidak sekedar ada saat pelajaran dimulai dan 

di akhir pelajaran saja, namun terjadi saat dimulainya penyampaian pokok materi 

ajar sampai dengan berakhirnya satu pokok bahasan itu guna menguatkan satu 

topik pelajaran. Selain itu keterampilan yang lain juga harus dan wajib dikuasai 

guru, agar siswa aktif, kelas kondusif, sehingga materi ajar dapat tersampaikan 

dengan baik. 

Berdasarkan teori keterampilan dasar guru tersebut digunakan untuk 

dasar penelitian setelah dipadukan dengan sintak model Direct Intruction dan 

media audiovisual, sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian atau alat 

observasi keterampilan guru. 

 

 



31 

 

 

 

2.1.4.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu 

siswa belajar. Dalam proses pembelajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah 

pelaku  kegiatan belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku kegiatan belajar, 

maka guru hendaknya merencanakan pembelajaran yang menuntut siswa banyak 

melakukan aktivitas belajar sendiri atau mandiri. Karena pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. 

Menurut Sardiman (2011:95) dalam belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik. 

Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, bertanya hal yang belum 

jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

Hamalik (2013:175) juga menjelaskan nilai aktivitas dalam pembelajaran, 

yaitu : 

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung  mengalami sendiri. 

b. Beraktivitas sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa. 

d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 
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f. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan orang tua 

dengan guru. 

g. Pembelajaran dilaksanankan secara konkret sehingga mengembangkan 

pemahaman berfikir kritis serta menghindari verbalitas. 

h. Pembelajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Aktivitas pembelajaran kemandirian agar dapat berhasil memerlukan  

keaktifan siswa dalam beraktivitas baik secara personal maupun secara kelompok. 

Selain itu juga dibutuhkan kedisiplinan, pemahaman berfikir kritis, minat dan 

kemampuan sendiri. Dalam beraktivitas pembelajaran juga memerlukan hubungan 

erat antara sekolah dengan masyarakat, orang tua dengan guru. 

Diedrich (dalam Hamalik, 2013: 172) Menyebutkan jenis-jenis aktivitas 

dalam belajar, yang dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Visual activities, seperti: membaca, memperhatikan gambar, 

memperhatikan demonstrasi percobaan pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c. Listening activities, seperti: mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 
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e. Drawing activities, seperti: menggambar, membuat peta, diagaram, 

grafik. 

f. Motor activities, seperti:  melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun beternak. 

g. Mental activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, membuat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jenis aktivitas belajar sangat mendukung dalam hal keterlaksanaan suatu 

proses pembelajaran mandiri. Pembelajaran kemandirian membutuhkan suatu 

keaktifan siswa seperti mengerjakan tugas, menanggapi pekerjaan teman, 

mendengarkan penjelasan, melakukan percobaan. 

Dari paparan mengenai aktivitas belajar siswa tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah peran serta atau keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Dari paparan di atas terlihat ada 8 jenis aktivitas 

siswa yaitu Visual activities, Oral activities, Listening activities, Writing activities, 

Drawing activities, Motor activities, Mental activities, dan Emotional activities. 

Berdasarkan Aktivitas siswa tersebut digunakan untuk dasar penelitian setelah 

dipadukan dengan sintak model Direct Intruction dan media audiovisual, sebagai 

dasar untuk menyusun instrument penilaian atau alat observasi aktivitas siswa. 

2.1.4.3.Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 
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tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Tujuan siswa yang dirumuskan 

dalam perubahan perilaku merupakan deskripsi produk yang menunjukkan  bahwa 

belajar telah terjadi (Gerlach dan Eli dalam Rifa‟I, 2011:85). 

Menurut Sri Anitah (2008:2.19) menyatakan hasil belajar merupakan 

kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Hasil belajar 

harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang 

baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. 

Hasil belajar berdasarkan Benyamin S. Bloom (1956) (dalam Sri Anitah, 

2008:2.19) menyampaikan tiga taksonomi atau yang sering disebut dengan ranah 

belajar, yaitu:  

a. Ranah Kognitif (Cognitive Domain) 

Menurut Bloom (dalam Poerwanti, 2008:1-23) ranah kognitif 

berhubungan dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan 

utama dalam tujuan pelajaran di SD, SMP, dan SMU. Ranah kognitif 

meliputi kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis) dan 

evaluasi (evaluation). 

Taksonomi bloom pada ranah kognitif ini telah direvisi oleh David 

R. Krathwohl yang dipublikasikan dalam jurnal Theory Into Practice 

(2002:4) yang membedakan aspek kognitif dalam enam jenjang yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: yaitu mengingat (remembering), memahami 

(understanding), menerapkan (applying), menganalisis (analysing), 
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mengevaluasi (evaluating), dan mencipta (creating). Perbedaan antara 

taksonomi bloom tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Evaluasi mencipta 

Sintesis Mengevaluasi 

Analisis Menganalisis 

Penerapan Menerapkan 

Pemahaman Memahami 

Pengetahuan Mengingat 

 

   Versi Lama  Versi Baru  

Gambar 2.1 Hierarki Ranah Kognitif Menurut Revisi Taksonomi Bloom 

Menurut Widodo yang dipublikasikan dalam jurnal Buletin 

Puspedik 3(2):5 dengan judul “Taksonomi Bloom dan Pengembangan 

Butir Soal”, menjelaskan masing-masing tingkatan revisi taksonomi bloom 

sebagai berikut: 

1) Mengingat (remembering) 

Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian 

belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan 

dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu 

yang lepas dan terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses 

kognitif: mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling) 

2) Memahami (understanding) 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), 
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mengkelasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), 

menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). 

3) Menerapkan (applying) 

Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan 

(executing) dan mengimplementasikan (implementing). 

4) Menganalisis (analysing) 

Ada tiga macam proses kognitif yang tercakup dalam menganalisis: 

membedakan (differentiating), mengorganisir (organizing), dan 

menemukan pesan tersirat (attributting). 

5) Mengevaluasi (evaluating) 

Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini: 

memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

6) Mencipta (creating) 

Menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. 

Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, 

yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), dan 

memproduksi (producing). 

b. Ranah Afektif (Affective Domain) 

Poerwanti (2008:1-24) berpendapat bahwa ranah afektif secara 

umum diartikan sebagai internaslisasi sikap yang menunjuk ke arah 

pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang 

nilai yang diterima kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian 
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dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Kategori ranah afektif adalah 

penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), 

pengorganisasian (organization) dan karakterisasi (characterization).  

Dalam penelitian ini, aspek afektif yang digunakan oleh peneliti 

untuk menilai karakter siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah disiplin 

(Discipline), tanggung Jawab (responsibility), menghargai (Appreciate), 

rasa Ingin Tahu (Curious), dan kerjasama (Cooperation). 

c. Ranah Psikomotor (psicomotor Domain) 

Menurut Poerwanti (2008:1-25) ranah psikomotor berkaitan 

dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks. kemampuan fisik siswa seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori 

jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku individu secara menyeluruh, perubahan 

perilaku yang terjadi dalam individu tersebut sebagai sebuah produk jika individu 

telah mengalami proses belajar. Hasil belajar dalam diri individu dikaitkan dengan 

beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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2.1.5. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.5.1.Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 

atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris “Science”. Kata science sendiri 

berasal dari bahasa latin “Scientia” yang artinya saya tahu. Science terdiri dari 

social science (ilmu pengetahuan sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan 

alam). Namun seiring perkembangan waktu istilah science sering diterjemahkan 

menjadi sains yang berarti ilmu pengetahuan alam (IPA). (Suriasumantri dalam 

Trianto, 2014:136) 

Menurut Fowler (dalam Trianto, 2014:136), IPA merupakan pengetahuan 

yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala 

kebendaan dan didasarkan terutama atas pengematan dan deduksi. Selain itu 

pengertian IPA juga diungkapkan oleh Wahyana (dalam Trianto, 2014:136) 

bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam.  

Sedangkan menurut Sukarno (dalam Wisudawati, 2014:23) IPA 

merupakan rumpun ilmu, yang memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari 

fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan (facta) atau kejadian  

(event) dan hubungan sebab-akibatnya. Ada tiga istilah dalam IPA yaitu „ilmu‟, 

„pengetahuan‟, dan „alam‟. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui 

manusia. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan diperoleh 

secara ilmiah. Dengan pengertian ini, IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang sebab dan akibat yang ada di alam. 
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Salah satu definisi IPA yang cukup lengkap diungakapkan oleh Gagne 

(dalam Wisudawati, 2014:24), science should be viewed as a way of thingking in 

the persuit of understanding nature, as a way of investigating claims about 

phenomena, and as a body of knowledge that has resulted from inquiry. (IPA 

harus dipandang sebgai cara berfikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia 

alam, sehingga cara penyelidikan terhadap gejala alam, dan sebagai batang tubuh 

pengetahuan yang dihasilkan dari inkuiri). 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah Ilmu yang mempelajari sebab akibat dari kejadian-kejadian alam, 

yang dapat menghasilkan fakta-fakta melalui penelitian menggunakan metode 

ilmiah dan berdasarkan teori-teori dan pengamatan. 

2.1.5.2.Hakikat IPA 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, 

dan sikap ilmiah. Menurut Donosepoetro (dalam Trianto, 2014:137) IPA 

dipandang sebagai proses, produk, dan prosedur. Sebagai proses diartikan semua 

kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk 

menemukan pengetahuan baru. Sebagai prosuk disebut sebagai hasil proses, 

berupa pengetahuan yang diajarkan disekolah maupun diluar sekolah. Sebagai 

prosedur maksudnya adalah metodologi yang dipakai untuk mengetahui sesuatu 

yang lazim atau disebut juga metode ilmiah (science method). 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat 

didefinisikan menjadi tiga bagian, yaitu: IPA sebagai produk, proses, dan sikap. 
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Dari ketiga komponen IPA tersebut, Sutrisno (dalam Susanto, 2013:167) 

menambahkan bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi. Akan 

tetapi penambahan ini bersifat pengembangkan prosedur dari proses, sedangkan 

teknologi dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk. 

Sedangkan menurut Laksmi Prihantoro (dalam Trianto, 2014:137) 

mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan aplikasi. 

Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan, konsep dan bagan 

konsep. Sebagai proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk 

mempelajari objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains. 

Sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat 

memberikan kemudahan bagi kehidupan. 

Selain itu, Susanto (2014:167) mengungkapkan bahwa hakikat 

pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang dalam 

bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat didefinisikan 

menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan 

sikap. Secara rinci, ketiga komponen IPA tersebut adalah: 

a. Ilmu pengethuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil penelitian 

yang telah dilakukan ilmuwan dan sudah membentuk konsep yang telah 

dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai 

produk, antara lain: 

1) Fakta dalam IPA, pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang 

benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang benar terjadi dan 

mudah dikonfirmasi sevara objektif. 
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2) Konsep IPA merupakan suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta 

IPA. 

3) Prinsip IPA yaitu generalisasi tentang hubungan di antara konsep-

konsep IPA. 

4) Hukum-hukum alam (IPA), prinsip-prinsip yang sudah diterima 

meskipun bersifat tentatif, namun karena mengalami pengujian yang 

berulang-ulang maka hokum alam menjadi bersifat kekal selama 

belum ada pembuktian yang lebih akurat dan logis. 

5) Teori ilmiah merupakan kerangka lebih luas dari fakta-fakta, konsep, 

prinsip yang saling berhubungan. 

b. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Adapun peoses dalam memahami 

IPA disebut dengan keterampilan proses sains (science process skills) 

adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan. 

c. Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Sikap yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran sains adalah sikap ilmiah. Menurut Sulistyorini 

(dalam Susanto, 2014:169), 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. Pengembangan sikap ilmiah di sekolah dasar memiliki 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, 

anak usia sekolah dasar yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 
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12 tahun masuk dalam kategori fase operasional konkret, dimana sikap 

keingintahuan anak cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Crin dan Sund (dalam Wisudawati, 

2014:24) bahwa IPA memiliki empat unsur utama, yaitu: 

a. Sikap: IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan dalam IPA dapat 

dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open ended. 

b. Proses: Proses pemecahan masalah dalam IPA memungkinkan adanya 

prosedur yang runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi 

penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, evaluasi, pengukuran, dan 

penarikan kesimpulan. 

c. Produk: IPA menghasilkan produk yang berupa fakta, prinsip, teori, dan 

hukum 

d. Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pada hakikatnya Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah ilmu tentang alam 

yang dalam pembelajarannya didefinisikan menjadi beberapa komponen, yaitu 

IPA sebagai sikap, proses, produk, dan aplikasi (teknologi). 

2.1.5.3.Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

Pembelajaran IPA adalah interaksi komponen-komponen pembelajaran 

dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk 

kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri atas tiga tahap, 



43 

 

 

 

yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksaan proses pembelajaran, dan 

penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran IPA harus 

memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan produk (Wisudawati, 

2014:26).  

Cabang ilmu IPA memiliki anggota, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, 

Astronomi, dan Geologi. Dalam pembelajaran IPA di SD atau MI pembelajaran 

IPA disampaikan dalam IPA terpadu (Integrative Science), berbeda dengan 

tingkat pendidikan tinggi yang menerapkan pembelajaran IPA secara terpisah. 

Secara umum Sekolah Dasar merupakan pengembangkan sikap, 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik 

mengikuti pendidikan menengah.  

Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Susanto (2014:171) berpendapat bahwa konsep IPA di 

sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena belum dipisahkan 

secara tersendiri. Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan 

Nasional Standar Pendidikan (BSNP, 2006), dimaksudkan untuk: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Proses pembelajaran IPA menitik beratkan pada suatu penelitian dan 

pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran IPA terdapat komponen-

komponen penting, salah satu komponen tersebut adalah guru atau pendidik. Guru 

adalah suatu jabatan atau pekerjaan professional yang dituntut harus mempunyai 

empat kompetensi yang dikuasai, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Dalam mengajarkan 

konsep IPA seorang guru harus dapat menata materi yang diberikan secara 

menarik agar terintegrasi dengan aplikasi kehidupan siswa (Wisudawati, 2014:10).  

Pembelajaran IPA secara khusus sebagaimana tujuan pendidikan secara 

umum yang tertuang dalam taksonomi Bloom bahwa: 

“Diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif), yang merupakan 

tujuan utama dari pembelajaran. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan 
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dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk kehidupan. 

Pengetahuan secara garis besar tentang fakta yang ada di alam untuk dapat 

memahami dan memperdalam lebih lanjut. Selain itu, pembelajaran sains 

diharapkan dapat memberikan keterampilan (psikomotor), kemampuan 

sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Dalam 

mencari jawaban terhadap suatu masalah.” (Laksmi dalam Trianto, 

2014:142) 

Dari paparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA adalah interaksi antara guru dengan siswa dalam bentuk proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi IPA yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran IPA 

disekolah dasar berdasarkan tingkat perkembangan kognitif yang dikemukakan 

oleh Piaget, terlihat bahwa siswa sekolah dasar berada  dalam  tahap  operasional  

konkret dimana siswa memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi untuk 

menggali pengetahuan dalam lingkungan atau pengalaman.  

2.1.6. Model Direct Instruction (DI) 

2.1.6.1.Pengertian Model Direct Instruction (DI) 

Istilah model pengajaran langsung sering disebut juga model pengajaran 

aktif (active learning model), training model, mastery teaching, dan explicit 

isdtruction. (Arend dalam Trianto, 2014:93) 

Pembelajaran langsung (Direct Instruction) sering disebut juga dengan 

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

pelaksanaan metode ekspositori peran dominasi guru banyak dikurangi, guru 

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

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

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

bergantung pada kemampuan guru mengelola pembelajaran. Pengajaran ini 

relevan bagi guru yang ingin mengajar eksprimen  atau  percobaan.  Pembelajaran 

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

lingkungan belajarnya harus diciptakan yang  berorientasi pada tugas-tugas yang 

harus diberikan kepada siswa. (Wisudawati, 2014:101) 

Selain itu Pengajaran langsung juga sering disebut dengan model 

pengajaran yang bersifat teacher center. Menurut Arends (dalam Trianto, 

2014:94) menyebutkan Direct Instruction adalah suatu pendekatan mengajar yang 

di rancang khusus untuk menunjang  proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif dan  pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik 

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap. Artinya: Model Direct 

Instruction secara khusus dirancang untuk mempromosikan belajar siswa dengan 

pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik 

dan dapat diajarkan secara langkah demi langkah.  

Sedangkan menurut Bronwyn Ewing yang dipublikasikan dalam 

Australian Journal of Teacher Education (2011:68) dengan judul “Direct 

Instruction In Mathematics: Issues For Schools With High Indigenous 

Enrolments: A Literature Review”, menyatakan bahwa: 

“That direct instruction has different characteristics depending on the 

grade level to be taught. Direct instruction in the primary grades or for students 



47 

 

 

 

who experience difficulties in the middle year grades, is characterised as more 

structured and teacher-directed. The teacher asks more questions, provides 

immediate feedback and corrections and praises the students. Similarly, if 

instruction is intended for students who are “average or above average” and in 

the middle years of schooling, there is a strong emphasis on student-directed 

independent work integrated with didactic instruction”. Artinya: Model Direct 

Instruction dalam penerapannya pada pembelajaran di kelas memiliki beberapa 

karakteristik yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Pada siswa 

dengan kemampuan sedang, maka pembelajaran lebih terstuktur dan perlu arahan 

dari guru, guru perlu melakukan banyak umpan balik dan evaluasi pada siswa. 

Sedangkan pada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, maka dalam 

pembelajaran siswa diarahkan untuk bekerja secara mandiri baik dalam kerja 

individu maupun dalam kerja kelompok. 

Model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dapat diterapkan pada 

mata pelajaran apapun, namun yang paling tepat untuk mata pelajaran yang 

berorientasi kinerja atau performance, seperti membaca, menulis, matematika, 

bahasa, kesenian, biologi, fisika, kimia, TIK (Teknologi Informatika dan 

Komunikasi), dan pendidikan jasmani. Model pembelajaran ini juga cocok untuk 

komponen-komponen keterampilan dalam mata pelajaran yang lebih berorientasi 

pada informasi, seperti sejarah, sosiologi, dan sejenisnya. (Suprijono,2012:53) 

Kardi dan Nur (dalam Triyanto (2014:94) menyebutkan ciri-ciri 

pembelajaran  langsung sebagai berikut: (a) adanya tujuan pembelajaran; (b) ada  
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sintaksis atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran; (c)  sistem 

pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa  model 

Direct Instruction adalah model pembelajaran yang  didesain  oleh  guru untuk 

memberikan pengetahuan deklaratif yang disampaikan  secara  tahap demi tahap 

sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan  prosedural  dengan  baik  dalam 

kehidupan sehari-harinya.  

2.1.6.2.Langkah-Langkah Model DI (Direct Instruction) 

Menurut Arend (dalam Wisudawati, 2014:102), sintak Direct Instruction 

(DI) terdiri atas lima fase yang penting. Fase tersebut adalah: 

a. Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Dimana guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran, memberikan informasi latar 

belakang pembelajaran dan memaparkan mengapa pembelajaran tersebut 

penting. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 

b. Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

guru menyampaikan informasi pembelajaran secara step by step. Dalam 

kegiatan ini guru dapat menggunakan video atau slide PPT untuk 

menyampaikan pelajaran, agar pembelajaran lebih menarik. 

c. Fase 3: Membimbing Pelatihan. Dalam fase ini guru memberikan latihan-

latihan kepada siswa, yang dimodifikasi menjadi tiga bentuk latihan, yaitu 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. 

d. Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Mengecek 

unjuk kerja yang telah dilakukan siswa dan memberikan feedback. 
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e. Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Guru mempersipakan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan menurut Daniel Muijs dan David Reynold (dalam Suprijono, 

2012:51), kelima fase model Direct Instruction dapat dikembangkan sebagai 

berikut: 

a. Directing. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada semua siswa dan 

memastikan bahwa siswa mengetahui apa yang harus dikerjakan. 

b. Instructing. Guru memberikan informasi dan menstrukturisasikan dengan 

baik. 

c. Demonstrating. Guru menunjukkan, mendeskripsikan, dan membuat 

model dengan menggunakan sumber serta display visual yang tepat. 

d. Explaining and illustrating. Guru memberikan penjelasan-penjelasan yang 

akurat dan merujuk pada metode sebelumnya. 

e. Questioning and discussing. Guru bertanya dan memastikan semua siswa 

ikut ambil bagian. Guru memastikan bahwa semua siswa terlibat dan 

memberikan kontribusi di dalam diskusi. 

f. Consolidating. Guru memaksimalkan kesempatan menguatkan dan 

mengembangkan apa yang sudah diajarkan melalui berbagai macam 

kegiatan di kelas. 

g. Evaluating pupil’s responses. Guru mengevaluasi presentasi hasil kerja 

siswa. 
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h. Summarizing. Guru merangkum apa yang telah diajarkan dan apa yang 

telah dipelajari siswa selama dan menjelang akhir pelajaran. 

Dari paparan tentang langkah-langkah model Direct Instruction tersebut, 

trlihat bahwa ada lima fase yang perlu diperhatikan dalam penerapan model 

Direct Instruction. Meskipun dari langkah-langkah tersebut terlihat bahwa model 

Direct Instruction berpusat pada guru, namun guru harus dapat mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2.1.7. Media Pembelajaran Audiovisual 

2.1.7.1.Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar 

terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media memiliki arti yang 

sangat luas, namun sebagai media pendidikan, media digunakan sebagai alat dan 

bahan kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2013:4). 

Menurut AECT (Assosiation for Educational Communication and 

Technology) (dalam Azhar Arsyad, 2014:3), media merupakan segala bentuk dan 

saluran yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Sedangkan 

menurut P. Ely dan Vernon S. Gerlach (dalam Azhar, 2014:3). Media memiliki 

dua pengertian yaitu arti luas dan sempit. Menurut arti luas yaitu kegiatan yang 

dapat menciptakan kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baru. Dan menurut arti 

sempit media berwujud grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang digunakan 

untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. 



51 

 

 

 

Pada hakekatnya media diartikan sebagai medium atau perantara. Dalam 

kaitannya dengan pembelajaran, media diartikan sebagai wahana penyampaian 

informasi pembelajaran. Menurut Asep (2008:11.18) media pembelajaran adalah 

sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi dari guru ke siswa atau sebaliknya. 

Penggunaan media pembelaaran akan memungkinkan terjadinya proses belajar 

siswa yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Benyak sekali jenis media pembelajaran yang dapat digunakan. Dalam hal 

ini Bretz (dalam Asep, 2008:11.19) menggolongkan media ke dalam kelompok 

media cetak, media audio, media visual diam, media visual gerak, media 

audiovisual diam, media audiovisual gerak. Selain itu Tosti dan Ball juga 

menyusun pengelompokkan media menjadi enam kelompok media penyaji, yaitu 

(1) pertama: grafis, bahan cetak, dan gambar diam; (2) kedua: media proyeksi 

diam; (3) ketiga: media audio; (4) media gambar hidup atau film; (5) kelima: 

media televisi; dan (6) keenam: multimedia. 

Menurut Hamdani (2011:73) bahwa media pembelajaran harus 

meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, juga merangsang siswa mengingat apa 

yang sudah dipelajari, selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang 

baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan 

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik yang benar. Secara lebih 

khusus, Kemp dan Dayton mengidentifikasikan manfaat media, yaitu: 

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan; 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik; 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif; 
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d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga; 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; 

f. Memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja; 

g. Media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses 

belajar; dan 

h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif produktif. 

Dari paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dari guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Terdapat banyak sekali media pembelajaran yang menarik yang dapat digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi ajar agar siswa lebih antusias dalam 

menerima pembelajaran.  

2.1.7.2.Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Sri Anitah (2008: 6.9) dalam bukunya Strategi Pembelajaran di 

SD menekankan beberapa fungsi media pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran bukan digunakan sebagai fungsi tambahan, namun 

sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih 

efektif; 

b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran, artinya bahwa media pembelajaran sebagai salah satu 

komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan 
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komponen yang lain untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

diharapkan; 

c. Penggunaan media dalam pembelajaran harus relevan dengan kompetensi 

yang ingin dicapai; 

d. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan; 

e. Media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar, artinya 

dengan media pembelajaran siswa dapat menangkap materi pembelajaran 

dengan lebih mudah; 

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar-mengajar; dan 

g. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. 

Dari paparan tersebut, menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena dengan adanya media 

pembelajaran maka penyampaian pembelajaran dalam kelas menjadi lebih 

interaktif dan menarik. 

2.1.7.3.Hakikat Media Audiovisual 

Menurut Djamarah (2010:124), media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini memiliki kemampuan 

yang baik, karena memiliki dua jenis media yaitu suara dan gambar. Audio visual 

merupakan jenis media tidak hanya dapat dipandang atau diamati, tetapi juga 

dapat didengar.  

Menurut Asyhar (2012:73) media audiovisual adalah media yang dapat 

menampilkan unsur gambar (visual) dan unsur suara (audio) secara bersamaan 
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pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Djamarah (2013:125) 

membagi jenis media audiovisual ke dalam: 

a. Audiovisual Diam, yaitu media yang menampilkan suara dangambar diam, 

seperti film bingkai suara. 

b. Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. 

Selain itu, media audiovisual juga dibagi ke dalam: 

a. Audiovisual Murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal 

dari satu sumber seperti film video-cassette; dan 

b. Audiovisual Tidak Murni, yaitu unsur suara dan gambar berasal dari 

sumber yang berbeda. 

Adapun macam-macam media audio visual menurut Arsyad (2014:48-54) 

adalah sebagai berikut:  

a. Sound Slide (film bingkai bersuara)  

Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan 

suara. Program kombinasi film bingkai suara pada umumnya berkisar 

antara 10 sampai 30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi dari 10 

sampai 100 buah lebih.  

b. Film dan video  

Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame 

dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara 

mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Sama halnya 

dengan film,  video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak 



55 

 

 

 

bersama-sama  dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan 

film dan video  melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya 

tarik tersendiri. 

c. Televisi  

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar 

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

menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam  

gelombang elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang  

dapat dilihat dan suara yang dapat didengar.   

d. Komputer  

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk 

memanipulasi informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis 

melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer 

dewasa ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengendali-

kan berbagai peralatan lainnya seperti CD player, video tape dan audio 

tape.  

Dari beberapa jenis media audiovisual tersebut, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan komputer/laptop dan video. Selain itu alat lain yang 

digunakan agar video dapat ditayangkan sebagai media pembelajaran, peneliti 

menggunakan proyektor dan spiker. 

Media audiovisual akan menyediakan penyajian materi ajar kepada siswa 

semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu 
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dapat menggantikan peran guru. Sebab, penyajian materi bisa disajikan oleh 

media, sedangkan guru sebagai fasilitator belajar (Hamdani, 2011:249). 

