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ABSTRAK 
Wardani, Indri Kusuma. 2015. Penerapan Model Problem Based Learning 

Berbantuan Media Audio Visual Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Kota 

Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Atip 

Nurharini, S.Pd.,M.Pd.354 halaman. 

Tujuan pembelajaran IPA diantaranya siswa mampu mengembangkan 

keterampilan proses dengan memecahkan masalah dan membuat keputusan 

terhadap suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tujuan tersebut 

belum tercapai pada siswa kelas IV di SDN Salaman Mloyo karena guru belum 

maksimal memfasilitasi pembelajaran berbasis pemecahan masalah, diskusi 

kelompok, dan memanfaatkan media sehingga siswa menjadi pasif, malu 

menyampaikan pendapatnya dan hasil belajar siswa rendah. Hal ini ditunjukkan 

dari 22 siswa, 14 siswa (63,63%) yang belum tuntas belajar. Maka perlu adanya 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model PBL (Problem Based Learning) 

berbantuan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah penerapan model PBL berbantuan media audio visual dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang?”. Tujuan penelitian ini 

adalah meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA dengan penerapan model PBL berbantuan media audio 

visual. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dua siklus dengan dua 

kali pertemuan pada tiap siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 

dan 22 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik tes dan nontes berupa observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru meningkat pada siklus I 

memperoleh skor 13 (baik) dan siklus II memperoleh skor 21 (sangat baik). 

Aktivitas siswa meningkat pada siklus I memperoleh skor 15,45 (baik) siklus II 

memperoleh jumlah skor 20,21 (sangat baik). Hasil belajar siswa juga meningkat 

pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 69,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 

63,63% dan siklus II memperoleh nilai rata-rata 75,95 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 79,5%. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan model PBL berbantuan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang dalam pembelajaran 

IPA. Saran penelitian ini yaitu model PBL berbantuan media audio visual 

sebaiknya diterapkan guru sebagai variasi pembelajaran dan mempermudah 

menyampaikan materi terkait masalah sehari-hari, sebaiknya diterapkan bagi siswa 

agar berperan aktif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan sebaiknya 

diterapkan di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. 

Kata Kunci:  Kualitas Pembelajaran, PBL, Audio Visual 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah yang menjelaskan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan. Pada proses pembelajaran IPA menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah serta dapat memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu disebutkan juga pencapaian 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa 

pelajaran IPA perlu diberikan pada peserta didik untuk membekali kemampuan 

berpikir ilmiah, sistematis, kritis, bekerja sama dan menyelesaikan masalah.  

Pembelajaran IPA sangat diperlukan oleh peserta didik untuk memahami 

menyelesaikan masalah sehari-hari. Adapun tujuan mata pelajaran IPA dalam 

KTSP di SD/MI antara lain: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keyakinan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 
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mengembangkan rasa ingin tahu, 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. Pembelajaran IPA yang 

tercantum dalam KTSP tersebut sudah mengandung konsep dan ide yang dapat 

mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan secara global.  

Tujuan pembelajaran IPA dirancang sedemikian rupa agar siswa mampu 

mengembangkan keterampilan proses. Selain itu, mampu memecahkan masalah 

dan mampu membuat keputusan terhadap suatu persoalan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada pemecahkan masalah IPA dalam kehidupan sehari-hari 

diperlukan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat sasaran, menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran untuk 

menarik kesimpulan (Susanto, 2013:167). Oleh sebab itu, IPA perlu diajarkan 

sejak usia sekolah dasar sehingga anak siap untuk memecahkan masalah sehari-

hari. 