Menurut Vryzas (dalam jurnal Themistoklis Semenderiadis dan Rachel 

Martidou,2009:66), menyatakan: 

“In this context, audiovisual media play a significant role in the education 

process, particularly when used extensively by both teacher and children. 

Audiovisual media provide children with many stimuli, due to their nature (sounds, 

images). They enrich the learning environment, nurturing explorations, 

experiments and discoveries, and  encourage children to develop their speech and 

express their thoughts. They also favour the children’s harmonious co-existence, 

promote interaction, solidarity, cooperation and communication, and permit 

children to express their creativity and autonomy”. Artinya: Dalam bidang 

pendidikan media audiovisual memiliki peranan penting, terutama dalam proses 

pembelajaran, yaitu:  

a. Media audiovisual memberikan banyak rangsangan pada siswa dengan 

sifat media yang begitu lengkap; 

b. Memperkaya lingkungan belajar, mengembangkan eksplorasi dan 

mendrong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat; 

c. Mendukung eksistensi siswa, meningkatkan interaksi, solidaritas, 

kerjasama, dan komunikasi antara siswa dengan guru, dan siswa dengan 

siswa; serta 

d. Sebagai media ekspresi, kreativitas dan otonomi siswa.  
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Disamping memiliki peranan penting, media audiovisual juga memiliki 

bebrapa kelebihan, seperti yang diungkapkan oleh Atoel (dalam Joni Purwono, 

2014:128) menyatakan bahwa media audiovisual memiliki beberapa kelebihan 

atau kegunaan, antara lain:  

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan).  

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: objek yang 

terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau 

model.  

c. Media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial.  

Media audiovisual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang 

dilakukan adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan 

yang banyak, rancangan, dan penelitian. 

Naskah yang menjadi bahan narasi disaring dari isi pelajaran yang 

kemudian disintesis ke dalam apa yang ingin disajikan. Narasi ini merupakan 

penuntun untuk penggambaran atau visualisasi materi pelajaran dalam video. 

Karena media pembelajaran yang disajikan harus dapat menarik perhatian siswa. 

Hal tersebut diikuti dengan jalinan logis keseluruhan program yang dapat 

membangun rasa berkelanjutan, sambung-menyambung dan kemudian menuntun 

kepada kesimpulan. Kontinuitas program dapat dikembangkan melalui 

penggunaan cerita atau permasalahan yang memerlukan pemecahan (Azhar 

Arsyad, 2014:91). 
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Berdasarkan paparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media 

audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur audio (suara) dan visual 

(gambar). Dalam pembuatan media audiovisual juga diperlukan sebuah naskah. 

Naskah tersebut adalah inti atau isi dari materi ajar, yang kemudian dijadikan 

sebuah video dengan suara. Dengan penggunaan media audiovisual ini guru bisa 

sebagai fasilitator pembelajaran, karena pembelajaran dapat disajikan dengan 

media. Selain itu media audiovisual juga memiliki beberapa kelebihan dalam 

pembelajaran, salah satunya adalah membuat pembelajaran lebih menarik.  

2.1.8. Teori yang Mendasari Pembelajaran IPA melalui Model DI dengan 

Media Audiovisual 

Menurut Trianto (2014:28) bahwa teori belajar pada dasarnya merupakan 

penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaiman informasi 

diroses di dalam pikiran siswa. Dalam penerapan teori belajar, diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Gegne dalam Trianto (2014:94), menyatakan 

untuk terjadinya belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar baik kondisi 

internal maupun kondisi eksternal. kondisi internal merupakan peningkatan 

memori siswa sebagai hasil belajar terdahulu. Sedangkan kondisi eksternal 

meliputi aspek yang dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran. 

Ada bebebrapa teori yang melandasi pembelajaran IPA melalui model 

Direct Instruction dengan Media Audiovisual, yaitu: 

a. Teori Disiplin Mental 

Teori ini mengemukakan bahwa individu memiliki kekuatan, 

kemampuan dan potensi-potensi. Menurut J.J. Rousseau seorang siswa 
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memiliki bakat yang terpendam, melalui belajar siswa diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan bakat atau potensinya tersebut. 

Menurut teori ini seorang siswa harus dilatih terus menerus untuk 

memahami suatu konsep. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap 

agar siswa dapat memahami materi yang diberikan. Teori disiplin mental 

(Plato dan Aristoteles) menganggap bahwa dalam belajar, mental siswa 

didisiplinkan atau dilatih. Menurut teori ini, seorang siswa harus dilatih 

terus menerus untuk dapat memahami suatu konsep. 

b. Teori Behaviorisme 

Menurut teori ini bahwa perilaku seseorang timbul karena adanya 

stimulus yang diberikan dari luar. Conditioning sangat memengaruhi 

perilaku untuk melakukan atau menjauhi sesuatu. Penguatan 

(Reinforcements) adalah stimulus yang mengakibatkan timbulnya respon 

pada siswa.  

Pavlov merupakan ahli yang mengembangkan model pembelajaran 

behaviorisme dalam bentuk pembelajaran secara klasikal. Namun teori ini 

semakin berkembang dan memengaruhi proses pembelajaran IPA. Karena 

dengan adanya stimulus-stimulus mampu menciptakan respon siswa agar 

tertarik pada pembelajaran IPA. Selain stimulus diperlukan juga sebuah 

penguatan positif pada siswa. 

Dalam teori ini, beberapa ahli merumuskan bahwa belajar 

merupakan pembentukan koneksi stimulus-respons (connectionism) oleh 

Thorndike, pengondisian klasik (classical conditioning) oleh Pavlov dan 
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Watson, dan operant conditioning oleh B.F.Skinner yang terdiri atas 

respondent response dan operant response. 

c. Teori Perubahan Konsep 

Menurut Posner dkk. (dalam Suparno dalam Wisudawati, 2014:43) 

dalam proses belajar terdapat proses perubahan konsep. Tahap pertama 

adalah asimilasi, berikutnya adalah akomodasi. Pada tahap asimilasi 

seorang siswa menggunakan kosep yang dimiliki untuk mempelajari 

fenomena baru. Pada tahap akomodasi, siswa akan melakukan penyesuaian 

konsep yang dimiliki dengan konsep yang sedang dipelajari. Hal ini 

disebabkan konsep yang dimiliki siswa berbeda dengan konsep yang 

sedang dipelajari. 

Teori ini mampu mengatasi anomali-anomali dalam mempelajari 

IPA. Vygotsky berpendapat bahwa konsep spontan diperoleh siswa dari 

apa yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan konsep 

ilmiah dipeloreh dari pembelajaran di sekolah.  

d. Teori Belajar Bermakna Ausubel 

Menurut Ausubel, Novak, dan Hanesian (dalam Wisudawati, 

2014:43), terdapat dua jenis belajar yaitu belajar bermakna (meaningful 

learning) dan belajar menghafal (rote learning). Menurut teori ini, siswa 

belajar dengan cara mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 

siswa. Dalam kegiatan belajar mengahafal terjadi, jika informasi atau 

pengetahuan baru yang diperoleh siswa berbeda dengan apa yang dimiliki 
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oleh siswa. Belajar menghafal terjadi untuk memperoleh pengetahuan baru 

dalam dunia pengetahuan yang belum diketahui oleh siswa. 

Menurut ausubel, seseorang belajar dengan mengasosiasikan 

fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punyai dan seseorang dapat 

mengembangkannya atau mengubahnya. Dalam kegiatan ini siswa 

mengkontruksi apa yang ia pelajari. Dalam pembelajaran IPA ini siswa 

dapat mengasosisiasi pengetahuan yang ada dalam dirinya dengan 

pengetahuan, pengalaman, fenomena yang dijumpai.  

Belajar bermakna merupakan salah satu tujuan pembelajaran IPA. 

Teori ini sejalan dengan teori koneksionisme Thorndike yang diberi nama 

transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang telah 

dipelajari seseorang akan data digunakan dimasa yang akan datang.  

e. Teori Skema 

Teori skema menjelaskan bahwa pengetahuan disusun dalam suatu 

paket informasi yang berisi kontruksi mental gagasan. Menurut Suparno 

(dalam Wisudawati, 2014:44), skema adalah abstraksi seseorang yang 

digunakan untuk mengerti sesuatu. Proses pembelajaran IPA membentuk 

skema siswa tentang konsep IPA yang terdiri dari atribut-atribut 

penyusunnya. Proses perubahan skema dalam kerangka berpikir siswa 

merupakan tahapan dari belajar. 

Teori skema berhubungan dengan teori kontruktivisme teori ini 

terfokus dalam penyimpanan informasi pada struktur kognitif siswa. 
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Sedangkan teori kontruktivisme terfokus pada pembentukan konsep dalam 

struktur kognitif seseorang.  

f. Teori Konstruktivisme 

Teori kontruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak 

lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan 

segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide 

(Slavin dalam Nur dalam Trianto, 2014:29). 

Menurut teori kontruktivis ini, satu prinsip yang paling penting 

dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa. siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan 

atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar 

(Nur dalam Trianto, 2014:30). 

g. Teori belajar Jean Piaget 

Perkembangan individu bergantung pada lingkungan, dimana dalam 

lingkungan anak lebih aktif memanipulasi dan berinteraksi aktif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam suatu lingkungan akan sangat menentukan 
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proses perkembangan kognitif anak. Adaptasi lingkungan dilakukan 

melalui proses asimilasi dan akomodasi (Trianto, 2014:70). 

Menurut Piaget (dalam Slavin, 2009:33-41) tingkat perkembangan 

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

operasional, operasional konkret dan operasi formal. 

1) Tahap sensori motor (0-2 tahun)  

Periode  sensori  motor  menempati  dua  tahun  pertama  dalam  

masa kehidupannya. Selama periode ini anak mengatur alamnya 

didominasi oleh indera-inderanya (sensori) dan tindakan-

tindakannya (motor).   

2) Tahap praoperasional (2-7 tahun)  

Pada  rentang  umur  ini  anak  belum  mampu  melaksanakan  

operasi-operasi mental. Ciri-ciri yang dapat dikenali dari periode 

pra-operasional ini adalah: (1) kemampuan menalar transduktif; (2)  

berpikir irreversibel (tidak dapat balik); (3) sifat egosentris; dan (4) 

lebih berpikir statis tentang suatu peristiwa daripada transformasi 

suatu keadaan ke keadaan lain.  

3) Tahap oprasional konkret (7-11 tahun)  

Periode  ini  merupakan  awal  dari  berpikir  rasional,  artinya  anak  

memiliki operasi-operasi  logis  yang  dapat  diterapkannya  pada  

masalah-masalah konkret. Anak belum dapat berurusan  dengan  

materi  abstrak.  Berpikir operasional konkret lebih stabil dibanding 

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



64 

 

 

 

ciri umum  yang  ditunjukkan  oleh  anak  pada  periode  operasional  

konkret yaitu: (1) mampu menyusun urutan seri objek; (2)  

mengalami  kemampuan  berbahasa; (3) sifat egosentris berkurang 

mengarah ke sosiosentris dalam berkomunikasi, dan (4) sudah dapat 

menerima pendapat orang lain.   

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

Periode ini ditandai oleh kemampuan anak dalam operasi-operasi  

konkret untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. 

Anak mulai dapat memecahkan masalah verbal yang serupa. Ciri-ciri 

umum anak pada periode operasional formal yaitu: (1) berpikir 

hipotetis-deduktif; (2) berpikir proposisional (dapat menangani 

pernyataan/ proposisi-proposisi yang memerikan data konkret, dan 

dapat menangani proposisi yang berlawanan dengan fakta); (3) 

berpikir kombinatorial; (4) berpikir  refleksif . 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum 

merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan didalam kelas. Penguasaan 

teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah 

perilakunya dalam  mengajar, dan  apa yang akan diajarkannya pada siswa.  

2.1.9. Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual dalam Pembelajaran IPA 

Dalam pembelajaran IPA, materi ajar disampaikan dengan memanfaatkan 

media audiovisual. Penggunaan media ini bertujuan agar siswa lebih tertarik 
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dalam mempelajari pokok bahasan yang disampaikan. Guru dalam pelaksanaan 

pembeajaran lebih berperan mengendalikan pembelajaran dengan mengoperasikan 

media yang digunakan serta memperjelas materi yang telah disampaikan melalui 

media audiovisual, serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk menguji pemaham 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan.  

Penerapan pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan 

media audiovisual memiliki langkah-langkah, sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran 

b. Menyiapkan media yang digunakan yaitu Audiovisual 

c. Membuka pelajaran  

d. Melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa secara heterogen 

f. Menyampaikan materi pokok pelajaran menggunakan media Audiovisual 

g. Menegaskan kembali materi pokok yang telah dijelaskan 

h. Melakukan tanya jawab terkait materi 

i. Memberikan tiga pelatihan, yaitu secara terbimbing, terstruktur, dan 

mandiri berdasarkan model Direct Instruction 

j. Meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

k. Guru memberikan feedback pada siswa 

l. Evaluasi 

m. Membuat simpulan dan memberikan tugas lanjutan pada siswa untuk 

pembelajaran berikutnya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Direct Intruction 

dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA dikelas V. Langkah 

pembelajaran tersebut digunakan peneliti untuk membantu meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SDN Gunungpati 02 

Semarang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual ini juga didasarkan pada hasil penelitian 

sebelumnya yang menggunakan model dan atau media yang serupa. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Djariyo, Joko Sulianto, Jumiati (2012:2) 

dengan judul “Pembelajaran Direct Instruction untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Materi Pernafasan pada Siswa Kelas V SDN 2 Tigajuru 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Akar penyebab masalah adalah guru 

kurang menguasai materi, guru hanya menjelaskan dan siswa mencatat apa yang 

disampaikan guru, kurangnya media inovatif yang mampu memvisualisasikan 

materi pelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran. Alternatif yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan menerapkan model Direct Instruction 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi pernapasan. Hasil  

penelitian menunjukkan  bahwa  pembelajaran  IPA  dengan  menggunakan  
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pembelajaran  Direct Instruction dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai 

analisis data diketahui nilai rata-rata pada siklus I: 58,5  Siklus II: 73,5 menjadi 

81,5 pada siklus III.  Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, dari hasil 

siklus  I mendapat skor rata-rata 1,5 kriteria  kurang,  pada  siklus  II  mendapat  

skor  rata-rata  2,5  kriteria  cukup  baik,  dan pada siklus III mendapat skor rata-

rata 3,6 kriteria sangat baik. Kemapuan guru dalam mengelola  pembelajaran  

mengalami  peningkatan  yang terlihat dari siklus I rata-rata kemampuan guru 

cukup  yaitu 2,5 menjadi 3,4 pada siklus II dalam kriteria baik dan pada siklus III 

meningkat menjadi 3,7 dengan kriteria sangat baik. 

Penelitian Sri Budi Warningsih, Erna Noviyanti, Ida Sulistyarini 

(2011:246) yang berjudul “Inovasi Pendidikan dengan Pemanfaatan Media Audio 

Visual dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

V di SD Negeri 02 Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah”. Akar penyebab masalahnya adalah guru dalam menyampaikan materi 

terkadang membuat anak mengantuk, kurang efektif, kreatif, bahkan cenderung 

bosan, dan tidak berkonsentrasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka 

peneliti menggunakan media Audiovisual dalam pembelajaran. Hasil penelitian 

pada mata pelajaran IPA dari 69,75 menjadi 77,25, kemudian pada siklus 2 nilai 

meningkat menjadi 97. Jika ditetapkan dengan menggunakan indikator 

keberhasilan, maka tampak adanya peningkatan presentase ketercapaian target 

dari 55% menjadi 57,5% lalu meningkat lagi pada siklus 2 yang mencapai hingga 

100%. Dengan demikian penggunaan  media audio visual dalam pembelajaran 
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IPA pada siswa kelas V di SDN 02 Tuntang menunjukkan peningkatan presentase 

ketercapaian pada siklus 2. 

Penelitian Amaliyah (2013:3) dengan judul “Pengaruh Media Audio 

Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 1 dalam Pembelajara IPA 

di Sekolah Dasar”. Akar masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya nilai 

mata pelajaran IPA materi benda-benda langit. Kemudian peneliti menggunakan 

media Audiovisual dalam mengajar, karena peneliti tahu bahwa memberikan 

pengalaman langsung terutama materi benda-benda langit di waktu malam tidak 

mungkin dilakukan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

guru pada  siklus  I  mencapai 69% dan  siklus  II  mencapai 81,25% berarti ada 

peningkatan 12,25%. Demikian juga dengan aktivitas siswa pada siklus I 

mencapai 79,49% dan pada siklus II mencapai 84,62% yang berarti ada 

peningkatan sebesar 5,13%.  Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 

dimana pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 71,92 sedangkan pada siklus II 

mencapai 75, ini berarti mengalami peningkatan sebesar 3,08, sedangkan 

ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 74,36%, sedang pada siklus II 

mencapai 84,62%, yang berarti meningkat 10,26%. Begitu juga dengan respon 

positif siswa yang meningkat 12,57%. Dengan demikian,  penggunaan  media 

audio visual dalam pembelajaran IPA khususnya materi benda langit di kelas 1 

SD menunjukkan peningkatan keterampilan guru, siswa, hasil belajar dan respon 

positif siswa. 

Penelitian Nancy Katili (2009:243) dengan judul “Pengembangan 

Perangkat Berorientasi Model Pembelajaran Langsung Pada Pokok Bahasan 
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Sistem Pernapasan Manusia Di Kelas V SDN Ketintang I Gayungan Surabaya”. 

Akar penyebabnya adalah dalam menyampaikan materi guru masih cenderung 

menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang termotivasi yang 

mengakibatkan kurang optimalnya aktivitas dan kreatif siswa. oleh karena itu 

perlu digunakan sebuah model pembelajaran yang sesuai untuk mengoptimalkan 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas siswa, dari analisis data hasil 

pengamatan adalah mengemukakan pendapat (Ujicoba I adalah 19.3% dan 

Ujicoba II 19.3%), mendengarkan secara aktif (Ujicoba I adalah 14.2% dan 

Ujicoba II 13.3%), mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

diinformasikan oleh guru (Ujicoba I adalah 10.6% dan Ujicoba II 10.6%) dan 

mengerjakan LKS (Ujicoba I adalah 15.4% dan Ujicoba II 15.4%) hasil dalam 

penelitian ini dikategorikan baik. (2) Keterlaksanaan model pembelajaran, pada 

Ujicoba I skor rata-rata untuk kegiatan pendahuluan 3.5, kegiatan inti 3.7, 

kegiatan penutup 3.7 dan suasana kelas 3.6, sedangkan pada Ujicoba II  skor rata-

rata untuk kegiatan pendahuluan 3.9, kegiatan inti 3.7, kegiatan penutup 3.7 dan 

suasana kelas 3.7 hasil ini dalam kategori baik. (3) Hasil belajar siswa, pada 

Ujicoba I dari 13 butir TP terdapat 1 TP yang belum tuntas yaitu TP nomor 7, 

yang termasuk ranah kognitif C4 yaitu menjelaskan perbedaan antara pernapasan 

dada dan pernapasan perut, sedangkan pada Ujicoba II semua TP telah tuntas. 

Penelitian Dhany Efita sari, Susilaningsih, Elvia Ivada (2013:12) yang 

berjudul “Penggunaan Model Direct Instruction Sebagai Upaya Peningkatan 

Pemahaman Siswa Melalui Kertas Kerja”. Akar penyebabnya adalah 1) sebagian 



70 

 

 

 

besar siswa masih belum memahami konsep dasar pembuatan jurnal penyesuaian 

karena siswa cenderung menghafal, 2) guru masih mengajar dengan model 

konvensional yaitu memakai metode ceramah. 3) guru belum mengembangkan 

materi ajar khususnya untuk kompetensi dasar membuat jurnal penyesuaian, 4) 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akutansi masih tergolong rendah. Peneliti 

memberikan solusi dengan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction 

melalui pengembangan materi ajar khususnya kompetensi dasar membuat jurnal 

penyesuaian dengan media kertas kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Siswa  yang  aktif selama apersepsi menunjukkan peningkatan dari 72,73% pada 

siklus I menjadi 79,8% pada siklus II. (2) Siswa yang aktif selama pembelajaran 

berlangsung menunjukkan peningkatan dari 75,76% pada siklus I menjadi 81,82% 

pada  siklus II. (3) Tingkat pemahaman dan ketepatan penjelasan proses 

pembuatan jurnal  penyesuaian menunjukkan  peningkatan  dari  76,77%  pada  

siklus  I  menjadi 85,86% pada siklus II. (4) Peningkatan  ketuntasan  hasil  

belajar  siswa  dari  75,76%  pada  siklus  I  menjadi  84,85%  pada siklus II. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Direct Instruction dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

Penelitian Hendrik Wenno (2014:171) dengan judul Direct Instruction 

Model to Increase Physical Science Competence of Students as One Form of 

Classroom Assesment. Berdasarkan perolehan data dari penelitian tersebut, nilai 

rata-rata 89,61, simpangan 47.92, rentang data (r ) 19, jumlah kelas 7, panjang 

kelas interval (p) 3, median 87.3 dan modus 84.4. Setelah dilakukan penilaian 

melalui pembelajaran process of science physics menggunakan model direct 
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instructional diperoleh data awal dari 25 siswa yang di kelompokkan dalam 7 

kelompok. 5 siswa memperoleh skor 81-83 (20%), 2 siswa memperoleh skor 

antara 90-92 (8.0%), 2 siswa mendapat skor antara 93-95 (8.0%), skor 5 siswa 

antara 96-98 (20.0%), dan 3 siswa mendapat skor antara 99-100 (12%). Kemudian 

hasil naik, yang telihat pada tabel 3 ada 14 siswa yang memperoleh skor 75-89 

(56%) dan 11 siswa memperoleh skor 90-100 (44%) hasil itu sangat baik.  Pada 

hasil penelitian pada tabel 4 terlihat ada 2 siswa yang menerima skor <65 (8.0%), 

11 siswa dengan rentang skor 75-89 (44.0%), dan 12 siswa dengan skor antara 90-

100 (48.0%). Hasil pada tabel 4 tersebut dikategorikan sangat baik, karena hasil 

menunjukkan ada 23 berhasil, dan hanya 2 siswa yang tidak berhasil. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Direct Instruction meningkatkan 

kembali hasil siswa, yaitu  2 siswa memperoleh skor < 65 (8.0%), yang 

memperoleh 65-74 ada 1 siswa (4.0%), 13 siswa memperoleh hasil 75-89 

(52,05%), dan siswa yang memperoleh skor 90-100 ada 9 siswa (36.0%). Hasil 

tersebut menunjukkan ada 23 siswa yang berhasil, dan 2 siswa yang gagal. 

Penelitian yang dilakukan Bhaskar Upadhyay dan Cristina DeFranco 

(2008:24) yang dipublikasikan dalam Journal of Elementary Science School 

dengan judul “Elementary Students’ Retention of Environmental Science 

Knowledge: Connected Science Instruction Versus Direct Instruction”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Kelompok kontrol terdiri atas 51 siswa, dan 

kelompok perlakuan terdiri atas 57 siswa yang menerima 3 bulan pembelajaran 

IPA terpadu (kelompok kontrol, 88%; kelompok perlakuan, 89%). Karena data 

tidak spesifik dengan keikutsertaan kelompok siswa, oleh karena itu, peneliti 
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memiliki 54 siswa kelompok perlakuan dan 46 siswa kelompok control, dengan 

total 100 siswa yang memenuhi semua data. Dalam pembelajaran, semua analisis 

statistik kumpulan pada p=0.05. menurut tes Mauchy, berpendapat analisis 

mencapai p>0.05. hal itu mempengaruhi perbendeharaan IPA anatara kelompok 

control dan perlakuan, F(2, 196) = 3.896, p = 0.022. Kelompok Perlakuan 

(Pembelajaran IPA terpadu), hasil tes t tidak memperoleh tambahan skor pada tiga 

periode. Untuk kelompok perlakuan, hasil posttest meningkat dari  7.85  (SD  =  

2.21) menjadi 7.89 (SD = 1.98) mengikuti perlakuan, t (53)pre/post = 0.086, p = 

0.466. Mengingat skor yang hilang adalah  7.72 dari posttest 7.89 (SD = 1.70) dan 

t (53)post-retention = 0.832, p = 0.207.  sementara itu Kelompok kontrol (Direct 

Instruction), dalam penempatan kelompok kontrol, sampel tes t menunjukkan 

kecocokan dengan skor perbendaharaan IPA di  tahap pre-/post. Skor  posttest 

mengalami peningkatan dari pretest  5.91 (SD = 1.64)  menjadi 6.85 (SD = 1.55) 

dan t (45)pre/post = 3.079, p = 0.002. untuk pengujian awal 6.48 (SD = 1.24) and 

t (45) post-retention = 1.326, p = 0.096. hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

model DI menunjukkan hasil yang lebih tepat dalam meningkatkan hasil 

pembelajaran IPA. 

Data tersebut menunjukkan bahwa penelitian telah berhasil yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Penelitian-

penelitian tersebut mengenai peningkatan pembelajaran menggunakan model 

Direct Instruction dan media Audiovisual. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

penelitian tersebut sebagai data pendukung pelaksanaan penelitian ini, yang 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Direct 
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Instruction (DI) dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN Gunungpati 

02 Semarang”. 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Hasil belajar IPA di kelas V SDN Gunungpati 02 masih belum optimal. 

Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Guru masih menerapkan 

pembelajaran konvensional dan belum menggunakan alat peraga dalam mengajar, 

sehingga siswa kurang memahami materi yang disampaikan. 

Peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan suatu alternatif tindakan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta meningkatkan keterampilan siswa 

dengan menerapkan model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual, 

diharapkan dengan penerapan model dan media pembelajaran ini  memberikan 

kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif 

agar memberikan peningkatan pada keterampilan guru, siswa, dan hasil belajar 

siswa, karena siswa selalu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Berikut skema berpikir dalam penelitian ini: 
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

Kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan 

media Audiovisual masih rendah, ditandai dengan: 

1. Guru belum optimal dalam memanfaatkan media, dalam 

pembelajaran belum dibentuk kelompok diskusi untuk siswa, dan 

siswa hanya diberi satu macam latihan.  

2. Aktivitas siswa kurang optimal, siswa juga kurang antusias dan 

kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah yaitu 

64,29, dengan ketuntasan klasikal 45,8% 

1. Mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran 

2. Menyiapkan media yang digunakan yaitu Audiovisual 

3. Membuka pelajaran  

4. Melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa secara heterogen 

6. Menyampaikan materi pokok pelajaran menggunakan media 

Audiovisual 

7. Menegaskan kembali materi pokok yang telah dijelaskan 

8. Melakukan tanya jawab terkait materi 

9. Memberikan tiga macam pelatihan, yaitu secara terbimbing, 

terstruktur, dan mandiri berdasarkan model DI 

10. Meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

11. Guru memberikan feedback 

12. Evaluasi 

13. Membuat simpulan dan memberikan tugas lanjutan  

Kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual meningkat ditandai dengan: 

1. Keterampilan guru meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik (20  ≤ skor < 30) 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik (16  ≤ skor < 24) 

3. Hasil belajar siswa sudah mencapai KKM. 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSA-

NAAN 

KONDISI 

AKHIR 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan  kajian teori, penelitian  yang relevan,  dan kerangka berpikir, 

maka dapat merumuskan hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui model 

Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(Classroom action research), menurut Aunurrahman (2008:3-5) penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas dengan melakukan refleksi diri dengan tujuan memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas. Upaya tindakan ini dilakukan oleh guru untuk 

memperbaiki permasalahan sehari-hari di kelasnya sendiri dengan tujuan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Berikut ini adalah bagan daur 

penelitian menurut Subadi (2010: 86):  

 

Bagan 3.1. Skema Alur Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat dirinci 

sebagai berikut: 

3.1.1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan PTK, langkah-langkah dalam perencaan ini adalah: 
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a. Identifikasi Masalah 

Kegiatan ini merupakan langkah yang menentukan dalam kegiatan 

penelitian untuk menetapkan masalah. Identifikasi merupakan teknik yang 

dilakukan peneliti bersama kolaborator untuk mengetahui adanya masalah 

yang dapat dipecahkan melalui PTK. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun identifikasi masalah, yaitu: 1) masalah 

harus riil; 2) masalah harus bersifat on the job; 3) masalah harus 

problematic; 4) masalah harus memberi manfaat yang jelas; 5) masalah 

harus feasible dapat dipecahkan. 

b. Menganalisis Masalah 

Kegiatan analisis masalah merupakan kajian terhadap masalah 

yang telah teridentifikasi, dengan memilih satu masalah yang dianggap 

paling urgent atau mendesak untuk dipecahkan. 

c. Perumusan Masalah 

Dalam merumuskan masalah dalam PTK perlu memperhatikan 

beberapa aspek, yaitu: 1) masalah hendaknya dirumuskan secara jelas; 2) 

rumusan masalah dapat dituangkan dalam kalimat tanya maupun kalimat 

pertanyaan; 3) rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiric; dan 

4) rumusan masalah menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi 

penelitian. 

d. Analisis Akar Penyebab Masalah 

Langkah selanjutnya setelah merumuskan masalah adalah mencari 

akar penyebab masalah. Untuk mengetahui akar penyebab masalah dapat 
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dilakukan dengan cara: 1) mengembangkan angket, 2) mewawancarai 

siswa, dan 3) melakukan observasi langsung di kondisi kelas. 

e. Formulasi Solusi atau Pemecahan Masalah 

Penetapan alternatif tindakan untuk pemecahan masalah 

merupakan langkah kegiatan yang penting dalam pemecahan masalah. 

Alternatif tindakan ditetapkan berdasarkan akar penyebab tindakan yang 

dominan. 

Dalam tahapan perencanaan, peneliti membuat perencanaan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pelajaran IPA kelas V semester II yang akan dilakukan 

dalam tindakan penelitian. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPA 

kelas V semester II sesuai indikator yang telah ditetapkan melalui model 

Direct Instruction dan media Audiovisual. 

c. Menyipakan media pembelajaran berupa audiovisual dan alat bantu 

pembelajaran IPA yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja peserta 

didik. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan hasil belajar siswa, serta angket. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

perencanaan yang telah dilakukan, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
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tindakan, peneliti atau guru harus melakukan secara alami, wajar, apa adanya, 

tidak dibuat-buat, dan berusaha melakukan sesuai program perencanaan yang 

telah dibuat (Widihastrini, 2012:48). Dalam pelaksanaan PTK ini dilaksanakan 

bersama kolaborator dan teman sejawat. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan 

dalam dua (2) siklus, setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Siklus 

pertama dilaksanakan dengan langkah-langkah mulai dari Planning, Acting, 

Observing, dan Reflecting. Siklus kedua dilaksanakan dengan langkah-langkah 

dalam 4 tahap terdiri dari Planning, Acting, Observing, dan Reflecting. Langkah-

langkah setiap tahap pelaksanaan siklus II merupakan implementasi dari hasil 

refleksi Siklus I. Siklus pertama menurut perhitungan peneliti, peneliti akan 

mengajarkan materi struktur tanah. Sedangkan siklus kedua menurut perhitungan 

peneliti, peneliti akan mengajarkan materi materi struktur bumi. 

3.1.3. Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara rinci yang 

digunakan oleh peneliti bersama kolaborator sebagai dasar untuk melakukan 

perencanaan pembelajaran dan tindak lanjut. Kegiatan observasi dalam penelitian 

ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk kegiatan 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang melalui 

model Direct Instruction dengan media Audiovisual. Peneliti menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Lembar pengamatan 

keterampilan guru untuk mengamati keterampilan mengajar guru menggunakan 

model model Direct Instruction dengan media Audiovisual dan lembar 
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pengamatan aktivitas siswa untuk mengamati aktivitas siswa dan meningkatkan 

hasil belajar afektif dan psikomotor selama mengikuti pembelajaran. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan 

yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Rekfleksi dalam PTK mencakup 

analisis, sintesis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah 

dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan 

ulang, tindakan ulang dan pengamatan ulang sehingga permasalahan teratasi.  

Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, keterampilan 

guru, dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA, 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, kemudian bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1. Perencanaan Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan  

Dalam perencanaan siklus I,  peneliti menetapkan seluruh perencanaan 

tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada 

materi jenis-jenis tanah melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual. Dengan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut : 
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1) Menyusun perangkat pembelajaran. Dalam penyusunan RPP ini, peneliti 

akan mengajarkan pembelajaran dengan standar kompetensi 7. 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. Lalu untuk pertemuan pertama akan 

mengajarkan kompetensi dasar 7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan 

tanah karena pelapukan, sedangkan pada pertemuan kedua akan 

mengajarkan kompetensi dasar 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Audiovisual dan 

buku yang relevan. 

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

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA, serta menyiapkan catatan 

lapangan. 

5) Mendesain ruang kelas yang nyaman untuk proses pembelajaran. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

3.2.1.2.1. Pertemuan ke- 1 

Tabel 3.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 Pertemuan 1 

Pra-Kegiatan 

1. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

3. Mengecek kehadiran siswa. 

 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar tanah dan batu, lalu guru 
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memberi pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Apakah kalian tahu bagaimana terbentuknya tanah? 

2. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari 

3. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Proses 

Pembentukan tanah karena Pelapukan Batuan”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

peristiwa yang termasuk pelapukan batuan dan dapat membedakan 

jenis-jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya. 

4. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan batu yang kalian jumpai disekitar 

rumah atau jalan? 

- Bagaimana bentuk dan warna batuan itu? Samakah? 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi)  

2. Guru menayangkan media audiovisual tentang proses pembentukan tanah 

karena pelapukan. (eksplorasi) (Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui tayangan audiovisual. 

(eksplorasi)  

4. Siswa mengklasifikasikan jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukkannya melalui media audiovisual tentang proses pembentukan 

tanah karena pelapukan yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa bersama kelompoknya menjelaskan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, melalui media audiovisual tentang proses pembentukan tanah 

karena pelapukan yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

6. Siswa bersama kelompoknya menjelaskan susunan tanah, melalui media 

audiovisual tentang proses pelapukan tanah yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 
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7. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak siswa menjawab 

kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

8. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

9. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan LKK mengenai 

proses pembentukan tanah pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

10. Siswa mengerjakan LKK bersama kelompoknya dengan melakukan 

percobaan tentang pelapukan biologi. (elaborasi) 

11. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. (elaborasi 

12. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS pada siswa. 

(elaborasi) (Fase 3) 

13. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 

14. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. (konfirmasi)(Fase 4) 

15. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. (konfirmasi) 

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Akhir  

1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

3.2.1.2.2 Pertemuan ke- 2 

Tabel 3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 Pertemuan 2 

Pra-Kegiatan 

1. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

3. Mengecek kehadiran siswa. 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar tanah, lalu guru memberi 
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pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Apa yang kalian ketahui tentang tanah? 

1. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari 

2. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Jenis-jenis Tanah”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

jenis- jenis tanah. 

3. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan tanah yang kalian jumpai disekitar 

rumah atau jalan? 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

2. Guru menayangkan media audiovisual tentang jenis tanah. (eksplorasi)   

(Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui tayangan audiovisual. 

(eksplorasi) 

4. Siswa menyebutkan jenis-jenis tanah melalui media audiovisual tentang 

jenis tanah yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi jenis-jenis tanah melalui 

media audiovisual tentang jenis tanah yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 

6. Siswa bersama kelompoknya mengemukakan manfaat tanah melalui media 

audiovisual tentang jenis tanah yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

7. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak siswa menjawab 

kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

8. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

9. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan LKK mengenai 

jenis tanah pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 
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10. Siswa mengerjakan LKK dengan berdiskusi dengan kelompoknya. 

(elaborasi) 

11. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. (elaborasi 

12. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS pada siswa. 

(elaborasi) (Fase 3) 

13. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 

14. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. (konfirmasi) (Fase 

4) 

15. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. (konfirmasi) 

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Penutup  

1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

3.2.1.3. Observasi  

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan pada proses pembelajaran, meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam mengelola kelas sesuai 

langkah-langkah model Direct Instruction dengan media Audiovisual pada 

pembelajaran IPA. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Direct Instruction dan media Audiovisual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model Direct Instruction dan media Audiovisual pada pembelajaran IPA. 
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3.2.1.4. Refleksi  

a. Spiker yang digunakan oleh guru untuk menunjukkan suara media, kurang 

keras dan jelas, sehingga siswa yang duduk dibelakang tidak dapat 

mendengar suara media dengan jelas. 

b. Guru masih belum bisa mengkondisikan kelas, karena ada siswa yang 

masih ramai. 

c. Guru masih belum memimpin doa sebelum memulai pembelajaran 

d. Guru masih lupa memberikan reward, yang harusnya diberikan langsung 

jadi diberikan saat akhir pelajaran 

e. Guru belum memberi kesempatan pada siswa untuk berpendapat. 

f. Guru belum memberikan tugas lanjutan pada siswa. 

g. Dalam membimbing kerja kelompok, guru masih belum bisa mengatasi 

masalah dalam kegiatan kelompok. 

3.2.2. Perencanaan Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan menyempurna-

kan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Tahap perencanaan 

meliputi: 

a. Menyusun perangkat pembelajaran. Dalam penyusunan RPP ini, peneliti 

akan mengajarkan pembelajaran dengan standar kompetensi 7. 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. Sedangkan untuk pertemuan pertama dan 
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kedua akan membahas kompetensi dasar 7.3 Mendeskripsikan Struktur 

Bumi, namun dengan indikator yang berbeda. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Audiovisual dan 

buku pelajaran IPA SD yang relevan. 

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

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA, serta menyiapkan catatan 

lapangan. 

e. Mendesain ruang kelas yang nyaman untuk proses pembelajaran. 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

3.2.2.2.1. Pertemuan ke-1 

Tabel 3.3 Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 Pertemuan 1 

Pra-Kegiatan 

1. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

3. Mengecek kehadiran siswa. 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar bumi, lalu guru memberi 

pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Bagaimana bentuk bumi yang kita tinggali ini? 

1. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari 

2. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Struktur Bumi”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 
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lapisan penyusun bumi. 

3. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan bentuk belahan telur? 

- Adaa berapa bagian dari belahan telur rebus itu? 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

2. Guru menayangkan media audiovisual tentang struktur bumi. (eksplorasi) 

(Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui media audiovisual tentang 

struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)  

4. Siswa menyebutkan lapisa-lapisan bumi melalui media audiovisual tentang 

struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa mengidentifikasi lapisa-lapisan bumi melalui media audiovisual 

tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

6. Siswa mengidentifikasi bagian permukaan bumi melalui media audiovisual 

tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

7. Siswa menggambarkan secara sederhana lapisan bumi melalui pengamatan 

langsung gambar lapisan bumi dan media audiovisual yang ditayangkan oleh 

guru. (elaborasi) 

8. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak siswa menjawab 

kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

9. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

10. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan LKK mengenai 

struktur bumi pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

11. Siswa mengerjakan LKK dengan berdiskusi dengan kelompoknya. 

(elaborasi) 

12. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. (elaborasi 

13. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS pada siswa. 

(elaborasi) (Fase 3) 

14. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 
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15. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa.(konfirmasi) (Fase4) 

16. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. (konfirmasi) 

17. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Akhir  

1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

3.2.2.2.2. Pertemuan ke-2 

Tabel 3.4 Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

Pra-Kegiatan 

1. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

3. Mengecek kehadiran siswa. 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar awan, lalu guru memberi 

pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Pernahkah kalian melihat awan? 

- Ada dimana awan itu? 

4. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan dipelajari 

5. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Lapisan Bumi”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

lapisan Pelindung bumi. 

6. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 
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- Pada musim hujan, kenapa sebelum hujan selalu didahului awan 

mendung? 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

2. Guru menayangkan media audiovisual tentang struktur bumi. (eksplorasi) 

(Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi melalui media audiovisual yang ditayangkan oleh 

guru. (eksplorasi) 

4. Siswa mengidentifikasi struktur bumi melalui media audiovisual tentang 

struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elabirasi) 

6. Siswa menjelaskan lapisan-lapisan atmosfer bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

7. Guru menegaskan kembali materi tentang struktur bumi yang telah 

dijelaskan melalui penayangan media audiovisual. (eksplorasi) (Fase 2) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

9. Guru memberikan latihan terbimbing pada siswa mengenai struktur bumi. 

(elaborasi) (Fase 3) 

10. Siswa secara mandiri mencoba mengerjakan LKS tentang struktur bumi. 

(elaborasi) 

11. Siswa berdiskusi mengenai lapisan pelindung bumi dalam mengerjakan 

soal LKK dari guru. (elaborasi) 

12. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya 

setiap kelompok. (elaborasi) 

13. Bersama dengan siswa guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa. 

(konfirmasi) 

14. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. (konfirmasi)  

15. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. (konfirmasi)     
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(Fase 4) 

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Penutup  

1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

3.2.2.3. Observasi 

Dalam melakukan penelitian, peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan proses pembelajaran, yaitu: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dan pengelolaan kelas dalam 

pembelajaran IPA materi struktur bumi melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA materi 

struktur bumi melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

pembelajaran IPA materi struktur bumi melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual.  

3.2.2.4. Refleksi 

a. Dalam menggunakan media Adiovisual, guru harus mempertimbang-kan 

jangkauan suara spiker yang digunakan agar siswa yang duduk dibelakang 

dapat mendengar dubbing dengan jelas. 
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b. Guru harus lebih tegas dalam mengkondisikan kelas, agar proses 

pembelajaran dan proses diskusi dapat berjalan dengan efektif. 

c. Penguatan verbal dan non-verbal sebaiknya langsung diberikan, sehingga 

siswa akan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. 

d. Guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, agar 

siswa paham tentang materi pelajaran. 

e. Guru harus lebih tegas dalam mengatasi masalah-masalah dalam kegiatan 

kelompok. 

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas V sebanyak 24 

siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SD Negeri Gunungpati 02. 

 

3.4. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SDN Gunungpati 02 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Pemilihan kelas didasarkan pada pertimbangan 

peneliti dan guru kelas (kolaborator). 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru kelas V SDN Gunungpati 02 dalam pembelajaran IPA 

melalui model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual. 
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b. Aktivitas siswa kelas V SDN Gunungpati 02 dalam pembelajaran IPA 

melalui model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual. 

c. Hasil belajar siswa kelas V SDN Gunungpati 02 dalam pembelajaran IPA 

melalui model Direct Instruction (DI) dengan media Audiovisual. 

 

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

3.6.1.1.Data kuantitatif  

Data kuantitatif diwujudkan dalam hasil belajar berupa peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual yang diperoleh siswa. 

3.6.1.2.Data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, angket, dan wawancara serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual. 

3.6.2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2013:172). Sumber data dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari :  

3.6.2.1.Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap siswa kelas V 

SDN Gunungpati 02 yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan. 
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Sumber data siswa diperoleh dari lembar observasi, catatan lapangan, angket, 

serta hasil evaluasi pembelajaran IPA menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual, yakni pada siklus I pertemuan 1 sampai siklus II 

pertemuan 2.  

3.6.2.2.Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar observasi ketermpilan guru catatan 

lapangan, dan hasil wawancara dalam pembelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual. 

3.6.2.3.Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. Kemudian data lain berupa hasil observasi terhadap aktivitas siswa 

sebelum dan sesudah dilakukan penelitian.  

3.6.2.4.Wawancara 

Sumber data berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada guru 

tentang kegiatan pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan 

media Audiovisual. 

3.6.2.5.Angket  

Sumber data berupa kuesioner yang berisikan pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa, pertanyaan yang diberikan adalah tentang kegiatan pembelajaran 

IPA model Direct Instruction dengan media Audiovisual yang telah dilakukan 

oleh peneliti. 
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3.6.2.6.Catatan lapangan 

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran IPA yang berkaitan dengan iklim belajar, media pembelajaran, 

materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan dua cara, yaitu: 

3.6.3.1.Teknik Non Tes 

3.6.3.1.1. Observasi  

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung tentang  suatu 

peristiwa yang terjadi di lapangan. Menurut Poerwanti (2008: 3-22) observasi 

dapat dilakukan dengan tigs cara yaitu:  

a. Observasi terfokus (Focused Observation), yang dilakukan pengamat 

adalah memfokuskan pada aspek pembelajaran yang telah ditentukan dari 

sekian masalah yang dihadapi guru didalam kelas.  

b. Observasi terbuka (Open Observation), yang dilakukan oleh pengamat 

dengan melihat dan mengamati apa yang sedang terjadi didalam kelas.  

c. Observasi sistematis (Systematic Observation), yang dilakukan oleh 

pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas siswa dan keterampilan guru kelas V SDN Gunungpati 02 dalam 

pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media Audiovisual. 
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3.6.3.1.2. Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda mati (arsip 

database, rekaman gambar, atau benda lainnya) yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu. Metode dokumentasi yang digunakan untuk 

mengkaji berbagai arsip yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu 

silabus, RPP, buku ajar yang digunakan guru, dan foto dari kegiatan saat 

berlangsungnya penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan data tingkat keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media Audiovisual. 

3.6.3.1.3. Metode wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang 

hendak digali (Hamdani, 2011:312). Fungsi pedoman wawncara adalah 

memberikan tuntutan dalam mengkomunikasikan secara langsung pertanyaan-

pertanyaan terhadap responden yang akan diwawancarai. Ada beberapa bentuk 

wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan 

wawancara tidak terstruktur (Anggoro, 2007:5.17). Wawancara dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keterampilan guru dalam 

dalam pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual. 
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3.6.3.1.4. Angket 

Menurut Sugiyono (2013:142) angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Berdasarkan pengertian angket yang dipaparkan Sugiyono tersebut, maka 

metode angket yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memberikan  pertanyaan 

tertulis kepada siswa  kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang. Angket yang 

diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat siswa 

terhadap pembelajaran IPA yang dilakukan peneliti melalui model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual. 

3.6.3.1.5. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang terekam  melalui 

lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh selama 

pembelajaran (Arikunto dkk,2013:78).  

Peneliti menggunakan catatan lapangan sebagai pelengkap data 

pengamatan yang belum ada pada lembar observasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Direct 

Instruction dan media audio visual 

3.6.3.2.Teknik Tes 

Nurkancana dan Sumartana dalam Aunurrahman (2008:8-6) 

mendefinisikan tes sebagai suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak 

atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku 
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atau prestasi anak tersebut yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai 

oleh anak-anak lain atau standar nilai yang ditetapkan. Ada bebrapa bentuk tes 

yang dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu: (1) intelegence tests atau tes 

intelegensi, (2) aptitude tests atau tes sikap, (3) achievement tests atau tes hasil 

belajar, (4) diagnostic tests atau tes diagnostik, dan performance assessment atau 

penilaian kinerja (Gall dan Borg dalam Aunurrahman, 2008:8-7). 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur  pencapaian 

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

kemampuan kognitif siswa. Tes ini  dilaksanakan pada akhir setiap pembelajaran 

siklus I sampai siklus II dengan masing-masing siklus dua pertemuan. 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1. Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif 

pada pembelajaran IPA. Dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dengan menggunakan mean, median, modus, nilai terendah, nilai 

tertinggi dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal ditampilkan 

dalam bentuk persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data 

kuantitatif adalah sebagai berikut: 

3.7.1.1.Menghitung rata-rata kelas (mean)  

Untuk menghitung mean, dapat digunakan rumus seperti berikut: 

 ̅ = 
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Keterangan: 

  ̅ = mean/ rata-rata 

  = jumlah 

 N  = Jumlah individu 

(Aunurrahman, 2008: 9-20) 

3.7.1.2.Menghitung Median 

Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data disusun 

menurut urutan nilainya. Median dilambangkan dengan Me. Rumus median untuk 

menghitung data tunggal atau secara individu adalah jika data berjumlah ganjil 

maka urutan tengah adalah Me. Namun jika banyak data genap (2n) maka setelah 

data disusun menurut urutannya, Me diambil rata-rata hitung dari dua data tengah. 

Sedangkan rumus median untuk menghitung data kelompok dapat dihitung 

dengan rumus: 

Me = Bb + p (
 

 
  

  
) 

Keterangan: 

Bb  = batas bawah kelas interval yang mengandung Me. 

fm  = frekuensi kelas interval yang mengandung Me. 

F = frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung Me. 

p = panjang kelas interval 

(Nar Herhyanto, 2007:4.21) 

3.7.1.3.Menghitung Modus 

Modus digunakan untuk gejala-gekala yang sering terjadi, diberi simbol 

dengan Mo, dan umumnya Mo dipakai sebagai “Nilai rata-rata” bagi data 
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kualitatif. Nilai Mo biasa disebut dengan nilai atau data yang sering muncul. 

Rumus menghitung Mo adalah: 

Mo = Bb + p (
  

     
    

Keterangan:  

Bb = batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau dapat juga 

dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. 

B1 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. 

B2 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. 

P = Panjang kelas interval 

(Nar Herrhyanto, 2007:4.19) 

3.7.1.4 Menghitung nilai tertinggi 

Nilai tertinggi atau nilai maksimum adalah nilai yang mempunyai harga 

yang tinggi dari sekumpulan data baik tunggal maupun kelompok. 

3.7.1.5 Menghitung nilai terendah 

Nilai terendah atau nilai minimum adalah nilai yang mempunyai harga 

kecil atau rendah dari skeumpulan data baik nilai tunggal maupun kelompok. 

3.7.1.6 Ketuntasan Belajar 

P = 
                          

      
 x 100% 

Keterangan : 

P : Persentase frekuensi 

(Aqib 2014:41) 
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Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam da ketagori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Tuntas 
Kualifikasi 

Individual  Klasikal 

≥ 70 ≥ 80 % Tuntas 

< 70 < 80 % Tidak tuntas 

(Sumber: Aqib, 2014:41 dan KKM Mapel IPA Kelas V SDN Gunungpati 02) 

Dari kriteria ketuntasan belajar siswa tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penelitian PTK ini dikatakan berhasil apabila siswa 

memiliki ketuntasan belajar individu dengan nilai ≥ 70, dan ketuntasan belajar 

klasikal ≥ 80%. 

3.7.2 Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, catatan 

lapangan, angket, dan wawancara dalam pembelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual dianalisis dengan mengorganisasikan, 

mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan 

kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang sesuai dengan skor yang telah 

ditetapkan. Untuk menentukan skor dalam empat kategori tersebut, Hadi 

(2004:13) menjelaskan cara untuk mengolah data skor yaitu:  

a. menentukan skor maksimal,  

b. menentukan skor minimal,  
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c. menentukan jarak pengukuram (R) dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

 

d. menentukan jumlah interval kelas (i), pada penelitian ini menggunakan empat 

interval kelas dengan kategori sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan 

kurang (D). 

e. Menentukan lebar interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

f. Menentukan batas atas dan batas bawah setiap kelas 

Dari beberapa langkah tersebut, maka dapat diketahui nilai R (jarak 

pengukuran), jumlah interval kelas, dan i (lebar interval) yang kemudian 

digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar afektif 

dan psikomotorik. 

3.8.2.1 Klasifikasi Skor Keterampilan Guru 

Klasifikasi skor keterampilan guru dalam penelitian ini terdapat 10 

indikator keterampilan guru, yaitu (1) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran; (2) Melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran; 

(3) Menggunakan media audio visual untuk menjelaskan materi; (4) Menjelaskan 

kembali isi materi secara bertahap; (5) Menelaah pemahaman siswa melalui 

model Direct Instruction; (6) Membimbing siswa dalam kerja kelompok; (7) 

Memimpin kegiatan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja; (8) Memberi 

R = Skor Maksimal- Skor 

Minimal 

i=
𝑅

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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penguatan; (9) Memberikan umpan balik; (10) Merumuskan simpulan dan 

memberikan evaluasi. Setiap indikator tersebut memiliki 4 deskriptor, sehingga 

diperoleh perhitungan skor sebagai berikut: 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 40-0        =  
  

 
 

    = 40         = 10 

Tabel 3.6  

Kriteria Ketercapaian Keterampilan Guru 

Skor Kriteria  

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

20  ≤ skor < 30 Baik 

10 ≤ skor < 20 Cukup 

0 ≤ skor < 10 kurang 

 

3.8.2.2 Klasifikasi Skor Aktivitas Siswa 

Klasifikasi skor aktivitas siswa dalam penelitian ini terdapat 8 indikator 

aktivitas, yaitu (1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; (2) 

Memperhatikan uraian tujuan pembelajaran dari guru; (3) Memperhatikan Materi 

dari media Audiovisual; (4) Memperhatikan Penjelasan guru; (5) Mengerjakan 

Soal latihan; (6) Aktif dalam pembelajaran kelompok; (7) Menyampaikan hasil 

kerja kelompok; (8) Mengerjakan soal evaluasi. Setiap indikator tersebut memiliki 

4 deskriptor, sehingga diperoleh perhitungan skor sebagai berikut: 

 

 



104 

 

 

 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 32-0        =  
  

 
 

    = 32         = 8 

Tabel  3.7 

Kriteria Ketercapaian Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria  

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16  ≤ skor < 24 Baik 

8 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 8 kurang 

 

3.8.2.3 Klasifikasi Skor Hasil Belajar Afektif 

Klasifikasi skor aktivitas siswa dalam penelitian ini terdapat 5 indikator 

aktivitas, yaitu (1) Kerja sama; (2) Tanggung jawab; (3) Disiplin; (4) Menghargai 

Pendapat; (5) Rasa Ingin Tahu. Setiap indikator tersebut memiliki 4 deskriptor, 

sehingga diperoleh perhitungan skor sebagai berikut: 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 20-0        =  
  

 
 

    = 20         = 5 

Tabel  3.8 

Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar Afektif 

Skor Kriteria  

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10  ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor < 10 Cukup 
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0 ≤ skor < 5 kurang 

 

3.8.2.4 Klasifikasi Skor Hasil Belajar Psikomotor 

Klasifikasi skor aktivitas siswa dalam penelitian ini terdapat 3 indikator 

aktivitas, yaitu (1) Kemampuan mengidentifikasi masalah; (2) Kemampuan 

memvisualisasikan masalah yang dipilih; (3) Kemampuan mengerjakan soal 

latihan. Setiap indikator tersebut memiliki 4 deskriptor, sehingga diperoleh 

perhitungan skor sebagai berikut: 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 12-0        =  
  

 
 

    = 12         = 3 

Tabel  3.7 

Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar Psikomotorik 

Skor Kriteria  

9 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6  ≤ skor < 9 Baik 

3 ≤ skor < 6 Cukup 

0 ≤ skor < 3 kurang 

 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran melalui model Direct Instruction dengan media Audiovisual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Gunungpati 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 
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a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (20  ≤ skor < 30). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (16  ≤ skor < 24). 

c. Meningkatnya hasil belajar siswa melalui model Direct Instruction dengan 

media Audiovisual dalam pembelajaran IPA kelas V SDN Gunungpati 02 

Semarang, meliputi: 

1) Pada aspek kognitif mencapai ketuntasan secara klasikal ≥ 80% dan 

secara individual dengan nilai KKM 70. 