Pencapaian tujuan IPA untuk memecahkan masalah diperlukan berbagai 

model pembelajaran. Menurut Arends (2008:41), model Problem Based Learning 

(PBL) menyajikan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna 

kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk investigasi dan 

penyelidikan. Dalam proses peserta didik menemukan solusi penyelesaian 

masalah dibutuhkan media pembelajaran yang menarik peserta didik dan 

mengandung contoh penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

media audio visual. Media audio visual adalah media visual yang menggabungkan 

penggunaan suara dan memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya 
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(Asyhar, 2014:91). Media audio visual dapat menyajikan informasi, 

menggambarkan suatu proses dan tepat mengajarkan keterampilan, menyingkat 

dan mengembangkan waktu serta dapat mempengaruhi sikap.  

Untuk memecahakan masalah sehari-hari pada pembelajaran IPA, peserta 

didik Indonesia kurang maksimal, didukung dengan hasil penelitian sains pada 

tingkat Internasional yang diselengarakan oleh didukung dengan hasil penelitian 

sains Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2012 

memperlihatkan bahwa literasi sains anak-anak Indonesia menempati peringkat 

ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi. Dengan demikian, hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA sesuai dengan PISA dikategorikan rendah. 

Hasil belajar IPA yang kurang maksimal juga ditemukan pada siswa kelas 

IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang. Hasil obeservasi peneliti dalam 

pembelajaran IPA pada kelas IV SDN Salaman Mloyo menemukan bahwa 

kemampuan siswa belum maksimal mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yaitu guru dan siswa.  

Guru merupakan salah satu faktor penyebab belum maksimalnya 

pencapaian tujuan pembelajaran IPA di kelas IV SDN Salaman Mloyo. Hal ini 

dikarenakan guru belum memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis melalui metode 

pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Guru belum melibatkan siswa 

dalam mengidentifikasi masalah yang membuat siswa tertarik untuk melakukan 

penyelidikan. Guru juga belum mengembangkan keterampilan kolaborasi diantara 

siswa dan belum mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi atau data dan 

melaksanakan eksperimen/penyelidikan. Selain itu, guru juga belum memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menanggapi presentasi hasil belajar siswa lain dan 



4 
 

 
 

guru belum membantu siswa merefleksi hasil penyelidikan/eksperimen yang 

dilakukan. Pada kegiatan pembelajaran, guru belum memberikan stimulus pada 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Selain guru, siswa merupakan faktor utama dalam pembelajaran. Siswa 

merupakan subjek belajar. Kemampuan siswa mempengaruhi pencapaian tujuan 

pembelajaran IPA. Siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo belum dapat 

menganalisis masalah dan membuat kesimpulan dalam pembelajaran. Selain itu, 

siswa belum dapat melaksanakan penyelidikan dengan cara mengumpulkan data 

dan melakukan percobaan. Siswa juga belum percaya diri untuk mengajukan 

pendapat saat berdiskusi dan saat mempresentasikan hasil diskusinya. 

Sarana dan prasarana pembelajaran juga mempengaruhi belum tercapainya 

tujuan pembelajaran IPA di kelas IV SDN Salaman Mloyo. Media pembelajaran 

sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran IPA kurang digunakan 

secara maksimal. Kurangnya penggunaan media pembelajaran mempengaruhi 

kemampuan siswa. Pembelajaran menjadi kurang menarik dan monoton. Media 

yang digunakan juga kurang menggambarkan isi materi. 

Keadaan pembelajaran IPA yang kurang maksimal pada siswa kelas IV di 

SDN Salaman Mloyo kota Semarang, yang didukung dengan data hasil evaluasi 

pembelajaran IPA sebanyak 14 siswa atau 63,64% belum memenuhi KKM yang 

ditetapkan sekolah yaitu 66. Sisanya 8 siswa atau 36,36% telah memenuhi KKM. 

Dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 95. Dari data hasil belajar pembelajaran 

IPA tersebut, diperlukan adanya perbaikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas IV SDN Salaman Mloyo 

kota Semarang. Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang belum 
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optimal merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak sehingga perlu 

dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. 

Berdasarkan diskusi tim peneliti dengan guru kelas IV, untuk memecahkan 

masalah mata pelajaran IPA di SDN Salaman Mloyo, tim kolaborasi menetapkan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas 

guru. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan media audio visual. 