2) Pada aspek afektif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (10  ≤ skor < 15). 

3) Pada aspek psikomotor meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (6  ≤ skor < 9). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 

Gunungpati 02 Semarang melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Direct Instruction dengan media Audiovisual meningkat setiap pertemuan 

dalam setiap siklusnya. Pada siklus I pertemuan 1 masuk dalam kriteria 

baik, sedangkan pada siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan 2 

masuk dalam kriteria Sangat Baik dengan hasil tertinggi 35. Hal itu 

menunjukkan keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan (20  

≤ skor < 30). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual meningkat setiap pertemuan dalam 

setiap siklusnya. Pada siklus I dan II masuk dalam kriteria Baik (B), 

dengan perolehan rata-rata tertinggi 24. Hal itu menunjukkan aktivitas 

siswa telah mencapai indikator keberhasilan dengan kriteria baik (16  ≤ 

skor < 24). 

c. Penerapan model Direct Instruction dengan media Audiovisual dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gunungpati 02, memperoleh 
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hasil belajar yang selalu meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus II 

pertemuan 2 memperoleh ketuntasan klasikal 87% dengan rata-rata nilai 

77,04. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar pada siklus terakhir telah 

mencapai indikator keberhasilan dengan ketuntasan klasikal 80% dan 

ketuntasan individual ≥70.  

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut, maka peneliti 

memberikan saran-saran bagi: 

a. Bagi guru, agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan maksimal, maka 

diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang disesuaikan dengan 

kondisi siswa dan sekolah. 

b. Sekolah hendaknya menyediakan sarana maupun media yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya pembelajaran yang inovatif. Penelitian 

pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction dengan media 

Audiovisual dapat dijadikan sebagai upaya untuk menumbuhkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar di sekolah. 

c. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA. Sehingga model dan media dalam pembelajaran 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang lainnya. 

d. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneruskan penelitian ini 

menggunakan model Direct Instruction dengan media Audiovisual dalam 
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pembelajaran, sehingga peneliti selanjutnya dapat membuat media 

Audiovisual yang lebih menarik dan dapat menerapkan model Direct 

Instruction dengan variatif pembelajaran yang menarik, serta dapat 

memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan mutu 

pembelajaran di Indonesia. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL DIRECT 

INSTRUCTION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS V SDN 

GUNUNGPATI 02 SEMARANG 

  

Kualitas 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Guru 

Keterampilan guru 

melalui model 

Direct Instruction 

dengan media 

Audiovisual 

Indikator 

keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

Direct Instruction 

dengan media 

Audiovisual 

1. Perilaku 

pembelajaran 

Guru dalam 

membangun 

persepsi dan 

sikap positif 

siswa dalam 

pembelajaran 

1. Keterampilan 

Membuka 

pelajaran 

1. Mempersiapkan 

siswa 

mengikuti 

pelajaran 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

2. Menyiapkan 

media 

Audiovisual 

yang berupa 

video materi 

ajar 

3. Membentuk 

kelompok 4-5 

siswa 

4. Membuka 

pelajaran 

2. Membuka 

Pelajaran 

5. Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Kualitas 

media 

(perilaku 

guru dalam 

mengembang

kan 

kepribadian 

dan 

2. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

 

6. Menyampaikan 

pokok materi 

pelajaran 

dengan media 

audiovisual 

3. Menggunakan 

media audio 

visual untuk 

menjelaskan 

materi 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 
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keprofesional

an sebagai 

kemampuan 

untuk 

mengukur 

dan 

mengembang

kan 

kemampuann

ya secara 

mandiri) 

3. Kualitas 

materi 

(Perilaku 

guru dalam 

menguasai 

disiplin ilmu 

berkaitan 

dengan 

keluasan dan 

kedalaman 

jangkauan 

substansi dan 

metodologi 

dasar 

keilmuan, 

serta 

memilih, 

menata, 

mengemas, 

dan 

mempresenta

sikan materi 

sesuai 

dengan 

kebutuhan 

siswa) 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

7. Guru 

menegaskan 

kembali kepada 

siswa dengan 

runtut 

4. Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

4. Iklim belajar 

(Perilaku 

guru dalam 

menguasai 

pengelolaan 

pembelajaran 

meliputi 

kegiatan 

merencanaka

4. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

8. guru 

memberikan 

tiga macam 

pelatihan 

kepada siswa 

yaitu 

terbimbing, 

terstruktur, dan 

5. Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 
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n, 

pelaksanaan, 

dan evaluasi 

kegiatan 

pembelajaran

) 

mandiri. 

5. Perilaku guru 

memberikan 

layanan 

pendidikan 

yang 

berorientasi 

kebutuhan 

siswa 

5. Keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

9. Membimbing 

diskusi 

kelompok 

6. Membimbing 

siswa dalam kerja 

kelompok 

(keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perseorangan) 

6. Perilaku guru 

dalam 

menguasai 

disiplin ilmu 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

10. guru 

membangun 

suasana dengan 

meminta siswa 

maju kedepan 

mengerjakan 

soal. 

7. Memimpin 

kegiatan siswa 

dalam 

mempresentasika

n hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

7. Perilaku guru 

dalam 

mengembang

kan 

kepribadian 

dan 

keprofesional

an 

7. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

11. Memberi 

penguatan 

8. Memberi 

penguatan 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

8. Keterampilan 

Bertanya 

12. Memberikan 

Feedback 

9. Memberikan 

umpan balik 

(keterampilan 

bertanya) 

8. Perilaku guru 

dalam 

pengelolaan 

pembelajaran 

berupa 

kegiatan 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

dan evaluasi 

kegiatan 

pembelajaran

. 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

13. Guru 

memberikan 

soal evaluasi 

10. Menutup 

Pelajaran 

14. Guru dan siswa 

melakukan 

refleksi dan 

membuat 

kesimpulan 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

DIRECT INSTRUCTION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL DI KELAS V 

SDN GUNUNGPATI 02 SEMARANG 

Kualitas 

Pembelajaran 

Aktivitas 

Siswa 

Aktivitas siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

dengan media 

Audiovisual 

Indikator aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

Direct Instruction 

dengan media 

Audiovisual 

1. Perilaku siswa 

dalam memiliki 

persepsi dan sikap 

positif terhadap 

belajar, termasuk 

di dalamnya 

persepsi dan sikap 

terhadap mata 

pelajaran, guru, 

media, dan 

fasilitas belajar, 

serta iklim 

1. Aktivitas 

emosional 

(Emotional 

activities) 

1. Mempersiapka

n diri 

menerima 

pelajaran  

 

1. Mempersiapkan 

diri mengikuti 

pembelajaran 

(Emotional 

activities) 

2. Aktivitas 

mental 

(Mental 

activities) 

2. Memperhatika

n uraian tujuan 

pembelajaran 

2. Memperhatikan 

uraian tujuan 

pembelajaran 

dari guru 

(Mental 

activities) 

2. Perilaku siswa 

untuk mau dan 

mampu 

mendapatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

membangun 

sikapnya 

3. Aktivitas 

Visual 

(Visual 

activities)  

 

3. Memperhatika

n penjelasan 

materi yang 

dijelaskan 

dengan media 

Audiovisual 

3. Memperhatikan 

materi melalui 

media 

audiovisual 

(Listening 

activities, Visual 

activities) 

4. Aktivitas 

mendengar

kan 

(Listening 

activities) 

4. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

guru tentang 

materi 

pelajaran 

secara klasikal 

4. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(Listening 

activities, Visual 

activities) 

3. Perilaku siswa 

untuk mau dan 

mampu 

mendapatkan dan 

5. Aktivitas 

Menulis 

(Writing 

activities)  

5. Siswa 

mengerjakan 

tiga macam 

latihan yang 

5. Mengerjakan 

tiga macam  

latihan soal 

(Writing 

LAMPIRAN 2 



241 

 

 

mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

membangun 

sikapnya 

 diberikan oleh 

guru dalam 

penerapan 

model Direct 

Intruction (DI)  

activity, motor 

activity) 

4. Perilaku siswa 

mau dan mampu 

membangun 

kebiasaan 

berpikir, bersikap, 

dan bekerja 

produktif 

6. Aktivitas 

(Drawing 

activities) 

6. Antusias 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan model 

DI 

5. Perilaku siswa 

untuk mau dan 

mampu 

memperluas serta 

memperdalam 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

memantapkan 

sikapnya  

7. Aktivitas 

metrik 

(Motor 

activities)  

7. Setiap 

kelompok 

saling bekerja 

sama dan 

berdiskusi 

dalam 

melakukan 

pelatihan 

terstruktur. 

6. Aktif dalam 

kegiatan 

kelompok 

(Motor 

activities) 

6. Perilaku siswa 

untuk mau dan 

mampu 

menguasai 

substansi dan 

metodologi 

bidang studi 

8. Aktivitas 

lisan (Oral 

activites) 

8. Siswa 

mempresentasi

kan hasil kerja 

kelompok 

7. Menyampaikan 

hasil kerja 

kelompok 

(Mental and 

oral activities) 
9. Aktif dalam 

kegiatan tanya 

jawab 

7. Perilaku siswa 

untuk mau dan 

mampu 

menguasai materi 

ajar 

 10. siswa secara 

mandiri 

mengerjakan 

soal evaluasi 

8. Mengerjakan 

soal evaluasi 

individu 

(Writing and 

Mental 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

DIRECT INSTRUCTION DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA 

KELAS V SDN GUNUNGPATI 02 SEMARANG 

NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTRU-

MEN 

1. Keterampilan 

guru dalam  

mengelola  

pembelajaran  

dengan  

penerapan  

model Direct  

Intruction  

dengan media  

audio visual 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Membuka Pelajaran  

3. Menggunakan 

media audio visual 

untuk menjelaskan 

materi 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

4. Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

5. Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan) 

7. Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

1. Sisw

a 

2. Foto 

3. Cata

tan 

lapa

ngan 

1. Lembar 

Observasi  

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran  

IPA melalui 

model Direct 

Intruction  

dengan media 

audiovisual 

1. Catatan 

lapangan 

2. Wawancar

a 

3. Dokument

asi 
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NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTRU-

MEN 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

8. Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

9. Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

10. Menutup Kegiatan 

Pelajaran  

2. Aktivitas  

siswa melalui   

model Direct  

Intruction  

dengan media  

audio visual 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti 

pembelajaran  

2. Memperhatikan 

uraian tujuan, 

pembelajaran dari 

guru  

3. Memperhatikan 

materi melalui 

media audiovisual  

4. Memperhatikan 

penjelasan guru  

5. Mengerjakan tiga 

macam latihan soal 

6. Aktif dalam 

kegiatan kelompok  

7. Menyampaikan 

hasil kerja 

kelompok  

8. Mengerjakan soal 

evaluasi individu  

1. Sisw

a 

2. Foto 

3. Cata

tan 

lapa

ngan 

1. Lembar 

Observasi  

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran  

IPA melalui 

model Direct 

Intruction  

dengan media 

audiovisual 

1. Catatan 

Lapangan 

2. Angket 

3. dokument

asi 

3. Hasil Belajar 

IPA melalui 

model Direct 

Instruction 

dengan media 

audiovisual 

1. Mengklasifikasikan 

jenis-jenis batuan 

2. Menjelaskan proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan 

3. Menjelaskan 

susunan tanah 

1.Siswa 

2. foto 

1. lembar 

penilaian 

Pembelaja

ran IPA 

2. tes tertulis 



244 

 

 

NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTRU-

MEN 

4. Menyebutkan jenis-

jenis tanah 

5. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

6. Mengemukakan 

manfaat tanah 

7. Menyebutkan 

lapisan-lapisan 

bumi 

8. Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

bumi. 

9. Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan bumi 

10. Menyebutkan 

lapisan-lapisan 

atmosfer bumi 

11. Menjelaskan 

lapisan-lapisan 

atmosfer bumi. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus …. Pertemuan …. 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Nama Guru  : Avikasari 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak    

        (Rusman, 2014:98) 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran  

a. Menyampaikan salam   

b. Melakukan doa  

c. Mengecek kehadiran 

siswa 

 

d. Mempersiapkan media 

pembelajaran yaitu 

Audiovisual 

 

2 Membuka Pelajaran  

 

a. Menyampaikan Apersepsi    

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

c. Menyampaikan alokasi 

waktu pembelajaran 

 

d. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan model Direct 

Instruction 

 

3 Menggunakan media 

audio visual untuk 

menjelaskan materi 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Media sesuai dengan 

materi pelajaran 

  

b. Kata-kata dalam media 

mudah dipahami siswa 

 

c. Tampilan media menarik 

bagi siswa 

 

d. Pesan yang disampaikan 

media mudah dipahami 

siswa 

 

4 Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Materi disampaikan 

secara runtut 

  

b. Membimbing siswa 

memahami materi yang di 

sampaikan 

 

c. Menyampaikan materi 

dengan intonasi yang 

tepat 

 

d. Materi disampaikan 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa 

 

5 Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberikan tiga macam 

latihan soal pada siswa  

  

b. Memberikan latihan soal 

sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan  

 

c. Memperhatikan 

kharakteristik siswa 

dalam pembelajaran  

 

d. Soal latihan menarik bagi 

siswa  

 

6 Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

a. Menyampaikan unjuk 

kerja kelompok pada 

siswa 

  

b. Memfasilitasi siswa 

dalam kerja kelompok 

 

c. Memotivasi siswa dalam 

kerja kelompok 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 d. Mengatasi hal-hal yang 

dapat mengahambat kerja 

kelompok 

 

7 Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Memusatkan perhatian 

siswa pada topik diskusi 

  

b. Memperjelas masalah 

dengan mengajukan 

pertanyaan ke seluruh 

siswa 

 

c. Memberi kesempatan 

siswa berpendapat, 

berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi 

 

d. Menilai hasil presentasi 

yang dilakukan siswa 

 

8 Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Diberikan secara 

langsung setelah tindakan 

  

b. Penguatan negative 

disertai dengan contoh 

pelaksanaan yang benar 

 

c. Memberi penguatan 

verbal 

 

d. Memberikan penguatan 

Non verbal 

 

9 Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

 

a. Memberikan pertanyaan 

dengan kalimat yang jelas  

  

b. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

bertanya 

 

c. Memberikan waktu untuk 

berpikir pada siswa 

 

d. Memberikan respon pada 

jawaban siswa 

 

10 Menutup Kegiatan 

Pelajaran  

a. memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur 

pemahaman siswa pada 

materi IPA 

  

b. Membimbing siswa 

membuat kesimpulan 

 

c. Memberi motivasi belajar 

pada siswa 

 

d. Memberikan tugas 

lanjutan 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU  

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………….. 

Keterangan: 

Skor Terendah = 0 

Skor Tertinggi   = 40 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 40-0        =  
  

 
 

    = 40         = 10 

 

Tabel 

Skor Kriteria Ketercapaian Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria  

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

20  ≤ skor < 30 Baik 

10 ≤ skor < 20 Cukup 

0 ≤ skor < 10 kurang 

 

 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP. 19650315 199192 2 004 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus …. Pertemuan …. 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiap-

kan diri dalam 

menerima 

pembelajaran. 

 

a. Berbaris didepan kelas dengan 

tertib 

  

b. Siswa berdoa  

c. Siswa menyiapkan alat-alat 

pembelajaran 

 

d. Siswa duduk dengan rapi  

2 Memperhatika

n uraian tujuan 

pembelajaran 

dari guru 

a. Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru 

  

b. Mencatat poin-poin penting dalam 

tujuan pembelajaran 

 

c. Mempersiapkan diri menerima 

pembelajaran berdasarkan tujuan 

yang telah disampaikan 

 

d. Bersikap tenang dan siap menerima  
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

pembelajaran 

3 Memperhati-

kan Materi 

dari media 

Audiovisual 

 

a. Memperhatikan tayangan media 

audiovisual 

  

b. Menyimak baik-baik materi yang 

dijelaskan melalui media 

audiovisual 

 

c. Mencatat hal-hal penting  

d. Bersikap tenang dan fokus 

memperhatikan media audiovisual 

 

4 Memperhati-

kan Penjelasan 

guru 

a. Memperhatikan penjelasan kembali 

materi oleh guru 

  

b. Merangkum materi yang penting  

c. Fokus pada penjelasan guru  

d. Menanyakan materi yang belum 

jelas 

 

5 Mengerjakan 

tiga macam 

latihan soal 

a. Memperhatikan instruksi kerja soal 

latihan dari guru. 

  

a. Berani bertanya bila merasa belum 

jelas 

 

b. Menjawab soal yang diberikan guru 

dengan baik 

 

c. Mengerjakan soal latihan dengan 

kemampuan yang dimiliki siswa 

 

6 Aktif dalam 

pembelajaran 

kelompok 

 

a. Aktif dalam kerja kelompok   

b. Menyelesaikan lembar kerja 

dengan tepat waktu 

 

c. Bekerjasama dengan baik dengan 

anggota kelompok 

 

d. Menerima perbedaan pendapat 

dalam kelompok 

 

7 Menyampai-

kan hasil kerja 

kelompok 

a. Siswa berani mewakili kelompok   

b. Mendengarkan presentasi 

kelompok lain 

 

c. Memberikan tambahan untuk 

kelompok lain 

 

d. Menerima jawaban kelompok lain  

8 Mengerjakan 

soal evaluasi 

 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri 

  

b. Siswa membaca petunjuk dan soal  

c. Siswa mengingat materi yang telah 

dipelajari 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

d. Siswa tenang dan tertib dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

 

 JUMLAH SKOR AKTIVITAS SISWA  

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………….. 

Keterangan: 

Skor Terendah = 0 

Skor Tertinggi   = 32 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 32-0        =  
  

 
 

    = 32         = 8 

 

Tabel 

Skor Kriteria Ketercapaian Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria  

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16  ≤ skor < 24 Baik 

8 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 8 kurang 

 

 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari
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ANGKET RESPON SISWA 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus ……… 

 

Nama Siswa  : 

No Absen  : 

Kelas/ Semester : V / II 

Mata pelajaran : IPA 

Petunjuk : Berikan tanda centang () pada jawaban (ya) apabila kamu setuju dan 

(tidak) apabila kamu tidak setuju. 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak Alasan  

1. Apakah kamu senang mengikuti 

pembelajaran yang bapak/ ibu guru berikan? 

   

2. Apakah media Audiovisual yang digunakan 

tadi menarik? 

   

3. Apakah kamu paham dengan materi yang 

disampaikan melalui media audiovisual? 

   

4. Apakah dengan menggunakan media 

Audiovisual, kamu lebih tertarik pada 

pembelajaran IPA? 

   

5. Apakah latihan-latihan dalam model Direct 

Instruction dapat melatih kalian tentang 

materi yang diajarkan? 

   

 

 

  

LAMPIRAN 6 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus .... Pertemuan ke …. 

 

Ruang Kelas : V (Lima) 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................

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

       

 

 

 

 

Semarang, ...........................2015 

      Observer, 

 

 

      Avikasari 
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Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Guru 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang 

Siklus ....................... 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02  

Hari/ Tanggal  : ...................... 

Kelas/ Semester : V / I 

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA Melalui Model 

Direct Instruction dengan Media Audiovisual yang telah dilakukan? 

Jawaban:...................................................................................................................

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

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran IPA Melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya?  

Jawaban:...................................................................................................................

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

3. Apakah kelebihan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban:...................................................................................................................

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

4. Apakah kekurangan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban:...................................................................................................................

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

5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawaban:...................................................................................................................

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

  

LAMPIRAN 8 
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Silabus IPA kelas V semester 2 

Nama Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

7.1 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan 

Mengenal 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

1. siswa 

mengklasifikasikan 

jenis-jenis batuan 

berdasarkan proses 

pembentukkannya 

2. siswa 

menjelaskan proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan 

batuan 

3. siswa 

menjelaskan 

susunan tanah  

7.1.1. Mengklasifikasi-

kan jenis-jenis batuan 

berdasarkan proses 

pembentukkannya 

7.1.2. Menjelaskan 

proses pembentukan 

tanah karena pelapukan 

batuan 

7.1.3. Menjelaskan 

susunan tanah 

Teknik 

Tes tertulis 

Perbuatan 

Bentuk 

Instumen 

Demonstras

i 

Instrumen 

LKS 

2 x 35 menit  Choiril. 

2008. 

IPA 5 

Salingte

mas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SDN Gunungpati 02 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V / 2 

Materi Pokok  :  Bumi dan Alam Semesta 

Waktu :  2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

C. Indikator 

7.1.1.Mengklasifikasikan jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukkannya 

7.1.2. Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan batuan 

7.1.3. Menjelaskan susunan tanah 

D. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui media audiovisual tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, siswa dapat mengklasifikasikan batuan berdasarkan proses 

pembentukkannya dalam 3 Jenis. 

2. Melalui media audiovisual tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan batuan dengan baik. 

3. Melalui media audiovisual tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, siswa dapat menjelaskan susunan tanah dengan baik. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin (Discipline), Tanggung Jawab (responsibility), Kerjasama 

(Cooperation), Menghargai (Appreciate), dan Rasa Ingin Tahu (Curious) 
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E. Materi Ajar 

Mengenal pembentukan tanah karena proses pelapukan  

 

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model Direct Instruction (DI) 

Merode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pra-Kegiatan 

4. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

6. Mengecek kehadiran siswa. 

 

(5 menit) 

Kegiatan Awal  

5. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar tanah dan 

batu, lalu guru memberi pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Apakah kalian tahu bagaimana terbentuknya tanah? 

6. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang 

akan dipelajari 

7. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang 

diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Proses 

Pembentukan tanah karena Pelapukan Batuan”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct 

Instruction dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat 

 

(5 menit) 
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menyebutkan peristiwa yang termasuk pelapukan batuan dan 

dapat membedakan jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukannya. 

8. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan batu yang kalian jumpai 

disekitar rumah atau jalan? 

- Bagaimana bentuk dan warna batuan itu? Samakah? 

 

Kegiatan Inti 

17. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model 

Direct Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. 

(elaborasi)  

18. Guru menayangkan media audiovisual tentang proses 

pembentukan tanah karena pelapukan. (eksplorasi) (Fase 2) 

19. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui tayangan 

audiovisual. (eksplorasi)  

20. Siswa mengklasifikasikan jenis-jenis batuan berdasarkan 

proses pembentukkannya melalui media audiovisual tentang 

proses pembentukan tanah karena pelapukan yang 

ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

21. Siswa bersama kelompoknya menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan, melalui media 

audiovisual tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

22. Siswa bersama kelompoknya menjelaskan susunan tanah, 

melalui media audiovisual tentang proses pelapukan tanah 

yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

23. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak 

siswa menjawab kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

24. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

25. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan 

 

(55 menit) 
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LKK mengenai proses pembentukan tanah pada siswa. 

(elaborasi) (Fase 3) 

26. Siswa mengerjakan LKK bersama kelompoknya dengan 

melakukan percobaan tentang pelapukan biologi. (elaborasi) 

27. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (elaborasi 

28. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS 

pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

29. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 

30. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. 

(konfirmasi) (Fase 4) 

31. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh nilai tertinggi. (konfirmasi) 

32. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

 

Kegiatan Akhir  

5. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

6. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di 

rumah 

8. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

(5 menit) 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

o Choiril. 2008. IPA Kelas 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan. Hal 124 

o Gambar macam-macam batuan 

o Media audiovisual tentang tanah 

 

I. Penilaian: 

 Prosedur Penilaian: Tes Proses dan Tes Akhir 

 Bentuk Penilaian: Pengamatan, Soal pilihan ganda, dan Esay 
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 Teknik Penilaian: Tes dan Non Tes 

 Alat Penilaian: Lembar Pengamatan, LKS, LKK, dan Soal Evaluasi 

 

    

 Semarang,  9  April   2015 

  

 Guru Kelas V    Mahasiswa Praktikan 

 

 

   Hariana, S.Pd. Avikasari 

NIP. 19650315 199192 2 004 NIM. 1401411393 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gunungpati 02 

 

 

 

Mujiyana, S.Pd. 

NIP. 19651104 199203 1 008 
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LAMPIRAN 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

 

Bahan Ajar 

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami pelapukan 

menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Lama-kelamaan butiran-butiran halus 

ini bertambah banyak dan terbentuklah tanah. 

Batuan banyak sekali jenisnya. Setiap jenis batuan mempunyai tingkat pelapukan 

yang berbeda-beda.  

1. Jenis-Jenis Batuan 

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan tersebut 

meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan mengilap atau 

tidaknya permukaan batuan. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri khusus.  Hal 

ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. 

Ada batuan yang mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, 

platina, atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap 

jenis batuan mempunyai kandungan mineral yang berbeda. 

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang menyusun 

lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku (batuan 

magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan sedimen), dan batuan malihan 

(batuan metamorf). 

a. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut 
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bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Semula 

batuan beku berupa lelehan magma yang besar.  

 

(Sumber: Choiril Azmiyawati, 2008:126) 

 

b. Batuan Endapan (Batuan Sedimen) 

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang 

terkikis atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan.  
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(Sumber: Choiril Azmiyawati, 2008:127) 

 

c. Batuan Malihan (Metamorf) 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami perubahan 

karena mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika mendapat 

panas terus-menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan.  
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(Sumber: Choiril Azmiyawati, 2008:128) 

 

2. Proses Pembentukan Tanah karena Pelapukan Batuan 

Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan 

menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami pelapukan karena 

berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca 

yang menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan. 

Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. 

Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan 

dan lumut. Pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup ini 

disebut pelapukan biologi. 

a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam itu 

antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Angin yang 

senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit demi sedikit. 

Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. Erosi batuan 

menyebabkan terjadinya padang pasir. Selain itu, angin yang bertiup 
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sangat kencang juga dapat menggeser batuan. Saat bergeser inilah batuan 

bergesekan dengan batuan lain sehingga mengalami penggerusan. Batuan 

akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir dan kerikil. 

Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan 

batuan. Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. Sementara 

itu, saat suhu rendah atau dingin, batu akan menyusut kembali. Perubahan 

ini terjadi silih berganti antara siang dan malam. Adanya perubahan suhu 

yang silih berganti ini, lama-kelamaan dapat mengakibatkan batuan 

tersebut pecah. 

Batu juga dapat mengalami pelapukan karena air. Air hujan dan air terjun 

yang mengenai batuan secara terus-menerus dapat mengakibatkan batuan 

retak dan pecah 

 

Batu karang yang berdiri kukuh di tepi laut juga dapat mengalami 

pelapukan. Gelombang laut yang menghantam batu karang secara terus-

menerus mengakibatkan batuan tersebut terkikis sedikit demi sedikit. 

Satu hal yang perlu diingat, proses pelapukan setiap batuan berbeda-beda. 

Ada batuan yang cepat lapuk, tetapi ada juga yang lambat. Cepat 

lambatnya pelapukan tergantung pada penyusun dan tingkat kekerasan 

batuan tersebut. Lakukan kegiatan berikut untuk lebih memahami 

pelapukan fisika. 

b. Pelapukan Biologi 

Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan 

atau lumut yang menempel di permukaan batuan. Tumbuhan 

merambat dan lumut menempel di per-mukaan batuan. 

Tumbuhan merambat akan menimbulkan lubang-lubang 



267 

 

 

pada batuan tempat akarnya melekat. Lubang-lubang ini lama-kelamaan 

bertambah besar dan banyak. Akhirnya, batuan tersebut akan hancur. 

3. Susunan Tanah Beserta Jenis-jenisnya 

Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, 

lapisan tanah bawah, dan bahan induk tanah. Tanah lapisan paling atas 

umumnya sangat subur. Hal ini karena lapisan tanah atas bercampur dengan 

humus. Tanah yang kaya dengan humus berwarna lebih hitam dibandingkan 

jenis tanah yang lain. Sementara itu, tanah lapisan bawah kurang subur dan 

mempunyai warna lebih terang. 

Tanah lapisan bawah mengandung sedikit humus. Humus berasal dari 

pembusukan hewan atau tumbuhan yang telah mati. Proses pembusukan ini 

dibantu oleh hewan-hewan yang hidup di tanah, misalnya cacing tanah. 

Cacing tanah ini memakan sampah-sampah yang ada di permukaan tanah. 

Pembusukan itu menghasilkan bahan-bahan organik. Sampah-sampah yang 

tidak dimakan oleh hewan-hewan ini, akan diuraikan oleh jamur. 

Lapisan tanah yang terakhir atau paling bawah yaitu bahan induk 

tanah. Bahan induk tanah merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahan-

bahan asli hasil pelapukan batuan. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli 

karena tidak tercampur dengan hasil pelapukan dari batuan lain. Biasanya 

lapisan tanah ini warnanya sama dengan warna batuan asalnya. 

Dilihat dari ukuran, bentuk, dan warnanya butiran tanah berbeda-beda. 

Ada yang butirannya terasa kasar pada jari-jari tangan dan ada yang halus. 

Ada yang warnanya gelap dan ada yang agak terang. Tanah yang kita tempati 

sekarang ini terdiri atas berbagai macam bahan padat. Bahan padat ini berasal 

dari serpihan-serpihan batuan hasil pelapukan. Bahan padat lainnya berasal 

dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah yang telah membusuk dan hancur. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Isilah Teka-Teki Pintar dibawah ini, dengan menjawab soal yang ada dibawah ini 

dengan tepat! 

1. Batuan yang berasal dari endapan tanah liat 

2. Batuan beku berasal dari lelehan 

3. Sebutan lain untuk batu malihan 

4. Batuan yang berasal dari magma yang membeku di dalam kerak bumi 

5. Batu andesit untuk membuat 

 

 

 

 

 

1 2

3

4

5



270 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok dengan benar pada kolom 

dibawah. Ikutilah instruksi pengerjaan! 

Nama Keompok: 

No Nama Anggota Kelompok 

  

  

  

  

 

Tujuan Pengamatan: Mengamati Pelapukan Batuan Secara Biologi 

Alat dan Bahan: 

1. Alat Tulis untuk mencatat 

2. Batu yang ditumbuhi lumut 

Petunjuk Kerja: 

1. Carilah beberapa batuan yang ditumbuhi lumut! 

2. Angkat lumut itu dan amati bagian bekas tumbuhnya lumut pada batuan! 

3. Diskusikanlah dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut: 

a. Bagaimana keadaan permukaan batu yang ditumbuhi lumut? 

b. Apakah perbedaan antara permukaan batu yang ditumbuhi lumut 

dengan yang tidak? 

4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian dilakukan! 
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Kisi-Kisi Soal 

 

No. Indikator Ranah 
Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

soal 

1. 7.1.1. Mengklasifikasikan 

jenis-jenis batuan 

berdasarkan 

pembentukkannya 

C3 8 

1,2,3,5,

6,7 

 

1,2 

Pilihan 

Ganda 

 

Esay 

2. 7.1.2. Menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena 

pelapukan batuan 
C2 3 

4 

 

 

3,4 

Pilihan 

Ganda 

 

Esay 

3. 7.1.3. Menjelaskan susunan 

tanah 
C2 5 

8,9,10 

 

 

5 

Pilihan 

Ganda 

 

Esay 
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Evaluasi 

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

benar! 

1. Suatu batuan memiliki ciri-ciri berikut. 

1) Berwarna cokelat bercampur abu-abu muda. 

2) Mempunyai rongga-rongga. 

3) Dapat terapung di air. 

Jenis batuan tersebut adalah . . . . 

a. batu kapur 

b. batu apung 

c. batu kali 

d. batu marmer 

2. Di antara jenis batuan berikut  yang paling lunak yaitu . . . . 

a. batu apung 

b. batu kapur 

c. batu karang 

d. batu hitam 

3. Batuan memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan . . . . 

a. kandungan mineralnya 

b. tempat ditemukannya 

c. kegunaannya 

d. proses pelapukannya 

4. Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi karena . . . . 

a. perubahan suhu yang drastis 

b. getaran permukaan bumi 

c. terjangan ombak yang terus-menerus 

d. masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang lama 

5. Berdasarkan proses terbentuknya, batu pasir dan batu kapur tergolong 

batuan . . . . 

a. Beku 
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b. Metamorf 

c. Endapan 

d. Andesit 

6. Jenis batuan metamorf yang digunakan sebagai bahan lantai atau meja 

yaitu batu . . . . 

a. Genes 

b. Marmer 

c. Sabak 

d. Breksi 

7. Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 

Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud 

yaitu . . . . 

a. batu sabak 

b. batu basal 

c. batu granit 

d. batu breksi 

8. Jenis tanah yang paling sukar dilalui air yaitu . . . . 

a. tanah berpasir 

b. tanah berhumus 

c. tanah berkapur 

d. tanah liat 

9. Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat halus 

yaitu . . . . 

a. Pasir 

b. Debu 

c. Kerikil 

d. Batu 

10. Lapisan tanah yang paling atas, merupakan tanah yang…. 

a. Subur  

b. Kurang subur 

c. Mengandung batuan 
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d. Tidak subur 

 

B. jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan jenis-jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya! 

2. Apasajakah ciri-ciri batu apung? 

3. Sebutkan jenis – jenis proses pelapukan tanah! 

4. Bagaimanakah tanah yang mengalami pelapukan biologi? 

5. sebutkan lapisan-lapisan tanah? 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. PILIHAN GANDA 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A 

8. C 

9. A 

10. A 

 

B. Esay 

1. Batuan Beku, Batuan Endapan, dan Batuan Malihan 

2. Berwarna cokelat bercampur abu-abu muda dan berongga-rongga. 

Digunakan untuk meng-ampelas kayu dan sebagai bahan penggosok. 

3. Pelapukan Fisika dan biologi 

4. Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan atau lumut yang 

menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat dan lumut 

menempel di per-mukaan batuan. Tumbuhan merambat akan 

menimbulkan lubang-lubang pada batuan tempat akarnya melekat. 

Lubang-lubang ini lama-kelamaan bertambah besar dan banyak. Akhirnya, 

batuan tersebut akan hancur. 

5. Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, lapisan 

tanah bawah, dan bahan induk tanah. 
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SINTAK 

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Menurut Arend (1997) dalam Wisudawati (2014:102), sintak Direct 

Instruction (DI) terdiri atas lima fase yang penting. Fase tersebut adalah: 

1) Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Dimana guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran, memberikan informasi latar 

belakang pembelajaran dan memaparkan mengapa pembelajaran tersebut 

penting. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2) Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

guru menyampaikan informasi pembelajaran secara step by step. Dalam 

kegiatan ini guru dapat menggunakan video atau slide PPT untuk 

menyampaikan pelajaran, agar pembelajaran lebih menarik. 

3) Fase 3: Membimbing Pelatihan. Dalam fase ini guru memberikan latihan-

latihan kepada siswa, yang dimodifikasi menjadi tiga bentuk latihan, yaitu 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. 

4) Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Mengecek 

unjuk kerja yang telah dilakukan siswa dan memberikan feedback. 

5) Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Guru mempersipakan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100  = 

𝑠𝑘𝑜𝑟

5
 𝑥 100

Nilai = 

𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100  

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100  = 

𝑠𝑘𝑜𝑟

 5
 𝑥 100

PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

kriteria nilai = Jika jawaban lengkap, maka masing-masing nomer mendapat skor 

5 

  

 

SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal 
No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1 Pilihan Ganda 1-10 setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2 Esay 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Jumlah skor 25 
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Aspek 

Penilaian 

Skor 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

Memperhatika

n petunjuk 

pengamatan 

Memperhatika

n petunjuk 

kerja yang di 

instruksikan 

oleh guru dan 

membaca 

petunjuk kerja 

dengan baik 

Memperhatika

n instruksi 

kerja dari guru 

dan membaca 

petunjuk 

kerja, tetapi 

kurang fokus 

Memperhatika

n instruksi 

kerja, tetapi 

tidak 

membaca 

petunjuk kerja 

Tidak 

memperhatika

n instruksi 

kerja yang 

dijelaskan 

oleh guru dan 

tidak 

membaca 

petunjuk kerja  

Melakukan 

pengamatan 

bersama 

anggota 

kelompok 

Mealakukan 

pengamatan 

bersama 

anggota 

kelompok 

dengan baik 

Melakukan 

pengamatan, 

namun kurang 

kerjasama 

dengan 

anggota 

kelompok 

melakukan 

pengamatan, 

namun tidak 

bekerjasama 

dengan 

anggota 

kelompok 

Tidak 

melakukan 

pengamatan 

secara 

berkelompok 

Menulis hasil 

pengamatan 

Menulis hasil 

pengamatan 

dengan 

lengkap dan 

tepat 

Menulis hasil 

pengamatan 

secara singkat 

dan tepat 

Menulis hasil 

pengamatan 

secara 

lengkap, 

namun kurang 

tepat 

Menulis hasil 

pengamatan 

dengan sangat 

singkat, dan 

kurang tepat 
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kerja sama 1) Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama-sama kelompoknya. 

2)  Saling membantu antar anggota 

3) Menyatu dengan anggota kelompok 

4) Ikut bekerja dalam kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1) Mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

baik 

2) Ikut menjawab soal dalam bekerja 

kelompok 

3) Mendengarkan penjelasan guru dengan 

bersungguh-sungguh 

4) Menyelesaikan tugas mandiri maupun 

kelompok dengan baik 

  

3. Disiplin  1) Masuk kelas tepat waktu 

2) Menjaga ketertiban dan ketenangan kelas 
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3) Mengikuti semua kegiatan dengan baik 

4) Menyelesaikan tugas tepat waktu 

4. Menghargai 

Pendapat 

1) Menerima perbedaan pendapat 

2) Memaklumi kekurangan orang lain 

3) Mengakui kelebihan teman 

4) Tidak menyela pendapat teman 

  

5. Rasa Ingin 

Tahu 

1) Berusaha untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

2) Berani menyatakan pendapat 

3) Berani mengajukan pertanyaan 

4) Berusaha memecahkan masalah dengan 

baik. 

  

Jumlah skor  

Agus Suprijono, 2012: 150 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal  = 20 

Skor minimal  = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 20-0        =  
  

 
 

    = 20         = 5 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Afektif 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

15 ≤ skor < 20 Sangat Baik 

10  ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

Avikasari
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Silabus IPA kelas V semester 2 

Nama Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Mengenal Jeni-

jenis tanah 

1. siswa menyebut-

kan jenis-jenis tanah 

2. siswa mengiden-

tifikasi jeni-jenis 

tanah  

3. siswa mengemu-

kakan manfaat tanah 

7.2.1. Menyebutkan 

jenis-jenis tanah 

7.2.2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

7.2.3. Menjelaskan 

manfaat tanah 

Teknik 

Tes tertulis 

Perbuatan 

Bentuk 

Instumen 

Demonstrasi 

Instrumen 

LKS 

2 x 35 menit S.Rositawati. 

2008. Senang 

Belajar IPA kelas 

V. Hal 121 

Hery 

Sulistyanto.2008. 

IPA kelas V. 151  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V / 2 

Materi Pokok  :  Bumi dan Alam Semesta 

Waktu :  2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

C. Indikator 

7.2.1. Menyebutkan jenis-jenis tanah 

7.2.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

7.2.3. Mengemukakan manfaat tanah 

D. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui media audiovisual tentang jenis tanah, siswa dapat menyebutkan 

jenis-jenis tanah dalam 7 jenis. 

2. Melalui media audiovisual tentang jenis tanah, siswa dapat 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah dalam 7 jenis. 

3. Melalui media audiovisual tentang jenis tanah, siswa dapat 

mengemukakan manfaat tanah dengan baik 

 Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (Discipline), Tanggung Jawab (responsibility), Kerjasama 

(Cooperation), Menghargai (Appreciate), dan Rasa Ingin Tahu (Curious) 

 

E. Materi Ajar 

1. Mengenal jenis-jenis tanah  
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F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model Direct Instruction (DI) 

Merode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pra-Kegiatan 

4. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

6. Mengecek kehadiran siswa. 

(5 menit) 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar tanah, lalu guru 

memberi pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Apa yang kalian ketahui tentang tanah? 

2. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang 

diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Jenis-jenis Tanah”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

–jenis- jenis tanah. 

4. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan tanah yang kalian jumpai disekitar 

rumah atau jalan? 

 

(5 menit) 

Kegiatan Inti 

17. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

 

(55 
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Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

18. Guru menayangkan media audiovisual tentang jenis tanah. 

(eksplorasi)   (Fase 2) 

19. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui tayangan 

audiovisual. (eksplorasi) 

20. Siswa menyebutkan jenis-jenis tanah melalui media audiovisual 

tentang jenis tanah yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

21. Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

melalui media audiovisual tentang jenis tanah yang ditayangkan oleh 

guru. (elaborasi) 

22. Siswa bersama kelompoknya mengemukakan manfaat tanah melalui 

media audiovisual tentang jenis tanah yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 

23. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak siswa 

menjawab kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

24. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

25. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan LKK 

mengenai jenis tanah pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

26. Siswa mengerjakan LKK dengan berdiskusi dengan kelompoknya. 

(elaborasi) 

27. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

(elaborasi 

28. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS pada 

siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

29. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 

30. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. (konfirmasi) 

(Fase 4) 

31. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh 

nilai tertinggi. (konfirmasi) 

32. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

menit) 

Kegiatan Penutup   
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5. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

6. Guru memberikan tugas lanjutan 

7. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

8. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

(5 menit) 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

o Gambar lapisan bumi dan lapisan atmosfer bumi 

o Media audiovisual tentang struktur bumi 

o S.Rositawati. 2008. Senang Belajar IPA kelas V. Hal: 121 

o Hery Sulistyanto.2008. IPA kelas V. Hal: 151 

I. Penilaian: 

 Prosedur Penilaian: Tes Proses dan Tes Akhir 

 Bentuk Penilaian: Pengamatan, Soal pilihan ganda, dan Esay 

 Teknik Penilaian: Tes dan Non Tes 

 Alat Penilaian: Lembar Pengamatan, LKS, LKK, dan Soal Evaluasi 

 

 

            Semarang, 14  April   2015 

  

 Guru Kelas  Mahasiswa Praktikan 

 

 

   Hariana, S.Pd. Avikasari 

NIP. 19650315 199192 2 004   NIM. 1401411393 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gunungpati 02 

 

 

 

Mujiyana, S.Pd. 

NIP. 19651104 199203 1 008 
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LAMPIRAN 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

 

Bahan Ajar 

Berdasarkan komposisi penyusunnya, tanah dibedakan menjadi bebrapa jenis, 

yaitu: 

1. Tanah berpasir 

Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui 

oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik yang berasal 

dari makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan tanah berpasir tidak 

begitu subur. 

4. Tanah berhumus 

Humus berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Tanah yang mengandung banyak 

humus merupakan jenis tanah yang memiliki kesuburan yang sangat baik. 

Tanah jenis ini dapat menahan air dan merupakan tanah yang paling subur 

dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. 

5. Tanah liat 

Jenis tanah ini banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan kerajinan 

lainnya. Dalam keadaan basah tanah ini lengket dan sangat elastis. Tanah 

jenis ini sulit dilalui oleh air dan tidak banyak mengandung bahan organik. 

6. Tanah Vulkanik 

Tanah  vulkanik  biasanya  terdapat  di  sekitar  gunung berapi,  seperti  

Gunung  Merapi  di  Jawa  Tengah  dan Gunung Galunggung di Jawa 

Barat. Tanah vulkanik merupakan tanah yang: 1)  banyak mengandung 

unsur hara; 2)  warnanya lebih gelap; 3)  berasal dari gunung berapi yang 
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meletus; 4)  sangat mudah menyerap air; dan 5)  sangat subur untuk lahan 

pertanian. 

7. Tanah Berkapur 

Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air 

dan mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, tanah berkapur 

tidak begitu subur. 

 

 

 

  

 

 

Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai manfaat yang berbeda-

beda pula. Tanah yang subur baik untuk bercocok tanam. Kerikil dan pasir 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tanah liat digunakan sebagai bahan 

pembuatan gerabah, batu bata, genting, dan benda kerajinan lain. Jenis-jenis tanah 

penting untuk ketahui terutama jika akan bercocok tanam. Jenis tanah menentukan 

tingkat penyerapan air, kandungan mineral tanah, dan kemampuan akar tumbuhan 

menembus tanah. 

 

  

Berpasir Humus Liat 

Kapur Vulkanik 

Sumber: 

www.wikipedia.org 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Isilah Teka-Teki Pintar dibawah ini, dengan menjawab soal yang ada dibawah ini 

dengan tepat! 

2. Kerajinan dari tanah liat 

3. Tanah untuk bahan bangunan 

4. Tanah dari letusan gunung berapi 

5. Tanah yang paling subur 

6. Tanah dari bebatuan, tidak begitu subur 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

1

2

4 5

3
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Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok dengan benar pada kolom 

dibawah. Ikutilah instruksi pengerjaan! 

Nama Keompok: 

No Nama Anggota Kelompok 

  

  

  

  

Analisislah gambar berikut, dan isilah kolom di bawah ini dengan tepat! 

No Gambar Nama Tanah Ciri-ciri 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

Kisi-Kisi Soal 
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No. Indikator Ranah 
Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

1. 7.2.1. Menyebutkan jenis-

jenis tanah 

 

C1 5 1,2,4,6 

 

1 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

2. 7.2.2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

 

C2 5 7,8,9 

 

2,4 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

3. 7.2.3. Mengemukakan  

manfaat tanah 

C3 5 3,5,10 

 

3,5 

Pilihan 

Ganda 

Esay 
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Evaluasi 

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

benar! 

1. Tanah yang mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari makhluk 

hidup dan merupakan jenis tanah yang tidak begitu subur disebut .... 

a. tanah berpasir 

b. tanah berhumus 

c. tanah liat 

d. tanah berkapur 

2. Salah satu ciri tanah berhumus adalah mengandung banyak .... 

a. Pasir 

b. Humus 

c. Kapur 

d. air 

3. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan berupa .... 

b. mainan   c. kaca 

c. alat musik   d. keramik 

4.Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat halus 

yaitu . . . . 

a. Pasir 

b. Debu 

c. Kerikil 

d. Batu 

5.Bagian tanah yang paling dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu . . . . 

a. Sampah 

b. Pasir 

c. butir liat 

d. humus 

7. Tanah humus adalah tanah yang .... 

a. sukar menyerap air 

b. kurang baik untuk lahan pertanian 
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c. butiran tanahnya halus 

d. berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan 

8. Jenis  tanah  baik  untuk  pertanian adalah .... 

a. tanah lempung 

b. tanah liat 

c. tanah pasir 

d. tanah vulkanik 

9. berikut ini ada beberapa jenis tanah, kecuali….. 

a. vulkanik 

b. granit 

c. liat 

d. pasir 

10. tanah yang berasal dari letusan gunung berapi disebut tanah…. 

a. Humus 

b. Pasir 

c. Liat 

d. Vulkanik  

11. Jenis tanah berpasir dimanfaatkan untuk… 

a. Pertanian 

b. Bercocok tanam 

c. Membuat keramik 

d. Bahan bangunan 

 

B. jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan jenis-jenis tanah yang kalian ketahui! 

2. Apasajakah ciri-ciri tanah vulkanik? 

3. Sebutkan jenis tanah dan manfaatnya bagi kehidupan! 3 saja! 

4. sebutkan ciri-ciri tanah humus! 

5. mengapa tanah berkapur tidak begitu subur? 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. PILIHAN GANDA 

1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

6. D 

7. D 

8. B 

9. D 

10. D 

 

B. Esay 

1. Tanah berpasir, tanah liat, tanah berhumus, tanah vulkanik, dan tanah 

berkapur 

2. Tanah vulkanik merupakan tanah yang: 1)  banyak mengandung unsur 

hara; 2)  warnanya lebih gelap; 3)  berasal dari gunung berapi yang 

meletus; 4)  sangat mudah menyerap air; dan 5)  sangat subur untuk lahan 

pertanian. 

3. Tanah humus dan vulkanik baik bagi pertanian, tanah berpasir dapat 

dimanfaatkan untuk bahan bangunan, tanah liat digunakan untuk kerajinan 

keramik. 

4. Tanah  humus  merupakan  tanah yang: 1)  berasal dari pelapukan sisa 

hewan dan tumbuhan yang membusuk; 2)  berwarna kehitaman; 3)  sangat 

baik untuk lahan pertanian; 4)  kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

5)  dapat menggemburkan tanah. 

5. Karena tanah berkapur merupakan tanah yang terdiri dari bebatuan dan 

tanah berkapur mengandung sedikit humus. 
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SINTAK 

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Menurut Arend (1997) dalam Wisudawati (2014:102), sintak Direct 

Instruction (DI) terdiri atas lima fase yang penting. Fase tersebut adalah: 

1. Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Dimana guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran, memberikan informasi latar 

belakang pembelajaran dan memaparkan mengapa pembelajaran tersebut 

penting. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

guru menyampaikan informasi pembelajaran secara step by step. Dalam 

kegiatan ini guru dapat menggunakan video atau slide PPT untuk 

menyampaikan pelajaran, agar pembelajaran lebih menarik. 

3. Fase 3: Membimbing Pelatihan. Dalam fase ini guru memberikan latihan-

latihan kepada siswa, yang dimodifikasi menjadi tiga bentuk latihan, yaitu 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. 

4. Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Mengecek 

unjuk kerja yang telah dilakukan siswa dan memberikan feedback. 

5. Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Guru mempersipakan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

5
 𝑥 100 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100  = 

𝑠𝑘𝑜𝑟

5 
 𝑥 100

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100  = 

𝑠𝑘𝑜𝑟

 5
 𝑥 100

PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

kriteria nilai = Jika nama batuan terjawab benar skor 1 

  Jika jawaban nama tanah salah/ tidak dijawab skor 0 

  Jika ciri-ciri tanah di jawab lengkap dan benar skor 9 

  Jika ciri-ciri tanah di jawab kurang lengkap dan benar skor 7 

  Jika ciri-ciri tanah di jawab lengkap namun kurang tepat skor 5 

  Jika ciri-ciri tanah salah dijawab skor 2 

  Jika ciri-ciri tanah tidak dijawab skor 0 

 

 

SOAL EVALUASI 

No 
Jenis 

Soal 

No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1 Pilihan 

Ganda 

1-10 setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2 Esay 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Jumlah skor 25 
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kerja sama 1. Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama-sama kelompoknya. 

2.  Saling membantu antar anggota  

3. Menyatu dengan anggota kelompok 

4. Ikut bekerja dalam kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

baik 

2. Ikut menjawab soal dalam bekerja 

kelompok 

3. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

bersungguh-sungguh 

4. Menyelesaikan tugas mandiri maupun 

kelompok dengan baik 

  

3. Disiplin  1. Masuk kelas dengan tepat waktu 

2. Menjaga ketertiban dan ketenangan kelas 

3. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 
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baik 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

4. Menghargai 

Pendapat 

1. Menerima perbedaan pendapat 

2. Memaklumi kekurangan orang lain 

3. Mengakui kelebihan teman 

4. Tidak menyela pendapat teman 

  

5. Rasa Ingin 

Tahu 

1. Berusaha untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

2. Berani menyatakan pendapat 

3. Berani mengajukan pertanyaan 

4. Berusaha memecahkan masalah dengan baik. 

  

Jumlah skor  

Agus Suprijono, 2012: 150 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 20-0        =  
  

 
 

    = 20         = 5 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

15 ≤ skor < 20 Sangat Baik 

10  ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari 
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

NO Indikator Deskriptor Check skor 

1. Kemampuan 

Mengidentifikasi 

Masalah 

1. Memperhatikan materi 

yang dijelaskan oleh guru 

2. Membaca petunjuk 

pengerjaan soal 

3. Membaca soal yang 

diberikan 

4. Memadukan permasalahan 

pada soal dengan materi 

  

2. Kemampuan 

Memvisualisasikan 

Masalah yang 

dipilih 

1. Mencari jawaban soal 

pada materi 

2. Memadukan soal dengan 

jawaban 

3. Kemampuan menyusun 

kata dalam menjawab. 