Kelebihan model PBL dalam pembelajaran IPA menurut Shoimin 

(2014:132),  yaitu (1) siswa didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam situasi nyata; (2) siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya 

sendiri melalui aktivitas belajar; (3) terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui 

kerja kelompok; dan (4) siswa memiliki kemampuan untuk melakukan 

komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

Sedangkan kelebihan media audio visual menurut Asyhar (2014:91) yaitu (1) 

dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, 

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

yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika diperlukan; (3) mendorong dan 

meningkatkan motivasi; dan (4) mengandung nilai-nilai positif dapat 

memunculkan pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

Model PBL berbantuan media audio visual berhasil diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian. Hasil 

penelitian tersebut adalah penelitian yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh 
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Noviyani (2012), hasil penelitian yang diperoleh yaitu penggunaan model 

pembelajaran berdasarkan masalah (PBL) dapat meningkatkan kualitas 

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

belajar siswa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan.  

Dari ulasan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model 

Problem Based Learning Berbantuan Media Audio Visual untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Kota 

Semarang”. 

 

1.2.  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan secara 

umum sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan model PBL berbantuan  media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah secara khusus yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menerapkan model PBL berbantuan  media audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 

Salaman Mloyo kota Semarang? 
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2) Apakah dengan menerapkan model PBL berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang 

dalam pembelajaran IPA? 

3) Apakah dengan menerapkan model PBL berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo, peneliti menetapkan pemecahan masalah dengan menggunakan model 

PBL (Problem Based Learning) berbantuan media audio visual dalam 

pembelajaran IPA. Adapun langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

Tabel. 1.1. Langkah Pemecahan masalah menerapkan model PBL  

berbantuan media audiovisual 

Langkah-

Langkah Model 

PBL * 

Langkah-Langkah 

Media Audio visual 

** 

 

Langkah-Langkah model PBL berbantuan 

media audio visual 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Persiapan 

1) Mempelajari 

tujuan. 

2) Mempersiapkan 

materi 

3) Memilih dan 

mengusahakan 

alat yang cocok. 

4) Berlatih 

menggunakan 

alat. 

5) Memeriksa 

tempat. 

1. Guru membuka 

pelajaran 

 

 

1. Kesiapan siswa 

menerima 

pelajaran 

 

 

 

 

Fase 1) 

Memberikan 

orientasi masalah 

pada siswa 

2. Pelaksanaan 

 

Menayangkan Media 

2. Guru memberikan 

orientasi masalah 

pada siswa 

2.  Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 
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Langkah-

Langkah Model 

PBL * 

Langkah-Langkah 

Media Audio visual 

** 

 

Langkah-Langkah model PBL berbantuan 

media audio visual 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

(Fase 2) 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

3. Penerapan 

1) Mempratekkan 

pelajaran yang 

diberikan 

2) Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

3) Ujian atau 

memberikan soal-

soal. 

4) Mendiskusikan 

soal yang 

diberikan 

3.  Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

 

3. Siswa berkelompok 

untuk 

memecahkan 

permasalahan 

(Fase 3) 

Mendampingi 

dalam 

penyelidikan 

individual/ 

kelompok 

4.  Guru membantu 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

 

 

 

 

 

4. Siswa melakukan 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

  

(Fase 4) 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil 

5. Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil berupa laporan 

 

5. Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil berupa laporan 

 

(Fase 5) 

Analisis dan 

evaluasi proses 

pemecahan 

masalah 

4.   Tindak Lanjut 

   Mengulang kembali 

pelajaran yang 

telah didapat. 

 

6. Guru menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

 

6. Siswa mengerjakan 

evaluasi  

 Keterangan: 

*     Wisudawati, Asih Widi dan Eka Sulistyowati (2014:91) 

**   Daryanto (2012:127) 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA dengan menerapkan model PBL berbantuan media audio visual 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan 

model PBL berbantuan media audio visual pada kelas IV SDN Salaman Mloyo 

kota Semarang. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang 

dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model PBL berbantuan media  

audio visual. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model PBL 

berbantuan media audio visual. 