4. Mempresentasikan hasil 

kerja 

  

3. Kemampuan 1. Membaca peunjuk soal 

dengan seksama 
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mengerjakan soal 

latihan 

2. Bekerja secara mandiri. 

3. Berusaha mencari jawaban 

dari pertanyaan teka-teki 

silang 

4. Memecahkan teka-teki 

silang dengan baik. 

Agus Suprijono, 2012:159 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 12 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 12-0        =  
  

 
 

    = 12         = 3 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

9 ≤ skor < 12 Sangat Baik 

6  ≤ skor < 9 Baik 

3 ≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor < 3 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari  
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Silabus IPA kelas V semester 2 

Nama Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7.3 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Mengenal 

Struktur Bumi  

1. siswa menyebutkan 

lapisan-lapisan bumi 

2. siswa 

mengidentifikasi 

lapisan-lapisan bumi 

3. siswa 

mengidentifikasi bagian 

permukaan bumi 

4. siswa 

menggambarkan secara 

sederhana lapisan 

struktur bumi 

 

7.3.1. Menyebutkan 

lapisan-lapisan bumi 

7.3.2. Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan bumi 

7.3.3. Mengidentifikasi 

tentang permukaan 

bumi 

7.3.4. Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan struktur bumi  

 

Teknik 

Tes tertulis 

Perbuatan 

Bentuk 

Instumen 

Demonstrasi 

Instrumen 

LKS 

2 x 35 menit S.Rositawati. 

2008. Senang 

Belajar IPA kelas 

V. Hal 125 

Hery 

Sulistyanto.2008. 

IPA kelas V. 152 

Choiril. 2008. 

IPA 5 

Salingtemas. Hal. 

133 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V / 2 

Materi Pokok  :  Bumi dan Alam Semesta 

Waktu :  2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. Indikator 

7.3.1. Menyebutkan lapisan-lapisan bumi 

7.3.2. Mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi 

7.3.3. Mengidentifikasi bagian permukaan bumi 

7.3.4. Menggambarkan secara sederhana lapisan struktur bumi  

D. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat 

menyebutkan lapisan-lapisan bumi yang terdiri atas 3 lapisan. 

2. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat 

mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi yang terdiri atas 3 lapisan. 

3. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat 

mengidentifikasi bagian permukaan bumi dengan baik. 

4. Melalui media audiovisual dan pengamatan langsung pada gambar lapisan 

struktur bumi, siswa dapat menggambarkan secara sederhana lapisan 

struktur bumi dengan baik. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

Disiplin (Discipline), Tanggung Jawab (responsibility), Kerjasama 

(Cooperation), Menghargai (Appreciate), dan Rasa Ingin Tahu (Curious) 

E. Materi Ajar 
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Mengenal lapisan-lapisan bumi  

Mengenal Lapisan Permukaan Bumi 

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model Direct Instruction (DI) 

Merode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pra-Kegiatan 

4. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

6. Mengecek kehadiran siswa. 

(5 menit) 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar bumi, lalu guru 

memberi pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Bagaimana bentuk bumi yang kita tinggali ini? 

2. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang 

diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Struktur Bumi”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

lapisan penyusun bumi. 

4. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pernahkah kalian memperhatikan bentuk belahan telur? 

- Adaa berapa bagian dari belahan telur rebus itu? 

 

(5 menit) 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

 

(55 
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Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

2. Guru menayangkan media audiovisual tentang struktur bumi. 

(eksplorasi) (Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi yang dijelaskan melalui media audiovisual 

tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)  

4. Siswa menyebutkan lapisa-lapisan bumi melalui media audiovisual 

tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa mengidentifikasi lapisa-lapisan bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 

6. Siswa mengidentifikasi bagian permukaan bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 

7. Siswa menggambarkan secara sederhana lapisan bumi melalui 

pengamatan langsung gambar lapisan bumi dan media audiovisual 

yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

8. Guru memberikan latihan terbimbing dengan mengajak siswa 

menjawab kuis. (elaborasi) (Fase 3) 

9. Siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

10. Guru memberikan latihan terstruktur dengan membagikan LKK 

mengenai struktur bumi pada siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

11. Siswa mengerjakan LKK dengan berdiskusi dengan kelompoknya. 

(elaborasi) 

12. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

(elaborasi 

13. Guru memberikan latihan mandiri dengan membagikan LKS pada 

siswa. (elaborasi) (Fase 3) 

14. Siswa mengerjakan LKS secara individual. (elaborasi) 

15. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa.(konfirmasi) 

(Fase4) 

16. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh 

nilai tertinggi. (konfirmasi) 

menit) 
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17. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Akhir  

1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

(5 menit) 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

o Buku  SAINS SD Relevan Kelas V 

o Gambar lapisan bumi dan bagian permukaan bumi 

o Media audiovisual tentang struktur bumi 

I. Penilaian: 

 Prosedur Penilaian: Tes Proses dan Tes Akhir 

 Bentuk Penilaian: Pengamatan, Soal pilihan ganda, dan Esay 

 Teknik Penilaian: Tes dan Non Tes 

 Alat Penilaian: Lembar Pengamatan, LKS, LKK, dan Soal Evaluasi 

        

              Semarang, 16  April  2015 

  

 Guru Kelas V Mahasiswa Praktikan 

 

 

   Hariana, S.Pd. Avikasari 

NIP. 19650315 199192 2 004 NIM. 1401411393 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gunungpati 02 

 

 

 

Mujiyana, S.Pd. 

NIP. 19651104 199203 1 008 
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LAMPIRAN 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

 

Bahan Ajar 

Lapisan Bumi 

Bumi adalah sebuah pelanet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi 

menyerupai  bola  besar yang bergerak mengelilingi matahari berbentuk. Bumi 

terdiri dari beberapa lapisan, yaitu: 

 

(Sumber: Ensiklopedi Iptek) 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar sampai 

terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan inti dalam. 

Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. 

1. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras dan 

dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 
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Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

2. Selubung atau Mantel 

Selubung  atau  mantel  merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 

tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

3. Inti 

Inti  terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar 

merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti 

dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat 

dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari 

besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 

Permukaan Bumi 

Hasil pemotretan dari angkasa pun menun jukkan pada permukaan bumi, terdapat 

pegu nungan, sungai-sungai, maupun danau. Ini menunjukkan bahwa ben-tuk  

permukaan  bumi  tidak  rata.  Hal  ini  disebabkan oleh  tenaga  dari  dalam  bumi  

dan  luar  bumi.  Tenaga dari luar bumi dapat menyebabkan terbentuknya lembah  

dan  daratan. 

 

a. Daratan 

Daratan  adalah  tanah  yang  luas.  Sepertiga  bumi merupakan  daratan.  

Per mukaan  daratan  ada  yang tergenang air dan ada yang kering. Bagian 
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daratan yang kering  adalah  padang  pasir,  dataran  rendah,  dataran tinggi,  

gunung,  dan  pegunungan.  Adapun,  bagian daratan  yang  tergenang  air  

misalnya  rawa,  danau, dan  sungai.  Berikut  ini  meru pakan  bentuk-

bentuk permukaan dari daratan. 

1. Benua, Benua  adalah  daratan  yang  sangat  luas  di  per-mukaan bumi.  

2. Gunung, Gunung adalah bagian tanah yang menonjol tinggi, bentuknya 

menyerupai kerucut. Gunung terdiri ataspuncak yang dibatasi oleh lereng. 

Lereng adalah sisi gunung yang berbentuk  landai atau miring. 

3. Pegunungan, Pegunungan  adalah  rangkaian  gunung  yang  ber-sam bung. 

4. Bukit, Bukit adalah bagian tanah yang menonjol seperti gunung, tapi tidak 

lebih tinggi dari gunung. 

5. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang agak  datar  dan  

terdapat  di  daerah  pegunungan. Misalnya, Dieng, Bukittinggi, kota 

Bandung. 

6. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang agak  datar.  Mi 

salnya,  dataran  rendah  pantai  utara Jawa dan da taran rendah pantai 

Timur Sumatra. 

7. Lembah  adalah  daerah  dataran  rendah  di  antara bukit-bukit. Lembah 

biasanya dialiri sungai.Masih adakah bentuk-bentuk permukaan daratan 

e. Lautan 

Lautan  adalah  kumpulan  air  asin,  dalam  jumlah  yang banyak  dan  

luas.  Lautan  menggenangi  dan  membagi daratan  atas  benua  dan  pulau.  

Sekitar  2/3  Bumi  me-rupakan lautan. Permukaan dasar laut pun tidak 

rata. Di dasar laut terdapat bukit laut dan gunung laut. Jurang yang sangat 

dalam di dalam laut disebut palung laut. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Gambarlah Secara Sederhana Lapisan Struktur Bumi! 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok dengan benar pada kolom 

dibawah. Ikutilah instruksi pengerjaan! 

Nama Keompok: 

No Nama Anggota Kelompok 

  

  

  

  

Apakah kalian sudah memahami materi dalam bab ini? Isilah teka-teki silang 

berikut untuk menguji pemahaman kalian!  

 

(Sumber: Choiril, 2008: 144) 
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Kisi-Kisi Soal 

 

No. Indikator Ranah 
Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

1. 7.3.1. Menyebutkan 

lapisan-lapisan 

bumi 
C1 

5 2,6,8 

 

1,2 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

2. 7.3.2. Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

bumi 

C2 

5 1,3,7,9 

 

3 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

3. 7.3.3. Mengidentifikasi 

bagian 

permukaan bumi 

C2 

5 4,5,10 

 

4,5 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

4. 7.3.4. Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan struktur 

bumi 

C3 
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Evaluasi 

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

benar! 

1) Kerak sangat keras karena merupakan lapisan . . . . 

a. Batuan 

b. Mineral 

c. Magma 

d. Tanah 

2) Lapisan di bawah kerak yang terdiri atas magma kental yaitu . . . . 

a. Selubung 

b. Kerak 

c. inti luar 

d. inti dalam 

3)Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu . . . . 

a. kerak, inti, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti 

c. selubung, kerak, dan inti 

d. inti, selubung, dan kerak 

d. Daratan yang sangat luas di permukaan bumi adalah .... 

a. Benua 

b. Gunung 

c. dataran tinggi 

d. dataran rendah 

e. Jurang yang sangat dalam di dalam laut disebut .... 

a. bukit laut 

b. gunung laut 

c. lereng 

d. palung laut 

f. bumi berbentuk…. 

a. lonjong 

b. bulat penuh 

c. bulat pepat 
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d. kotak 

g. Makhluk hidup tinggal di lapisan . . . . 

a. Kerak 

b. Mantel 

c. inti luar 

d. inti dalam 

h. lapisan bumi yang paling tebal adalah…. 

a. kerak 

b. mantel 

c. inti luar 

d. inti dalam 

i. Lapisan bumi yang terdapat besi dan nikel adalah…. 

a. Kerak bumi 

b. Lapisan inti luar 

c. Lapisan inti dalam 

d. Mantel 

j. Bagian permukaan bumi yang menonjol ke atas disebut… 

a. Gunung 

b. Sungai 

c. Danau 

d. Dataran tinggi 

 

B. jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Stuktur bumi terdiri dari apa saja? Sebutkan ! 

2. Sebutkan unsur-unsur pembentukan lapisan bumi? 

3. Apakah perbedaan antara lapisan inti luar bumi dengan lapisan inti dalam 

bumi ? 

4. Didalam laut, ada bagian apa sajakah? 

5. Terdiri dari apa sajakah permukaan bumi ? 
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KUNCI JAWABAN 

 

PILIHAN GANDA 

1. A 

2. A 

3. B 

4. A 

5. D 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

 

Esay 

1. Struktur bumi terdiri dari : 

a. kerak bumi 

b. mantel bumi 

c. inti bumi ( inti dalam dan inti luar bumi 

2. unsur-unsur pembentukan lapisan bumi : 

a. Lapisan Mantel bumi → terbentuk dari    mineral silikat 

b. Lapisan Inti bumi luar → terbentuk dari besi, nikel dan zat lain. 

c. Lapisan inti bumi → terbentuk dari besi   dan nikel padat 

3. perbedaan antara lapisan inti luar bumi dengan lapisan inti dalam bumi 

adalah : 

Inti luar bumi atas besi dan nikel cair. Sedangkan  inti dalam merupakan 

pusat bumi dan memiliki bentuk seperti sebuah bola. Bola ini terdiri dari 

besi dan nikel padat. 

4. Bukit laut, gunung laut, dan palung laut 

5. Permukaan bumi terdiri dari lautan dan daratan 

 

  



316 

 

 

SINTAK 

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Menurut Arend (1997) dalam Wisudawati (2014:102), sintak Direct 

Instruction (DI) terdiri atas lima fase yang penting. Fase tersebut adalah: 

1. Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Dimana guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran, memberikan informasi latar 

belakang pembelajaran dan memaparkan mengapa pembelajaran tersebut 

penting. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

guru menyampaikan informasi pembelajaran secara step by step. Dalam 

kegiatan ini guru dapat menggunakan video atau slide PPT untuk 

menyampaikan pelajaran, agar pembelajaran lebih menarik. 

3. Fase 3: Membimbing Pelatihan. Dalam fase ini guru memberikan latihan-

latihan kepada siswa, yang dimodifikasi menjadi tiga bentuk latihan, yaitu 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. 

4. Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Mengecek 

unjuk kerja yang telah dilakukan siswa dan memberikan feedback. 

5. Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Guru mempersipakan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Skor nilai = 
    

 
   100p 

 

SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal 
No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1 Pilihan Ganda 1-10 setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2 Esay 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 

1  

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 

1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 

1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 

1  

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 

1  

tidak menjawab skor 0 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Jumlah skor 25 

Skor nilai = 
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kerja sama 1. Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama-sama kelompoknya. 

2.  Saling membantu antar anggota 

3. Menyatu dengan anggota kelompok 

4. Ikut bekerja dalam kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Mengerjakan tugas yang diberikan 

dengan baik 

2. Ikut menjawab soal dalam bekerja 

kelompok 

3. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

bersungguh-sungguh 

4. Menyelesaikan tugas mandiri maupun 

kelompok dengan baik 

  

3. Disiplin  1. Masuk kelas dengan tepat waktu 

2. Menjaga ketertiban dan ketenangan kelas 

3. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

baik 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 
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4. Menghargai 

Pendapat 

1. Menerima perbedaan pendapat 

2. Memaklumi kekurangan orang lain 

3. Mengakui kelebihan teman 

4. Tidak menyela pendapat teman 

  

5. Rasa Ingin 

Tahu 

1. Berusaha untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

2. Berani menyatakan pendapat 

3. Berani mengajukan pertanyaan 

4. Berusaha memecahkan masalah dengan baik. 

  

Jumlah skor  

Agus Suprijono, 2012: 150 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 20-0        =  
  

 
 

    = 20         = 5 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

15 ≤ skor < 20 Sangat Baik 

10  ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari 
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

NO Indikator Descriptor check Skor 

1. Kemampuan 

Mengidentifikasi 

Masalah 

1. Memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh guru 

2. Membaca petunjuk pengerjaan soal 

3. Membaca soal yang diberikan 

4. Memadukan permasalahan pada soal 

dengan materi 

  

2. Kemampuan 

Memvisualisasikan 

Masalah yang 

dipilih 

1. Mencari jawaban soal pada materi 

2. Memadukan soal dengan jawaban 

3. Kemampuan memecahkan soal teka-

teki silang 

4. Mempresentasikan hasil kerja 

  

3. Kemampuan 

Mengerjakan 

Latihan Soal 

1) Menyiapkan peralatan untuk menggambar 

2) Mengamati gambar struktur bumi dengan 

baik 

3) Menggambar struktur bumi secara 

sederhana 

4) Siswa dapat berkreasi dalam memberikan 

warna pada gambar. 

  

Jumlah skor  

       Agus Suprijono, 2012:159 
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Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 12 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 12-0        =  
  

 
 

    = 12         = 3 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

9 ≤ skor < 12 Sangat Baik 

6  ≤ skor < 9 Baik 

3 ≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor < 3 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari  
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Silabus IPA kelas V semester 2 

Nama Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Mengenal 

Struktur Bumi 

dan lapisan 

atmosfer bumi 

1. siswa 

mengidentifikasi 

struktur  bumi 

2.  

siswa menyebutkan 

lapisan-lapisan 

penyusun atmosfer 

bumi 

3. siswa menjelaskan 

lapisan-lapisan 

penyusun atmosfer 

bumi 

7.3.1.  

Mengidentifikasi 

struktur bumi 

7.3.2.  

Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun 

atmosfer bumi  

7.3.3. Menjelaskan 

lapisan-lapisan 

penyusun atmosfer 

bumi 

Teknik 

Tes tertulis 

Perbuatan 

Bentuk 

Instumen 

Demonstrasi 

Instrumen 

LKS 

2 x 35 menit S.Rositawati. 

2008. Senang 

Belajar IPA kelas 

V. Hal 125 

Hery 

Sulistyanto.2008. 

IPA kelas V. 152 

Choiril. 2008. 

IPA 5 

Salingtemas. Hal. 

133 

 

 



323 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SDN Gunungpati 02 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V / 2 

Materi Pokok  :  Bumi dan Alam Semesta 

Waktu :  2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. Indikator 

7.3.1. Mengidentifikasi struktur bumi 

7.3.2. Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun atmosfer bumi 

7.3.3. Menjelaskan lapisan-lapisan penyusun atmosfer bumi 

D. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat 

mengidentifikasi struktur bumi dengan baik. 

2. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat 

menyebutkan lapisan-lapisan penyusun atmosfer bumi dengan baik. 

3. Melalui media audiovisual tentang struktur bumi, siswa dapat menjelaskan 

lapisan-lapisan penyusun atmosfer bumi dengan baik 

 Karakter siswa yang diharapkan:   

Disiplin (Discipline), Tanggung Jawab (responsibility), Kerjasama 

(Cooperation), Menghargai (Appreciate), dan Rasa Ingin Tahu (Curious) 

E. Materi Ajar 

Mengenal lapisan-lapisan atmosfer bumi  

F. Model dan Metode Pembelajaran  

Model Direct Instruction (DI) 
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Merode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pra-Kegiatan 

1. Memberikan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

3. Mengecek kehadiran siswa. 

(5 

menit) 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah gambar awan, lalu guru 

memberi pertanyaan tenang gambar tersebut 

- Pernahkah kalian melihat awan? 

- Ada dimana awan itu? 

2. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran  dan kompetensi yang 

diharapkan 

- Pagi hari ini kita akan belajar IPA dengan materi “Lapisan Bumi”  

- Kita akan belajar dengan menggunakan model Direct Instruction 

dengan media Audiovisual 

- Setelah kita mempelajari materi ini, kalian harus dapat menyebutkan 

lapisan Pelindung bumi. 

4. Memberikan pertanyaan motivasi pada siswa 

- Pada musim hujan, kenapa sebelum hujan selalu didahului awan 

mendung? 

 

(5 

menit) 

Kegiatan Inti 

1. Siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok melalui model Direct 

Instruction, yang terdiri 4-5 anggota tiap kelompok. (elaborasi) 

 

(55 

menit) 
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2. Guru menayangkan media audiovisual tentang struktur bumi. 

(eksplorasi) (Fase 2) 

3. Siswa mengamati materi melalui media audiovisual yang ditayangkan 

oleh guru. (eksplorasi) 

4. Siswa mengidentifikasi struktur bumi melalui media audiovisual tentang 

struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. (elaborasi) 

5. Siswa menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. 

(elabirasi) 

6. Siswa menjelaskan lapisan-lapisan atmosfer bumi melalui media 

audiovisual tentang struktur bumi yang ditayangkan oleh guru. 

(elaborasi) 

7. Guru menegaskan kembali materi tentang struktur bumi yang telah 

dijelaskan melalui penayangan media audiovisual. (eksplorasi) (Fase 2) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

9. Guru memberikan latihan terbimbing pada siswa mengenai struktur 

bumi. (elaborasi) (Fase 3) 

10. Siswa secara mandiri mencoba mengerjakan LKS tentang struktur bumi. 

(elaborasi) 

11. Siswa berdiskusi mengenai lapisan pelindung bumi dalam mengerjakan 

soal LKK dari guru. (elaborasi) 

12. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya 

setiap kelompok. (elaborasi) 

13. Bersama dengan siswa guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa. 

(konfirmasi) 

14. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh 

nilai tertinggi. (konfirmasi)  

15. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

siswa.(konfirmasi)(Fase 4) 

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (konfirmasi) (Fase 5) 

Kegiatan Penutup   
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1. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 

2. Guru memberikan tugas lanjutan pada siswa 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar di rumah 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

(5 

menit) 

 

H. Media Belajar 

o S.Rositawati. 2008. Senang Belajar IPA kelas V. Hal 125 

o Hery Sulistyanto.2008. IPA kelas V. 152 

o Choiril. 2008. IPA 5 Salingtemas. Hal. 133 

o Gambar lapisan atmosfer bumi 

o Media audiovisual tentang struktur bumi 

I. Penilaian: 

 Prosedur Penilaian: Tes Proses dan Tes Akhir 

 Teknik Penilaian: Tes dan Non Tes 

 Alat Penilaian: Lembar Pengamatan, LKS, LKK, dan Soal Evaluasi 

       

 

         Semarang, 21  April   2015 

  

 Guru Kelas V Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

   Hariana, S.Pd. Avikasari 

NIP. 19650315 199192 2 004 NIM. 1401411393 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gunungpati 02 

 

 

 

 

Mujiyana, S.Pd. 

NIP. 19651104 199203 1 008 
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LAMPIRAN 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

 

Materi Ajar 

Lapisan Bumi 

Bumi adalah sebuah pelanet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi 

menyerupai  bola  besar yang bergerak mengelilingi matahari berbentuk. Bumi 

terdiri dari beberapa lapisan, yaitu: 

(Sumber: Ensiklopedi Iptek) 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar sampai 

terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan inti dalam. 

Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. 

1. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras dan 

dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 
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Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

2. Selubung atau Mantel 

Selubung  atau  mantel  merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 

tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

3. Inti 

Inti  terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar 

merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti 

dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat 

dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari 

besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 

Lapisan Atmosfer Bumi 

 

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan 

ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama 

karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. 

Perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya masa udara, sehingga 

terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di dalam atmosfer yang 

dapat menimbulkan arus 328 ngina. Semakin jauh dari permukaan bumi, 

lapisanudara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari pancaran 
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sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling berperan dalam 

mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan atmosfer ini memiliki 

ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, 

mesosfer, dan termosfer.  

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. Lapisan 

troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. Lapisan inilah yang 

memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang menyebabkan hujan terbentuk di 

lapisan ini. Di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer. Lapisan 

stratosfer berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Udara di lapisan stratosfer 

sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat 

mencapai lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon 

adalah lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet dari 

Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai Bumi akan membunuh 

semua makhluk hidup. Lapisan di atas stratosfer yaitu mesosfer. Lapisan 

mesosfer berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki 

campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama dengan lapisan di 

bawahnya. Namun, kandungan uap airnya sangat sedikit. Lapisan di atas mesosfer 

yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian 80–500 

km di atas permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer 

ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan eksosfer adalah 

angkasa luar. 

Keberadaan atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi memiliki arti 

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai organisme di muka bumi. 

Fungsi atmosfer antara lain : 

1. Mengurangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi pada siang 

hari dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari. 

2. Mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi 

3. Menyediakan okisgen dan karbon dioksida. 

4. Sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke bumi. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 
  



331 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama : 

No. : 

Kelas : 

 

Carilah kata-kata yang berhubungan dengan lapisan atmosfer bumi pada kotak 

kata dibawah ini! 

E R T H F E T T H J A S A G B 

F T H S T R A T O S F E R I L 

O U A G A R R T R M A N I L U 

A M R R M A O G A A T C A A L 

U B U E A S U P N S U H R B T 

R A S G N I B O O H T R I E R 

O S R E A L I T O S F E R L A 

R P A T S L U P P E F R U A V 

A A J S I A P A I P G E B J I 

M Y I H O A S T N A A I R A O 

B U O Z O N F I T K S D U R L 

U N N I N N B U A B E R A B E 

T G A M P A N G A B S U L I T 

 

Jawaban! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok dengan benar pada kolom 

dibawah. Ikutilah instruksi pengerjaan! 

Nama Keompok: 

No Nama Anggota Kelompok 

  

  

  

  

 

Apakah kalian sudah memahami materi dalam bab ini? Berilah keterangan pada 

gambar di bawah ini dengan benar!  

 

 

 

Nama Lapisan: 

Ciri-Ciri 

Nama Lapisan: 

Ciri-Ciri 

Nama Lapisan: 

Ciri-Ciri 

Nama Lapisan: 

Ciri-Ciri 

Nama Lapisan: 

Ciri-Ciri 
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Kisi-Kisi Soal 

 

No. Indikator Ranah Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

1. 7.3.1. Mengidentifikasi 

struktur bumi 

C2 5 2,3,9 

 

1,2 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

2. 7.3.2. Menyebutkan 

lapisan-lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

C1 3 1,10 

 

3 

Pilihan 

Ganda 

Esay 

3. 7.3.3. Menjelaskan 

lapisan-lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

C2 7 4,5,6,7,8 

 

4,5 

Pilihan 

Ganda 

Esay 
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Evaluasi 

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

1.Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu . . . . 

a. Hidrosfer 

b. Troposfer 

c. Mesosfer 

d. Stratosfer  

2. Makhluk hidup tinggal di lapisan . . . . 

a. Kerak 

b. Mantel 

c. inti luar 

d. inti dalam 

3. lapisan bumi yang paling tebal adalah…. 

a. kerak 

b. mantel 

c. inti luar 

d. inti dalam 

4. lapisan ozon berada pada lapisan atmosfer…. 

a. stratosfer 

b. troposfer 

c. mesosfer 

d. aksosfer 

5. lapisan atmosfer tersusun atas…. 

a. Air 

b. Udara 

c. Api 

d. Tanah 

6. Awan yang membentuk hujan terdapat pada lapisan…. 

a. Troposfer 

b. Stratosfer 

c. Eksosfer 
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d. Mesosfer 

7. Lapisan startosfer  terdapat lapisan penting untuk melindungi bumi, 

yaitu…. 

a. Ozon 

b. Ultraviolet 

c. Udara 

d. Troposfer  

8. Efek cahaya yang terdapat pada lapisan termosfer disebut…. 

a. Bayangan 

b. Pelangi 

c. Aurora 

d. Kabut 

9. Sebagian besar kerak bumi terdiri atas…. 

a. Tanah 

b. Udara 

c. Air 

d. Batuan 

10. Setelah lapisan eksosfer adalah…. 

a. Termosfer 

b. Bulan 

c. Angkasa luar 

d. Mesosfer 

 

B. jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Stuktur bumi terdiri dari apa saja? Sebutkan ! 

2. Lapisan inti luar terdiri atas! 

3. Lapisan atmosfer bumi terdiri apa saja? Sebutkan ! 

4.  Lapisan mesosfer memiliki campuran apa saja! 

5. Bagaimana ciri-ciri lapisan termosfer! 
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KUNCI JAWABAN 

 

PILIHAN GANDA 

1. B 

2. A 

3. B 

4. A 

5. B 

6. A 

7. A 

8. C 

9. D 

10. C 

 

Esay 

1. Struktur bumi terdiri dari : 

a. kerak bumi 

b. mantel bumi 

c. inti bumi ( inti dalam dan inti 

luar bumi 

2. Inti luar terdiri atas besi, nikel, 

dan oksigen 

3. Lapisan atmosfer bumi terdiri 

dari : 

a. Lapisan Troposfer 

b. Lapisan Stratosfer 

c. Lapisan Mesosfer 

d. Lapisan Termosfer 

e. Lapisan Eksosfer 

4. Mesosfer memiliki campuran 

oksigen, nitrogen, dan karbon 

dioksida 

5. Lapisan Troposfer berjarak 

sejauh 10 km dari permukaan 

bumi. Lapisan troposfer 

merupakan lapisan yang 

paling dekat dengan Bumi. 

Lapisan inilah yang 

memengaruhi cuaca. 

Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk 

di lapisan ini. 
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SINTAK 

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Menurut Arend (1997) dalam Wisudawati (2014:102), sintak Direct 

Instruction (DI) terdiri atas lima fase yang penting. Fase tersebut adalah: 

1. Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Dimana guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran, memberikan informasi latar 

belakang pembelajaran dan memaparkan mengapa pembelajaran tersebut 

penting. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini 

guru menyampaikan informasi pembelajaran secara step by step. Dalam 

kegiatan ini guru dapat menggunakan video atau slide PPT untuk 

menyampaikan pelajaran, agar pembelajaran lebih menarik. 

3. Fase 3: Membimbing Pelatihan. Dalam fase ini guru memberikan latihan-

latihan kepada siswa, yang dimodifikasi menjadi tiga bentuk latihan, yaitu 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. 

4. Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Mengecek 

unjuk kerja yang telah dilakukan siswa dan memberikan feedback. 

5. Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 

Guru mempersipakan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

  



338 

 

 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟

5
 𝑥 100 

PEDOMAN PENSKORAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

kriteria nilai = Jika nama batuan terjawab benar skor 1 

  Jika jawaban nama batuan salah/ tidak dijawab skor 0 

  Jika ciri-ciri  di jawab lengkap dan benar skor 9 

  Jika ciri-ciri  di jawab kurang lengkap dan benar skor 7 

  Jika ciri-ciri  di jawab lengkap namun kurang tepat skor 5 

  Jika ciri-ciri  salah dijawab skor 2 

  Jika ciri-ciri  tidak dijawab skor 0 

Skor nilai = 
    

5 
   100 

SOAL EVALUASI 

No Jenis Soal No. Soal Skor Total Skor 

1 Pilihan 

Ganda 

1-10 setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2 Esay 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3 

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1 

tidak menjawab skor 0  

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

jawaban benar skor 3  

menjawab tetapi jawaban salah skor 1  

tidak menjawab skor 0 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Jumlah skor 25 

Skor nilai = 
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kerja sama 1. Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama-sama kelompoknya. 

2.  Saling membantu antar anggota  

3. Menyatu dengan anggota kelompok 

4. Ikut bekerja dalam kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

baik 

2. Ikut menjawab soal dalam bekerja 

kelompok 

3. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

bersungguh-sungguh 

4. Menyelesaikan tugas mandiri maupun 

kelompok dengan baik 

  

3. Disiplin  1. Masuk kelas dengan tepat waktu 

2. Menjaga ketertiban dan ketenangan kelas 

3. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 
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baik 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

4. Menghargai 

Pendapat 

1. Menerima perbedaan pendapat 

2. Memaklumi Kekurangan orang lain 

3. Mengakui kelebihan teman 

4. Tidak menyela pendapat teman 

  

5. Rasa Ingin 

Tahu 

1. Berusaha untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

2. Berani menyatakan pendapat 

3. Berani mengajukan pertanyaan 

4. Berusaha memecahkan masalah dengan baik. 

  

Jumlah skor  

Agus Suprijono, 2012: 150 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 20 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 20-0        =  
  

 
 

    = 20         = 5 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

15 ≤ skor < 20 Sangat Baik 

10  ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

          Avikasari 
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran: 

Skor 4, Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0, Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2014:98) 

NO Indikator Deskriptor chek Skor 

1. Kemampuan 

Mengidentifikasi 

Masalah 

1. Memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh guru 

2. Membaca petunjuk 

pengerjaan soal 

3. Membaca soal yang 

diberikan 

4. Memadukan permasalahan 

pada soal dengan materi 

  

2. Kemampuan 

Memvisualisasikan 

Masalah yang 

dipilih 

1. Mencari jawaban soal pada 

materi 

2. Memadukan soal dengan 

jawaban 

3. Kemampuan menyusun kata 

dalam menjawab. 

4. Mempresentasikan hasil 

kerja 

  

3. Kemampuan 

Mengerjakan Soal 

1. Membaca peunjuk soal 

dengan seksama 
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latihan 2. Membaca kembali materi 

sebelum mengerjakan soal  

3. Mencari secara seksama kata 

dalam word square 

4. Siswa mampu berkreasi 

dalam mencari kata dalam 

Word Square 

       Agus Suprijono, 2012:159 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 12 

Skor minimal = 0 

R = Skor maksimal-skor minimal   i = 
 

     ℎ               
 

    = 12-0        =  
  

 
 

    = 12         = 3 

 

Tabel. Kriteria Hasil Belajar Psikomotorik 

Skala penilaian Kriteria penilaian 

9 ≤ skor < 12 Sangat Baik 

6  ≤ skor < 9 Baik 

3 ≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor < 3 Kurang 

 

Semarang, …………………………….. 2015 

Observer, 

 

 

Avikasari  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Nama Guru  : Avikasari 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 9 April 2015 

 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

e. Menyampaikan salam √ 

3 

f. Melakukan doa - 

g. Mengecek kehadiran 

siswa 
√ 

h. Mempersiapkan media 

pembelajaran yaitu 

Audiovisual 

√ 

2 Membuka Pelajaran 

 

e. Apersepsi sesuai materi - 

2 

f. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

g. Menyampaikan alokasi 

waktu pembelajaran 
- 

h. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan model Direct 

Instruction 

√ 

3 Menggunakan media 

audio visual untuk 

menjelaskan materi 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

e. Media sesuai dengan 

materi pelajaran 
√ 

4 

f. Kata-kata dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

g. Tampilan media menarik 

bagi siswa 
√ 

h. Pesan dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

4 Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

e. Materi disampaikan 

secara runtut 
√ 

4 f. Membimbing siswa 

memahami materi yang di 

sampaikan 

√ 

LAMPIRAN 10 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 g. Menyampaikan materi 

dengan intonasi yang 

tepat 

√ 

h. Materi disampaikan 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

5 Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

e. Memberikan tiga macam 

latihan soal pada siswa  
√ 

4 

f. Memberikan soal latihan 

sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan  

√ 

g. Memperhatikan 

kharakteristik siswa 

dalam pembelajaran  

√ 

h. Soal latihan menarik bagi 

siswa  
√ 

6 Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

 

e. Membentuk kelompok 4-

5 siswa secara heterogen 
√ 

3 

f. Menyampaikan unjuk 

kerja kelompok pada 

siswa  

√ 

g. Memfasilitasi siswa 

dalam kerja kelompok 
√ 

h. Mengatasi hal-hal yang 

dapat mengahambat kerja 

kelompok 

- 

7 Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

e. Memusatkan perhatian 

siswa pada topik diskusi 
√ 

1 

f. Memperjelas masalah 

dengan mengajukan 

pertanyaan ke seluruh 

siswa 

- 

g. Memberi kesempatan 

siswa berpendapat, 

berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi 

- 

h. Menilai hasil presentasi 

yang dilakukan siswa 
- 

8 Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

 

e. Diberikan secara 

langsung setelah tindakan 
- 

2 f. Penguatan negative 

disertai dengan contoh - 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

pelaksanaan yang benar 

g. Memberi penguatan 

verbal 
√ 

h. Memberikan penguatan 

Non verbal 
√ 

9 Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

 

e. Memberikan pertanyaan 

dengan kalimat yang jelas  
√ 

3 

f. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

bertanya 

√ 

g. Memberikan waktu untuk 

berpikir pada siswa 
- 

h. Memberikan respon pada 

jawaban siswa 
√ 

10 Menutup kegiatan 

pembelajaran 

e. Memberi motivasi belajar 

pada siswa 
√ 

2 

f. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 
- 

g. memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur 

pemahaman siswa pada 

materi IPA 

√ 

h. Memberikan tugas 

lanjutan 
- 

 JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU 28 

 KATEGORI PENILAIAN Baik 

 

 

Semarang, 9 April 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP 19650315 199192 2 004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Nama Guru  : Avikasari 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 14April 2015 

 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyampaikan salam √ 

3 

b. Melakukan doa - 

c. Mengecek kehadiran 

siswa 
√ 

d. Mempersiapkan media 

pembelajaran yaitu 

Audiovisual 

√ 

2 Membuka Pelajaran 

 
a. Apersepsi sesuai materi √ 

3 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

c. Menyampaikan alokasi 

waktu pembelajaran 
- 

d. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan model Direct 

Instruction 

√ 

3 Menggunakan media 

audio visual untuk 

menjelaskan materi 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Media sesuai dengan 

materi pelajaran 
√ 

4 

b. Kata-kata dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

c. Tampilan media menarik 

bagi siswa 
√ 

d. Pesan dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

4 Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. Materi disampaikan 

secara runtut 
√ 

4 b. Membimbing siswa 

memahami materi yang di 

sampaikan 

√ 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 c. Menyampaikan materi 

dengan intonasi yang 

tepat 

√ 

d. Materi disampaikan 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

5 Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberikan tiga macam 

latihan soal pada siswa  
√ 

4 

b. Memberikan soal latihan 

sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan  

√ 

c. Memperhatikan 

kharakteristik siswa 

dalam pembelajaran  

√ 

d. Soal latihan menarik bagi 

siswa  
√ 

6 Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

 

a. Membentuk kelompok 4-

5 siswa secara heterogen 
√ 

3 

b. Menyampaikan unjuk 

kerja kelompok pada 

siswa  

√ 

c. Memfasilitasi siswa 

dalam kerja kelompok 
√ 

d. Mengatasi hal-hal yang 

dapat mengahambat kerja 

kelompok 

- 

7 Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Memusatkan perhatian 

siswa pada topik diskusi 
√ 

2 

b. Memperjelas masalah 

dengan mengajukan 

pertanyaan ke seluruh 

siswa 

√ 

c. Memberi kesempatan 

siswa berpendapat, 

berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi 

- 

d. Menilai hasil presentasi 

yang dilakukan siswa 
- 

8 Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Diberikan secara 

langsung setelah tindakan 
- 

2 
b. Penguatan negative 

disertai dengan contoh 
- 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

pelaksanaan yang benar 

c. Memberi penguatan 

verbal 
√ 

d. Memberikan penguatan 

Non verbal 
√ 

9 Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

 

a. Memberikan pertanyaan 

dengan kalimat yang jelas  
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

bertanya 

√ 

c. Memberikan waktu untuk 

berpikir pada siswa 
- 

d. Memberikan respon pada 

jawaban siswa 
√ 

10 Menutup Kegiatan 

Pembelajaran 
a. Memberi motivasi belajar 

pada siswa 
√ 

3 

b. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 
√ 

c. memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur 

pemahaman siswa pada 

materi IPA 

√ 

d. Memberikan tugas 

lanjutan 
- 

 JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU 31 

 KATEGORI PENILAIAN Baik 

 

 

Semarang, 14 April 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP 19650315 199192 2 004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Nama Guru  : Avikasari 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 16 April 2015 

 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyampaikan salam √ 

4 

b. Melakukan doa √ 

c. Mengecek kehadiran 

siswa 
√ 

d. Mempersiapkan media 

pembelajaran yaitu 

Audiovisual 

√ 

2 Membuka pelajaran 

 

a. Apersepsi sesuai materi √ 

3 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

c. Menyampaikan alokasi 

waktu pembelajaran 
- 

d. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan model Direct 

Instruction 

√ 

3 Menggunakan media 

audio visual untuk 

menjelaskan materi 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Media sesuai dengan 

materi pelajaran 
√ 

4 

b. Kata-kata dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

c. Tampilan media menarik 

bagi siswa 
√ 

d. Pesan dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

4 Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. Materi disampaikan 

secara runtut 
√ 

4 b. Membimbing siswa 

memahami materi yang di 

sampaikan 

√ 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 c. Menyampaikan materi 

dengan intonasi yang 

tepat 

√ 

d. Materi disampaikan 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

5 Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberikan tiga macam 

latihan soal pada siswa  
√ 

4 

b. Memberikan soal latihan 

sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan  

√ 

c. Memperhatikan 

kharakteristik siswa 

dalam pembelajaran  

√ 

d. Soal latihan menarik bagi 

siswa  
√ 

6 Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

 

a. Membentuk kelompok 4-

5 siswa secara heterogen 
√ 

3 

b. Menyampaikan unjuk 

kerja kelompok pada 

siswa  

√ 

c. Memfasilitasi siswa 

dalam kerja kelompok 
√ 

d. Mengatasi hal-hal yang 

dapat mengahambat kerja 

kelompok 

- 

7 Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Memusatkan perhatian 

siswa pada topik diskusi 
√ 

2 

b. Memperjelas masalah 

dengan mengajukan 

pertanyaan ke seluruh 

siswa 

√ 

c. Memberi kesempatan 

siswa berpendapat, 

berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi 

- 

d. Menilai hasil presentasi 

yang dilakukan siswa 
- 

8 Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Diberikan secara 

langsung setelah tindakan 
- 

2 b. Penguatan negative 

disertai dengan contoh - 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

pelaksanaan yang benar 

c. Memberi penguatan 

verbal 
√ 

d. Memberikan penguatan 

Non verbal 
√ 

9 Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

 

a. Memberikan pertanyaan 

dengan kalimat yang jelas  
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

bertanya 

√ 

c. Memberikan waktu untuk 

berpikir pada siswa 
- 

d. Memberikan respon pada 

jawaban siswa 
√ 

10 Menutup kegiatan 

pembelajaran 

a. Memberi motivasi belajar 

pada siswa 
√ 

3 

b. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 
√ 

c. memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur 

pemahaman siswa pada 

materi IPA 

√ 

d. Memberikan tugas 

lanjutan 
- 

 JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU 32 

 KATEGORI PENILAIAN Baik 

 

 

Semarang, 16 April 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP 19650315 199192 2 004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction  

dengan Media Audiovisual 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 

Nama Guru  : Avikasari 

Kelas   : V 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 21 April 2015 

 

No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyampaikan salam √ 

4 

b. Melakukan doa √ 

c. Mengecek kehadiran 

siswa 
√ 

d. Mempersiapkan media 

pembelajaran yaitu 

Audiovisual 

√ 

2 Membuka pelajaran 

 

a. Apersepsi sesuai materi √ 

3 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

c. Menyampaikan alokasi 

waktu pembelajaran 
- 

d. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan model Direct 

Instruction 

√ 

3 Menggunakan media 

audio visual untuk 

menjelaskan materi 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Media sesuai dengan 

materi pelajaran 
√ 

4 

b. Kata-kata dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

c. Tampilan media menarik 

bagi siswa 
√ 

d. Pesan dalam media 

mudah dipahami siswa 
√ 

4 Menjelaskan 

kembali isi materi 

secara bertahap 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. Materi disampaikan 

secara runtut 
√ 

4 b. Membimbing siswa 

memahami materi yang di 

sampaikan 

√ 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

 c. Menyampaikan materi 

dengan intonasi yang 

tepat 

√ 

d. Materi disampaikan 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa 

√ 

5 Menelaah 

pemahaman siswa 

melalui model 

Direct Instruction 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memberikan tiga macam 

latihan soal pada siswa  
√ 

4 

b. Memberikan soal latihan 

sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan  

√ 

c. Memperhatikan 

kharakteristik siswa 

dalam pembelajaran  

√ 

d. Soal latihan menarik bagi 

siswa  
√ 

6 Membimbing siswa 

dalam kerja 

kelompok  

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

 

a. Membentuk kelompok 4-

5 siswa secara heterogen 
√ 

3 

b. Menyampaikan unjuk 

kerja kelompok pada 

siswa  

√ 

c. Memfasilitasi siswa 

dalam kerja kelompok 
√ 

d. Mengatasi hal-hal yang 

dapat mengahambat kerja 

kelompok 

- 

7 Memimpin kegiatan 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Memusatkan perhatian 

siswa pada topik diskusi 
√ 

2 

b. Memperjelas masalah 

dengan mengajukan 

pertanyaan ke seluruh 

siswa 

√ 

c. Memberi kesempatan 

siswa berpendapat, 

berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi 

√ 

d. Menilai hasil presentasi 

yang dilakukan siswa 
√ 

8 Memberi penguatan 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Diberikan secara 

langsung setelah tindakan 
√ 

2 b. Penguatan negative 

disertai dengan contoh - 
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No INDIKATOR DESKRIPTOR 
Penilaian 

Tampak Skor 

pelaksanaan yang benar 

c. Memberi penguatan 

verbal 
√ 

d. Memberikan penguatan 

Non verbal 
√ 

9 Memberikan umpan 

balik (keterampilan 

bertanya) 

 

a. Memberikan pertanyaan 

dengan kalimat yang jelas  
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

bertanya 

√ 

c. Memberikan waktu untuk 

berpikir pada siswa 
- 

d. Memberikan respon pada 

jawaban siswa 
√ 

10 Menutup kegiatan 

pembelajaran 

a. Memberi motivasi belajar 

pada siswa 
√ 

3 

b. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 
√ 

c. memberikan soal evaluasi 

untuk mengukur 

pemahaman siswa pada 

materi IPA 

√ 

d. Memberikan tugas 

lanjutan 
- 

 JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU 35 

 KATEGORI PENILAIAN SB 

 

 

Semarang, 21 April 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP 19650315 199192 2 004 
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DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 2 3 4 3 3 3 2 3 23 

2 ABK 1 2 2 1 3 3 2 3 17 

3 AA 2 3 2 2 3 2 2 3 19 

4 ATK 1 3 2 2 2 2 2 3 17 

5 ATF 2 3 3 2 3 2 2 4 21 

6 AQF 2 3 3 3 3 3 2 3 22 

7 DK 2 3 2 2 2 2 3 2 18 

8 DTY 1 1 2 2 3 2 2 3 16 

9 DSW 2 1 2 3 3 2 2 2 17 

10 IWM 2 3 4 3 3 3 2 3 23 

11 IAF 2 3 3 3 3 2 2 3 21 

12 LMAM 2 3 3 3 3 3 2 3 22 

13 MNP 2 2 3 3 3 2 2 3 20 

14 MSA 1 1 3 2 3 2 2 2 16 

15 MNH 1 1 3 2 3 2 2 2 16 

16 MZ 1 2 3 1 3 2 2 2 16 

17 NWAH 2 3 3 2 3 3 2 3 21 

18 NR 2 3 4 3 3 2 2 4 23 

19 NA 2 2 3 3 3 2 2 2 19 

20 RF 2 2 2 3 3 3 2 3 20 

21 SAZ 2 2 3 3 3 2 2 3 20 

22 SRS 2 3 3 3 3 3 2 3 22 

23 VPD 2 3 4 3 3 3 2 3 23 

24 LPS 2 3 3 3 3 3 2 4 23 

Jumlah Skor 42 58 69 60 70 58 49 69 475 

Rata-rata Skor 1.75 2.42 2.87 2.5 2.42 2.04 2.87 2.92 19.79 

LAMPIRAN 11 
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DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 2 3 4 3 4 3 2 4 25 

2 ABK 1 2 3 1 3 4 2 3 19 

3 AA 2 3 2 2 3 3 2 4 21 

4 ATK 2 3 3 2 2 2 2 4 20 

5 ATF 2 4 3 2 3 3 2 4 23 

6 AQF 2 3 4 3 3 3 2 4 24 

7 DK 2 3 2 2 2 3 3 2 19 

8 DTY -  -  - - - - - - 0 

9 DSW 2 1 2 3 3 2 2 2 17 

10 IWM 2 3 4 4 3 3 2 3 24 

11 IAF 2 3 3 4 3 3 2 3 23 

12 LMAM 2 3 4 3 3 4 2 3 24 

13 MNP 2 2 3 3 3 3 2 3 21 

14 MSA 2 1 3 2 3 3 2 2 18 

15 MNH 1 1 3 2 3 3 2 2 17 

16 MZ 1 2 3 1 3 2 3 2 17 

17 NWAH 2 4 3 2 3 3 2 4 23 

18 NR 2 3 4 3 3 3 2 4 24 

19 NA 2 2 3 3 3 3 2 3 21 

20 RF 2 2 2 3 3 3 2 3 20 

21 SAZ 2 2 3 3 3 3 2 3 21 

22 SRS 2 3 4 3 3 4 2 3 24 

23 VPD 2 3 4 3 3 3 2 3 23 

24 LPS 2 3 4 3 3 3 2 4 24 

Jumlah Skor 43 59 73 60 69 48 72 68 492 

Rata-rata Skor 1.87 2.56 3.17 2.61 3 2.09 3.13 2.96 20.5 
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DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 3 3 4 3 3 4 3 4 27 

2 ABK 2 2 3 2 3 4 2 3 21 

3 AA 2 3 3 2 3 3 2 4 22 

4 ATK 2 3 3 2 3 2 2 4 21 

5 ATF 3 4 3 3 3 3 3 4 26 

6 AQF 3 4 4 3 4 3 2 4 27 

7 DK 3 3 2 2 2 3 3 3 21 

8 DTY 2 2 3 3 3 2 2 3 20 

9 DSW 2 2 2 3 4 2 2 2 19 

10 IWM 3 3 4 4 3 3 3 3 26 

11 IAF 3 3 3 4 4 3 3 3 26 

12 LMAM 3 3 4 3 4 4 3 3 27 

13 MNP 2 3 3 3 3 3 2 3 22 

14 MSA 2 1 3 2 3 4 2 2 19 

15 MNH 2 2 3 2 3 3 2 2 19 

16 MZ 2 2 3 1 3 2 3 2 18 

17 NWAH 3 4 3 3 3 3 2 4 25 

18 NR 3 3 4 3 4 4 2 4 27 

19 NA 2 3 3 3 3 3 2 3 22 

20 RF 3 2 3 3 3 3 3 3 23 

21 SAZ 2 2 3 3 4 3 2 3 22 

22 SRS 3 3 4 3 4 4 2 3 26 

23 VPD 3 3 4 3 4 4 2 3 26 

24 LPS - - - - - - - - 0 

Jumlah Skor 58 63 74 63 72 54 72 76 532 

Rata-rata Skor 2.52 2.73 3.22 2.74 3.13 2.35 3.13 3.30 23.13 
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DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AM 3 3 4 3 4 4 3 4 28 

2 ABK 2 2 3 2 3 4 2 3 21 

3 AA 3 3 3 2 4 3 2 4 24 

4 ATK 2 3 3 2 4 2 2 4 22 

5 ATF 3 4 3 3 4 3 3 4 27 

6 AQF 3 4 4 3 4 3 2 4 27 

7 DK 3 3 2 2 4 3 3 3 23 

8 DTY 3 2 3 3 3 2 2 3 21 

9 DSW 3 2 2 3 4 2 2 2 20 

10 IWM 3 3 4 4 4 3 3 3 27 

11 IAF 3 3 3 4 4 3 3 3 26 

12 LMAM 3 3 4 3 4 4 3 3 27 

13 MNP 3 3 3 3 4 3 2 3 24 

14 MSA 3 1 3 2 3 4 2 2 20 

15 MNH 3 2 3 2 3 3 2 2 20 

16 MZ 3 2 3 1 4 2 3 2 20 

17 NWAH 3 4 3 3 3 3 2 4 25 

18 NR 3 3 4 3 4 4 2 4 27 

19 NA -  - - - - - - - 0 

20 RF 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

21 SAZ 3 2 3 3 4 3 2 3 23 

22 SRS 3 3 4 3 4 4 2 3 26 

23 VPD 3 3 4 3 4 4 2 3 26 

24 LPS 3 3 4 3 4 3 2 4 26 

Jumlah Skor 66 63 75 63 72 54 73 86 552 

Rata-rata Skor 2.87 2.74 3.26 2.74 3.13 2.35 3.17 3.74 24 
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HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL DIRECT INSTRUCTION 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

No Nama Siswa 

Hasil Belajar Siswa 

Siklus I Siklus II 

P 1 P 2 P 1 P 2 

1 AM 88 96 96 92 

2 ABK 72 72 72 76 

3 AA 48 80 96 84 

4 ATK 72 68 72 92 

5 ATF 48 72 72 72 

6 AQF 84 92 92 88 

7 DK 40 52 60 72 

8 DTY 40 - 56 72 

9 DSW 72 76 64 72 

10 IWM 52 76 72 80 

11 IAF 76 76 72 60 

12 LMAM 88 92 96 96 

13 MNP 60 60 80 52 

14 MSA 64 72 80 72 

15 MNH 56 80 56 84 

16 MZ 52 48 76 72 

17 NWAH 76 92 92 80 

18 NR 80 88 88 84 

19 NA 52 64 72 - 

20 RF 72 88 72 76 

21 SAZ 64 64 76 56 

22 SRS 76 84 88 96 

23 VPD 76 72 52 72 

24 LPS 80 76 - 72 

Jumlah 1588 1740 1752 1772 

LAMPIRAN 12 
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Rata-Rata 66,17 75,65 76,17 77,04 

Nilai Tertinggi 88 96 96 96 

Nilai Terendah 40 48 52 52 

Siswa Tuntas 13 17 18 20 

Siswa Tidak Tuntas 11 6 5 3 

% Siswa Tuntas 54% 74% 78% 87% 

% Siswa Tidak Tuntas 46% 26% 22% 13% 
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DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 

1 AM 3 3 4 3 3 16 

2 ABK 2 2 3 2 3 12 

3 AA 2 2 3 3 3 13 

4 ATK 2 2 3 2 3 12 

5 ATF 3 3 4 2 3 15 

6 AQF 3 3 4 3 3 16 

7 DK 1 2 4 3 2 12 

8 DTY 1 2 3 2 3 11 

9 DSW 1 2 2 2 3 10 

10 IWM 3 3 4 3 3 16 

11 IAF 2 3 4 2 2 13 

12 LMAM 3 3 4 2 3 15 

13 MNP 2 3 3 2 3 13 

14 MSA 2 3 2 2 3 12 

15 MNH 1 2 3 2 2 10 

16 MZ 1 2 3 2 2 10 

17 NWAH 3 3 4 2 3 15 

18 NR 3 3 3 2 3 14 

19 NA 2 2 3 2 3 12 

20 RF 2 2 2 2 3 11 

21 SAZ 2 3 2 2 3 12 

22 SRS 3 3 3 2 3 14 

23 VPD 2 3 4 2 3 14 

24 LPS 3 3 4 3 3 16 

Jumlah Skor 52 62 78 54 68 314 

Rata-rata Skor 2.17 2.58 3.25 2.25 2.83 13.08 

 