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian adalah memberikan sumbangan pemikiran 

kepada guru khususnya dalam pembelajaran IPA. Selain itu, sebagai acuan dalam 

pembelajaran yang berbasis masalah sehari-hari. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

 



10 
 

 
 

1.4.2.1. Bagi Siswa 

Adapun manfaat bagi siswa adalah mempermudah siswa memahami materi 

pembelajaran IPA, memotivasi siswa untuk lebih tertarik pada pembelajaran IPA, 

meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA, meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berpikir kritis dan ilmiah serta meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA. 

1.4.2.2. Bagi Guru 

Adapun manfaat bagi guru adalah mempermudah guru menyampaikan 

materi pembelajaran IPA, mendorong para guru untuk mengadakan variasi 

pembelajaran melalui penggunaan model dan media pembelajaran, meningkatkan 

keterampilan dan kreatif guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

1.4.2.3.Bagi Sekolah 

Adapun manfaat bagi sekolah adalah mendorong sekolah untuk melakukan 

pembelajaran yang inovatif guna perbaikan pembelajaran, menumbuhkan kerja 

sama antar-guru yang akan menunjang kualitas pembelajaran di sekolah, dan 

meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.   KAJIAN TEORI 

2.1.1.  Belajar sebagai Perubahan Tingkah Laku 

Menurut Anitah (2009:1.17) berpendapat bahwa belajar merupakan 

berlangsungnya proses pikiran dan perasaan melalui pengalaman yang hasilnya 

berupa perubahan tingkah laku yang menyangkut kognitif, psikomotorik maupun 

afektif. Contoh kegiatan belajar yaitu jika peserta didik menyimak pelajaran yang 

dijelaskan guru (proses pikiran dan perasaan), kemudian berlatih dengan soal-soal 

yang diberikan (pengalaman nyata dalam bentuk soal) dan hasilnya siswa dapat 

mengerjakan soal dengan benar. Hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan 

dari aspek kognitif yaitu dari yang belum paham menjadi paham, aspek 

psikomotorik berupa keterampilan menyelesaikan masalah dalam soal dan aspek 

afektif berupa lebih percaya diri  menguasai materi. 

Menurut Daryanto (2010:2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2013:2). 
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Sedangkan pengertian belajar sesuai dengan teori behaviorisme, belajar adalah 

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara kongkret. 

Pembelajaran dilakukan dengan memberi stimulus kepada siswa agar 

menimbulkan respon yang tepat seperti yang diinginkan (Sani, 2013:4). 

Seseorang dikatakan melakukan belajar jika memenuhi ciri-ciri belajar. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2007:8) ciri-ciri belajar yaitu: (1) pelaku 

pembelajar dalam hal ini adalah siswa atau disebut sebagai pebelajar; (2) proses 

belajar ada pada internal diri pebelajar; (3) tempat belajar dapat dilakukan dimana 

saja; 4) belajar dilakukan sepanjang hayat; (5) syarat terjadi belajar adalah adanya 

motivasi yang kuat; (6) ukuran keberhasilan dalam belajar dapat memecahkan 

masalah; (7) manfaat belajar untuk pebelajar dapat mempertinggi martabat 

pribadi; (8) hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring; dan 9) tujuan 

belajar adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. 

Belajar mempunyai banyak tujuan. Tujuan belajar dapat ditekankan pada 

proses atau hasil dan bahkan proses dan hasil. Tujuan belajar yang eksplisit 

diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, umumnya dinamakan 

instructional effect, yang biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. 

Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar 

instruksional umumnya disebut nurturant effect. Bentuknya berupa, kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan 

sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik 

“menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu (Suprijono 

2013:5).  
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Berdasarkan penjelasan para ahli tentang belajar dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha perubahan tingkah laku seseorang ke arah yang 

lebih baik melalui pengetahuannya sebagai hasil pengalamannya sendiri dari 

interaksi dengan lingkungan sekitar. Seseorang dikatakan belajar jika orang 

tersebut sudah mengalami berbagai aktivitas dalam kehidupannya sehingga 

mengakibatkan perubahan tingkah laku. 

2.1.2. Pembelajaran sebagai Proses Belajar Mengajar 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Anitah, 2009:1.18). Lingkungan 

belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, 

strategi, alat, siswa dan guru. Semua unsur tersebut saling berkaitan, saling 

mempengaruhi dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan.  

Sedangkan pembelajaran berdasarkan makna leksikal yang berarti proses, 

cara dan perbuatan mempelajari. Pembelajaran adalah dialog interaktif dan 

merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya 

pengajaran (Suprijono, 2013:13). 

Pembelajaran mempunyai ciri-ciri khusus yang dikatakan sebagai proses 

pembelajaran. Menurut Darsono (dalam Hamdani 2011:47), ciri-ciri pembelajaran 

sebagai berikut: (1) pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan 

sistematis; (2) pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar; (3) pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

perhatian dan menantang siswa; (4) pembelajaran dapat menggunakan alat bantu 

belajar yang tepat dan menarik; (5) pembelajaran dapat menciptakan suasana 
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belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa; (6) pembelajaran dapat 

membuat siswa siap menerima pelajaran; (7) pembelajaran menekankan keaktifan 

siswa; dan (8) pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja dilakukan oleh 

siswa. 

Proses pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari 

pembelajaran yaitu membantu siswa memperoleh berbagai pengalaman yang 

dapat merubah dan menambah tingkah laku siswa baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Tingkah laku tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai 

atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

Secara garis besar peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar melalui proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik, sumber belajar, maupun lingkungannya 

untuk mencapai tujuan belajar yaitu menuju ke arah yang lebih baik. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang baik 

pula (Uno, 2012:157). Kualitas pembelajaran menyangkut tiga dimensi yaitu 

strategi penyampaian pembelajaran, strategi pengorganisasian pembelajaran, dan 

strategi pengolahan pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat mempengaruhi 

tingkat pencapaian siswa dalam belajar. Tingkat pencapaian siswa juga 

dipengaruhi oleh keefektifan pengajaran. Keefektifan pengajaran saat 

pembelajaran perlu dipahami dan dicapai oleh guru.  
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Untuk mencapai efektifitas belajar, terdapat empat pilar pendidikan yang 

harus diperhatikan, sebagai berikut. 

1.  Belajar untuk mengetahui (learning to know) 

Target dalam belajar adalah proses pemahaman, sehingga belajar 

menjadikan siswa memahami dan mengetahui materi yang dipelajari. Belajar 

merupakan proses dari yang tidak tahu sesuatu menjadi tahu dan paham. 

2. Belajar untuk berbuat (learning to do) 

Belajar merupakan proses melakukan. Siswa mengerjakan, menerapkan, 

menyelesaikan persolaan, melakukan eksperimen, penyelidikan, penemuan, 

pengamatan, simulasi dan lain-lain. 

3. Belajar untuk hidup bersama (learning to live together) 

Target belajar adalah siswa memliki kemampuan untuk hidup dalam 

kelompok. Siswa dibekali pengalaman dan tanggungjawab, memahami pendapat 

orang lain, menerapkan sikap toleransi dan memahami kesulitan orang lain.  

4. Belajar untuk menjadi (learning to be) 

Siswa belajar dengan target  mengantarkan siswa menjadi individu yang 

menjadi individu sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kemampuannya. 

(Anitah,2009:2.6). 