LAMPIRAN 13 
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DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 

1 AM 3 4 4 3 3 17 

2 ABK 2 3 3 2 3 13 

3 AA 2 3 3 3 3 14 

4 ATK 2 3 3 2 3 13 

5 ATF 3 3 4 2 3 15 

6 AQF 3 3 4 3 3 16 

7 DK 1 3 4 3 2 13 

8 DTY       

9 DSW 1 3 2 2 3 11 

10 IWM 3 3 4 3 3 16 

11 IAF 2 3 4 2 2 13 

12 LMAM 3 3 4 2 3 15 

13 MNP 2 3 3 2 3 13 

14 MSA 2 3 2 2 3 12 

15 MNH 2 3 3 2 2 12 

16 MZ 2 3 3 2 2 12 

17 NWAH 3 3 4 2 3 15 

18 NR 3 3 3 2 3 14 

19 NA 2 3 3 2 3 13 

20 RF 2 3 2 2 3 12 

21 SAZ 2 3 2 2 3 12 

22 SRS 3 3 3 2 3 14 

23 VPD 2 3 4 2 3 14 

24 LPS 3 3 4 3 3 16 

Jumlah Skor 53 70 75 52 65 315 

Rata-rata Skor 2.30 3.04 3.26 2.26 2.83 13,70 
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DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 

1 AM 3 4 4 3 4 18 

2 ABK 2 3 3 2 3 13 

3 AA 3 3 3 3 3 15 

4 ATK 2 3 3 2 3 13 

5 ATF 3 3 4 3 3 16 

6 AQF 3 3 4 3 4 17 

7 DK 1 3 4 3 2 13 

8 DTY 2 3 3 2 3 13 

9 DSW 2 3 2 3 3 13 

10 IWM 3 3 4 3 3 16 

11 IAF 2 3 4 2 3 14 

12 LMAM 3 3 4 2 4 16 

13 MNP 2 3 3 2 3 13 

14 MSA 2 3 3 2 3 13 

15 MNH 2 3 3 2 3 13 

16 MZ 2 3 3 2 3 13 

17 NWAH 3 3 4 2 3 15 

18 NR 3 3 3 2 4 15 

19 NA 2 3 3 2 3 13 

20 RF 2 3 3 2 3 13 

21 SAZ 2 3 3 2 3 13 

22 SRS 3 3 3 2 4 15 

23 VPD 3 3 4 2 3 15 

24 LPS       

Jumlah Skor 55 70 77 53 73 328 

Rata-rata Skor 2.39 3.04 3.35 2.30 3.17 14,26 
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DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

jumlah 
1 2 3 4 5 

1 AM 4 4 4 3 4 19 

2 ABK 2 3 3 2 4 14 

3 AA 2 3 3 4 4 16 

4 ATK 2 3 3 2 4 14 

5 ATF 4 4 4 3 3 18 

6 AQF 3 4 4 3 4 18 

7 DK 1 3 4 4 2 14 

8 DTY 3 3 3 2 3 14 

9 DSW 3 3 3 2 4 15 

10 IWM 4 3 4 3 3 17 

11 IAF 2 4 4 3 3 16 

12 LMAM 3 4 4 3 4 18 

13 MNP 2 3 3 3 4 15 

14 MSA 2 3 2 3 4 14 

15 MNH 2 3 3 2 4 14 

16 MZ 2 3 3 2 4 14 

17 NWAH 3 4 4 3 3 17 

18 NR 3 4 3 3 4 17 

19 NA      0 

20 RF 2 3 3 3 4 15 

21 SAZ 3 3 2 3 3 14 

22 SRS 3 4 3 3 3 16 

23 VPD 2 4 4 3 4 17 

24 LPS 4 4 4 3 3 18 

Jumlah Skor 61 79 77 65 82 364 

Rata-rata Skor 2.65 3.43 3.35 2.83 3.56 15,83 
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NILAI PSIKOMOTORIK SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa jumlah 

1 2 3  

1 AM 4 3 3 10 

2 ABK 3 2 4 9 

3 AA 3 3 3 9 

4 ATK 3 3 4 10 

5 ATF 3 3 4 10 

6 AQF 3 3 4 10 

7 DK 3 2 1 6 

8 DTY 2 2 3 7 

9 DSW 3 3 3 9 

10 IWM 4 3 3 10 

11 IAF 3 3 2 8 

12 LMAM 3 3 3 9 

13 MNP 3 2 4 9 

14 MSA 2 2 4 8 

15 MNH 2 2 4 8 

16 MZ 2 2 3 7 

17 NWAH 3 3 4 10 

18 NR 4 3 4 11 

19 NA 3 2 4 9 

20 RF 3 2 4 9 

21 SAZ 3 2 4 9 

22 SRS 3 2 4 9 

23 VPD 3 3 4 10 

24 LPS 4 3 4 11 

Jumlah Skor 72 61 84 217 

Rata-rata Skor 3 2.54 3.5 9.04 

 

LAMPIRAN 14 
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NILAI PSIKOMOTORIK SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa jumlah 

1 2 3  

1 AM 4 3 3 10 

2 ABK 3 2 4 9 

3 AA 3 3 3 9 

4 ATK 3 3 4 10 

5 ATF 3 3 4 10 

6 AQF 3 3 4 10 

7 DK 3 2 2 7 

8 DTY     

9 DSW 3 3 4 10 

10 IWM 4 3 3 10 

11 IAF 3 3 3 9 

12 LMAM 3 3 4 10 

13 MNP 3 2 4 9 

14 MSA 3 3 4 10 

15 MNH 2 2 4 8 

16 MZ 3 2 4 9 

17 NWAH 3 3 4 10 

18 NR 4 3 4 11 

19 NA 3 2 4 9 

20 RF 3 2 4 9 

21 SAZ 3 3 4 10 

22 SRS 3 2 4 9 

23 VPD 3 3 4 10 

24 LPS 4 3 4 11 

Jumlah Skor 72 61 86 219 

Rata-rata Skor 3.13 2.65 3.73913 9.52 
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NILAI PSIKOMOTORIK SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa jumlah 

1 2 3  

1 AM 4 3 4 11 

2 ABK 3 2 4 9 

3 AA 3 3 4 10 

4 ATK 3 3 4 10 

5 ATF 3 3 4 10 

6 AQF 4 3 4 11 

7 DK 3 2 3 8 

8 DTY 2 3 4 9 

9 DSW 3 3 4 10 

10 IWM 4 3 4 11 

11 IAF 3 3 4 10 

12 LMAM 3 3 4 10 

13 MNP 3 2 4 9 

14 MSA 3 3 4 10 

15 MNH 2 2 4 8 

16 MZ 3 2 4 9 

17 NWAH 3 3 4 10 

18 NR 4 3 4 11 

19 NA 3 2 4 9 

20 RF 3 2 4 9 

21 SAZ 3 3 4 10 

22 SRS 4 2 4 10 

23 VPD 3 3 4 10 

24 LPS     

Jumlah Skor 72 61 91 224 

Rata-rata Skor 3.13 2.65 3.96 9.74 
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NILAI PSIKOMOTORIK SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

NO Nama 
Indikator Aktivitas Siswa jumlah 

1 2 3  

1 AM 4 3 4 11 

2 ABK 3 2 4 9 

3 AA 3 3 4 10 

4 ATK 3 3 4 10 

5 ATF 3 3 4 10 

6 AQF 3 3 4 10 

7 DK 3 2 4 9 

8 DTY 3 3 4 10 

9 DSW 3 3 4 10 

10 IWM 4 3 4 11 

11 IAF 4 3 3 10 

12 LMAM 3 3 4 10 

13 MNP 3 2 4 9 

14 MSA 3 2 4 9 

15 MNH 3 3 4 10 

16 MZ 3 2 4 9 

17 NWAH 3 3 4 10 

18 NR 4 3 4 11 

19 NA     

20 RF 3 2 4 9 

21 SAZ 3 3 4 10 

22 SRS 4 2 4 10 

23 VPD 3 3 4 10 

24 LPS 4 3 4 11 

Jumlah Skor 75 62 91 228 

Rata-rata Skor 3.26 2.69 3.96 9.91 
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HASIL ANGKET SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Direct Instruction 

dengan Media Audovisual pada Siswa Kelas V SDN Gunungpati 02  

No Pertanyaan 

Respon Siswa 

YA TIDAK 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 1 Siklus 2 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Apakah kamu senang 

mengikuti pembelajaran yang 

bapak/ ibu guru berikan? 

21 21 22 23 2 2 1 0 

2. Apakah media Audiovisual 

yang digunakan tadi menarik? 
20 20 22 23 3 3 1 0 

3. Apakah kamu paham dengan 

materi yang disampaikan 

melalui media audiovisual? 

20 21 22 23 3 2 1 0 

4. Apakah dengan menggunakan 

media Audiovisual, kamu 

lebih tertarik pada 

pembelajaran IPA? 

20 21 21 22 3 2 2 1 

5. Apakah latihan-latihan dalam 

model Direct Instruction 

dapat melatih kalian tentang 

materi yang diajarkan? 

20 19 21 23 4 4 2 0 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus I Pertemuan ke-1 

 

Ruang Kelas : V (Lima) 

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2015 

Pukul  : 09.30 – 11.00 

Tempat : Ruang Kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang 

Jumlah Siswa : 24 

Petunjuk : Catatan  keadaan lapangan yang sesuai dengan  keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

Catatan: 

1. Iklim pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 kurang kondusif, karena saat 

proses pembelajaran banyak siswa yang ramai dan berbicara sendiri 

dengan temannya. Kemudian saat kerja kelompok siswa masih pilih-pilih 

teman dan tidak mau bekerja sama jika dia merasa tidak suka pada 

temannya. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran guru sudah bersikap ramah dan penuh 

senyum, sehingga tidak membuat siswa merasa tertekan untuk bertanya 

dan berpendapat. 

3. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar tentang materi pembentukan 

tanah karena proses pelapukan batuan. Dalam menyampaikan materi 

masih ada kata-kata yang salah diucapkan oleh guru, karena guru terlihat 

gugup. 

4. Media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi ajar 

adalah Audiovisual yang berupa video. Sebelum pembelajaran guru 
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mempersiapkan media pembelajaran, kemudian menayangkan video 

tentang pembentukan tanah karena proses pelapukan. Video yang dibuat 

oleh guru sudah sesuai dengan materi, tetapi dalam pelaksanaannya suara 

pengeras dari spiker kurang keras, sehingga siswa paling belakang tidak 

dapat mendengarkan suara dari video. 

5. Pembelajaran dengan model Direct Instruction, siswa diberikan 3 latihan 

yaitu latihan terbimbing, latihan mandiri, dan latihan terstruktur. Dalam 

pelaksanaan latihan terstruktur siswa dibentuk dalam kelompok kecil. 

 

 

 

Semarang, 9 April 2015 

Observer, 

 

 

 

Airenda Nurika Hapsari 

NIM 1401411392  
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus I Pertemuan ke - 2 

 

Ruang Kelas : V (Lima) 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015 

Pukul  : 09.30 – 11.00 

Tempat : Ruang Kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang 

Jumlah Siswa : 23 

Petunjuk : Catatan  keadaan lapangan yang sesuai dengan  keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

Catatan: 

1. Iklim pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA di kelas V pada siklus 

I pertemuan 2, masih kurang kondusif. Hal tersebut terlihat pada saat kerja 

kelompok ada beberapa siswa yang ramai dan pilih-pilih teman. Kemudian 

saat presentasi kelompok banyak siswa yang tidak mendengarkan 

presentasi temannya di depan. 

2. Dalam melakukan interaksi dengan siswa, guru masih belum tegas 

sehingga masih banyak siswa yang ramai. 

3. Materi pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 ini adalah KD 7.2 

Mendeskripsikan jenis-jenis tanah, yaitu menjelaskan macam-macam 

tanah dan manfaatnya bagi kehidupan. Dalam pembelajaran ini, guru telah 

menguasai materi dengan baik. 

4. Media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran 

adalah Audiovisual berupa video yang berisikan tentang materi 

pembelajaran jenis tanah. Media pembelajaran dipersiapkan oleh guru 

sebelum memulai pembelajaran, kemudian saat pembelajaran guru 
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menayangkan video menggunakan laptop dan proyektor, serta spiker 

sebagai pengeras suara. Pada pertemuan ini suara spiker juga masih belum 

terlalu jelas didengarkan siswa yang duduk dibelakang. 

5. Dalam siklus I pertemuan 2, menggunakan tiga latihan untuk 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran di kelas, dan untuk menguji 

pemahaman siswa. 

 

 

 

Semarang, 14 April 2015 

Observer, 

 

 

 

Muh. Sulichan Ali 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus II Pertemuan ke - 1 

 

Ruang Kelas : V (Lima) 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2015 

Pukul  : 09.30 – 11.00 

Tempat : Ruang Kelas I SDN Gunungpati 02 Semarang 

Jumlah Siswa : 23 

Petunjuk : Catatan  keadaan lapangan yang sesuai dengan  keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

Catatan: 

1.. Iklim pembelajaran pada siklus 2 pertemuan 1, juga masih kurang kondusif. 

Hal tersebut terlihat saat pembentukan kelompok dimana banyak siswa yang 

masih pilih-pilih teman dalam berkelompok, serta ada beberapa siswa yang 

ramai saat pembelajaran. 

2. Dalam berinteraksi dengan siswa telah terjalin dengan baik. 

3. Guru telah mengembangkan pembelajaran yang komunikatif dan suasana 

yang menyenangkan, sehingga siswa berani menyatakan pendapat.  

4. Materi pembelajaran pada siklus 2 pertemuan 1 adalah struktur bumi, 

dimana pada pembelajaran ini menjelaskan tentang bagian-bagian bumi 

dan permukaan bumi. Dalam pembelajaran ini, guru telah menguasai 

materi dengan baik. 

5. Media pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini adalah video 

tentang strutur bumi. Pada pertemuan ini penyajian media lebih menarik, 

karena disertai animasi dan gambar untuk memperjelas tentang contoh 

materi. 
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6. System pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran dengan model 

Direct Instruction, dimana siswa melakukan tiga latihan. Pada latihan 

mandiri siswa diminta untuk berkarya menggambar struktur bumi. 

 

 

Semarang, 16 April 2015 

Observer, 

 

 

 

Mayang Zaim Fida S. 

NIM 1401411375 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Direct Instruction dengan Media 

Audiovisual di SDN Gunungpati 02 Semarang  

Siklus II Pertemuan ke - 2 

 

Ruang Kelas : V (Lima) 

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2015 

Pukul  : 09.30 – 11.00 

Tempat : Ruang Kelas V SDN Gunungpati 02 Semarang 

Jumlah Siswa : 23 

Petunjuk : Catatan  keadaan lapangan yang sesuai dengan  keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

Catatan: 

1. Iklim pembelajaran pada siklus II pertemuan 2. Dalam diskusi kelompok, 

siswa mau untuk saling bekerjasama dan tidak pilih-pilih teman, namun 

saat kerja kelompok masih ada siswa yang ramai. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran telah terjadi interaksi yang baik antara guru 

dengan siswa 

3. Guru telah menciptakan suasana yang komunikatif dan menyenangkan 

dalam membimbing siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Materi pembelajaran yang diajarkan pada siklus II pertemuan 2 adalah 

tentang lapisan bumi (Atmosfer bumi). Materi ini mengulas kembali 

tentang struktur bumi dan menjelaskan tentang atmosfer bumi. Dalam 

pembelajaran ini, guru telah menguasai materi dengan baik. 

5. Media pembelajaran yang digunakan adalah video tentang lapisan bumi. 

Video pada pertemuan ini terlihat lebih menarik, karena disertai animasi 

dalam memperjelas contoh materi.  
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6. Sistem pembelajaran yang digunakan sama yaitu menggunakan model 

Direct Instruction dengan media Audiovisual. Dimana siswa diberikan 

tiga latihan. Pada latihan mandiri pada pertemuan ini siswa tidak diberikan 

TTS, namun Word Square, dengan tujuan melatih siswa bermain dan 

kreatif menemukan jawaban dalam kotak kata. Dengan latihan-latihan ini, 

siswa menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 

 

Semarang, 21 April 2015 

Observer, 

 

 

 

Mayang Zaim Fida S. 

NIM 1401411375 
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HASIL WAWANCARA GURU 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02  

Hari/ Tanggal  : Kamis, 9 April 2015 

Kelas/ Semester : V / II 

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA Melalui 

Model Direct Instruction dengan Media Audiovisual yang telah 

dilakukan? 

Jawaban:  penggunaan model ini menarik, siswa jadi diberikan banyak latihan 

dalam pembelajaran, dan video yang ditayangkan juga sudah sesuai materi. 

Tetapi dalam pelaksanaan latihan terutama pengamatan, sebaiknya lebih 

diperjelas tentang tata cara atau prosedur kerjanya, sehingga tidak terlalu 

banyak pertanyaan yang muncul dari siswa. 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran IPA Melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya?  

Jawaban: sudah sesuai, hanya saja saat memberikan latihan yang dimodifikasi 

menjadi quis itu, bisa lebih menarik lagi dan lebih banyak memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menjawab. Selain itu pada langkah pembelajar 

terakhir, sebaiknya siswa diberikan tugas lanjutan berupa tugas rumah. 

3. Apakah kelebihan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban:kelebihannya, siswa menjadi lebih aktif dengan banyaknya 

pelatiham. Materi juga menjadi menarik bagi siswa karena disajikan dalam 

bentuk video. 

4. Apakah kekurangan pembelajaran yang saya lakukan? 
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Jawaban: ada beberapa siswa yang masih bicara sendiri, ramai, dan 

mengganggu temannya saat kegiatan latihan.  

5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawaban:perbedaan dengan pembelajaran yang biasanya, dalam pembelajaran 

ini siswa menjadi saling bekerja kelompok, materi juga disajikan tidak hanya 

dengan dijelaskan dengan ceramah. 

 

 

 

Semarang, 9 April 2015 

Observer, 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP 19650315 199192 2 004 
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HASIL WAWANCARA GURU 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02  

Hari/ Tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

Kelas/ Semester : V / II 

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA Melalui 

Model Direct Instruction dengan Media Audiovisual yang telah 

dilakukan? 

Jawaban: Cukup bagus,karena banyak siswa yang antusias mengikuti 

pembelajaran. Siswa juga mendapatkan banyak latihan untuk menguji 

pemahaman siswa. tetapi saat menggunakan media, akan lebih bagus kalau 

suara spikernya lebih kencang. 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran IPA Melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya?  

Jawaban: sudah sesuai, dimana pertama memang menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kemudian materi disampaikan lewat video. Dengan adanya 

penegasan materi menjadi lebih baik, karena tidak banyak siswa yang 

mengerti materi yang disampaikan. 

3. Apakah kelebihan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban: siswa menjadi lebih aktif dengan banyaknya pelatiham. Materi juga 

menjadi menarik bagi siswa karena disajikan dalam bentuk video. 

4. Apakah kekurangan pembelajaran yang saya lakukan? 
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Jawaban: ada beberapa siswa yang masih bicara sendiri, ramai, dan 

mengganggu temannya saat kegiatan latihan. Selain itu siswa dalam dibentuk 

kelompok juga sangat pilih-pilih. 

5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawaban: perbedaannya, kalau kemarin belum ada pertanyaan yang diajukan, 

nah pada pertemuan ini siswa sudah diajak untuk melakukan tanya jawab, 

sehingga siswa dapat berpendapat. 

 

 

Semarang, 14 April 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP. 19650315 199192 2 004 
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HASIL WAWANCARA GURU 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02  

Hari/ Tanggal  : Kamis, 16 April 2015 

Kelas/ Semester : V / II 

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA Melalui 

Model Direct Instruction dengan Media Audiovisual yang telah 

dilakukan? 

Jawaban: pada pertemuan ketiga ini, media yang dibuat bagus, karena ada 

animasi yang menarik dalam penyampaian materi, sehingga siswa tidak bosan. 

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran IPA Melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya?  

Jawaban: sudah sesuai, dimana pertama memang menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kemudian materi disampaikan lewat video. Dengan adanya 

penegasan materi menjadi lebih baik, karena tidak banyak siswa yang 

mengerti materi yang disampaikan. 

 

3. Apakah kelebihan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban: siswa menjadi lebih aktif dengan banyaknya latihan soal yang 

diberikan. Materi juga menjadi menarik bagi siswa karena disajikan dalam 

bentuk video. 

 

4. Apakah kekurangan pembelajaran yang saya lakukan? 
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Jawaban: siswa masih ramai, saat menggambar dan kerja kelompok kelas 

menjadi kurang kondusif, waktu untuk menggambar juga terlalu singkat bagi 

siswa, sehingga banyak siswa yang menggambarnya belum optimal. 

5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawaban: pada siklus ke-2 ini pelajaran dimulai dengan doa, meski di jam ke-

2 tapi doa juga sangat baik jika selalu dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran. 

 

 

 

Semarang, 16 April 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP. 19650315 199192 2 004 
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HASIL WAWANCARA GURU 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02  

Hari/ Tanggal  : Selasa, 21 April 2015 

Kelas/ Semester : V / II 

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA Melalui 

Model Direct Instruction dengan Media Audiovisual yang telah 

dilakukan? 

Jawaban: pada pertemuan keempat ini, media dalam menyampaikan 

pembelajaran semakin baik, karena contoh atau kejadian pada atmosfer bumi 

disampaikan dalam animasi gerak. Sehingga siswa lebih tertarik. 

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran IPA Melalui Model Direct 

Instruction dengan Media Audiovisual sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya?  

Jawaban: siswa menjadi dapat saling berdiskusi dan bekerja kelompok, 

bentuk latihan mandiri kali ini juga menarik, berbeda dari pertemuan 

sebelumnya. 

 

3. Apakah kelebihan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban: siswa menjadi lebih aktif dengan banyaknya latihan soal. Materi 

juga menjadi menarik bagi siswa karena disajikan dalam bentuk video. 

 

4. Apakah kekurangan pembelajaran yang saya lakukan? 

Jawaban: suasana kelas masih kurang kondusif. 
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5. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawaban: pada pertemuan ini, dalam kegiatan kelompok siswa sudah tidak 

pilih-pilih teman, mereka mau bekerja kelompok meski dengan lawan jenis, 

serta saling membantu. 

 

 

 

Semarang, 21 April 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Hariana, S.Pd. 

NIP. 19650315 199192 2 004 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

  

  

Gambar 1. Menyampaikan salam 
Gambar 2. Mengecek kehadiran 

siswa 

Gambar 3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Gambar 4. Menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran, 

siswa mempersiapkan alat 

pembelajaran 

Gambar 5. Guru menayangkan 

video, siswa memperhatikan video. 

Gambar 6. Guru menegur siswa 

yang tidak mau memperhatikan 

video dan mencatat materi. 
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Gambar 7. Siswa mencatat materi. 

Gambar 8. Guru menegaskan 

kembali materi yang telah 

ditayangkan melalui video 

Gambar 9. Siswa antusias dalam 

mengikuti latihan terbimbing 

Gambar 10. Siswa keluar dengan 

tertib untuk mencari batuan 

Gambar 11. Siswa melakukan 

pengamatan 

Gambar 12. Guru membimbing 

siswa untuk melakukan presentasi 

Gambar 13. Guru memberikan 

reward pada siswa 

Gambar 14. Siswa mengerjakan 

latihan mandiri 
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Gambar 15. Guru memberikan 

feedback 

Gambar 16. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

Gambar 17. Guru memberi 

motivasi siswa untuk belajar 

dirumah 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 2 

  

  

  

  

Gambar 18. Guru menyampaikan 

salam 

Gambar 19. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

Gambar 20. Guru menjelaskan 

tujuan dan langkah pembelajaran 

Gambar 21. Siswa mempersiapkan 

alat pembelajaran 

Gambar 22. Guru menayangkan 

media audiovisual 

Gambar 23. Siswa mencatat materi 

yang dijelaskan 

Gambar 24. Guru menegasakan 

materi yang telah ditayangkan 

melalui video 

Gambar 25. Siswa antusias 

mengikuti latihan terbimbing 
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Gambar 26. Siswa mengerjakan 

tugas kelompok 

Gambar 27. Siswa mempresentasi-

kan hasil diskusi kelompok 

Gambar 28. Siswa mengerjakan 

tugas mandiri 

Gambar 29. Guru memberikan 

feedback 

 gambar 30. Siswa mengerjakan 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

  

  

  

  

Gambar 31. Guru menyampaikan 

salam 

Gambar 32. Guru bersama siswa 

melakukan doa 

Gambar 33. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

Gambar 34. Guru melakukan 

apersepsi 

Gambar 35. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan langkah 

pembelajaran. 

Gambar 36. Guru menayangkan 

video tentang struktur bumi 

Gambar 37. Siswa mencatat dan 

memperhatikan materi 

Gambar 38. Guru menegaskan 

kembali materi yang ditayangkan 

melalui video 



392 

 

 

  

   

 

          
 

Gambar 39. Siswa antusias dalam 

mengikuti latihan mandiri 

Gambar 40. Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

Gambar 41. Guru membimbing 

siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

Gambar 42. Siswa mengerjakan 

latihan mandiri 

Gambar 43. Guru memberikan 

feedback 

Gambar 44. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

Gambar 45. Guru bersama dengan 

siswa membuat kesimpulan 
Gambar 46. Guru memberikan 

motivasi belajar pada siswa 

 



393 

 

 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

  

   

  

  

Gambar 47. Guru mengucapkan 

salam 

Gambar 48. Guru bersama dengan 

siswa melakukan doa 

Gambar 49. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

Gambar 50. Guru menyampaikan 

tujuan dan langkah pembelajaran 

Gambar 51. Guru menayangkan 

video tentang struktur bumi 

gambar 54. guru membentuk 

kelompok diskusi 

Gambar 53. Guru menegaskan 

kembali materi yang telah dijelaskan 

melalui video 

Gambar 54. Siswa mencatat materi 

yang telah dijelaskan 
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Gambar 55. Siswa antusias dalam 

mengikuti latihan terbimbing 

Gambar 56. Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

Gambar 57. Guru membimbing 

siswa melakukan presentasi 

kelompok 

Gambar 58. Siswa mengerjakan 

latihan mandiri 

Gambar 59. Guru memberikan 

feedback 

Gambar 60. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

Gambar 61. Guru memberikan 

reward pada siswa 

Gambar 62. Guru bersama dengan 

siswa membuat kesimpulan 
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