Berdasarkan penjelasan mengenai kualitas pembelajaran, peneliti 

menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran 

yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran siswa yang meliputi learning to 

know, learning to do, learning to live together dan learning to be.  
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Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku 

pembelajaran pendidik (teacher’s behavior), perilaku dan dampak belajar siswa 

(student’s behavior), iklim pembelajaran (learning climate), materi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sistem pembelajaran di sekolah. (Depdiknas, 2004:7) 

a. Perilaku Pembelajaran Pendidik (teacher’s behavior) 

Kualitas perilaku pembelajaran pendidik dapat dilihat dari kinerjanya. 

Beberapa indikator kualitas perilaku pembelajaran guru dapat dicermati antara 

lain pada: (1) Kemampuan membangun perspepsi dan sikap positif siswa terhadap 

belajar; (2) Penguasaan ilmu yang luas dan mendalam serta mampu memilih, 

menata, mengemas, dan menyajikan materi sesuai kebutuhan siswa; (3) 

Kemampuan memahami keunikan setiap siswa dengan segenap kelebihan, 

kekurangannya dan kebutuhannya; (4) Kemampuan memahami lingkungan 

keluarga, sosial budaya, dan kemajemukan masyarakat tempat kehidupan siswa; 

(5) Kemampuan mengelola pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa 

yang tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran secara dinamis untuk membentuk kompetensi siswa; (6) 

Kemampuan mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan secara 

berkelanjutan. 

b. Perilaku belajar siswa (Student’s behavior) 

Kualitas perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kemampuan 

mereka, yaitu antara lain: (1) Kemampuan memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap belajar; (2) Kemampuan mendapatkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan dengan keterampilan; (3) Kemampuan memperluas serta 
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memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh; (4) 

Kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna; (5) Kemampuan membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 

c.   Iklim Pembelajaran (learning climate) 

Kualitas Iklim belajar mencakup: (1) Suasana kelas yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang produktif, aktif, kreatif, 

efektif,dan menyenangkan; (2) Adanya keteladanan, prakarsa, dan kreativitas 

yang dilakukan guru sebagai model.  

d. Materi Pembelajaran 

Kualitas materi pembelajaran dapat diketahui dengan indikator antara lain: 

(1) Adanya kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

harus dikuasai siswa; (2) Ada keseimbangan keluasan dan kedalaman materi 

dengan jumlah waktu yang dirancang; (3) Penyajian dilaksanakan secara 

sistematis dan kontekstual; (4) Mampu memberikan peluang bagi siswa untuk 

belajar aktif secara maksimal. 

e. Media Pembelajaran 

 Kualitas media pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri antara lain: (1) mampu 

mewujudkan pengalaman belajar bermakna bagi siswa; (2) mampu menfasilitasi 

terjadinya interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan guru dengan 

guru; (3) mampu memperkaya pengalaman belajar bagi siswa; (4) mampu 

mengubah suasana belajar dari pasif menjadi aktif.  
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f.  Sistem Pembelajaran di Sekolah 

Kualitas pembelajaran di sekolah ditandai dengan ciri-ciri antara lain: (1) 

Sekolah mampu menonjolkan ciri khasnya sebagai sekolah yang memiliki 

keunggulan; (2) Sekolah selalu responsif terhadap berbagai tantangan internal dan 

eksternal; (3) Memiliki perencanaan yang matang dan strategis dalam bentuk 

rencana strategis dan rencana operasional sekolah; (4) Adanya semangat 

perubahan dari warga sekolah melalui berbagai aktivitas pengembangan; dan (5) 

Adanya mekanisme pengendalian mutu dan penjaminan mutu sekolah. 

Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran yang sudah dijabarkan,  pada 

penelitian ini, variabel indikator kualitas pembelajaran yang digunakan meliputi 

kemampuan keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa.  

2.1.3.1. Keterampilan Mengajar Guru 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mempunyai 

kompetensi yang diperlukan sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan 

baik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Agar dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, selain menguasai empat kompetensi guru 

dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar.  

Anitah (2009:7.1) menjelaskan bahwa keterampilan guru adalah suatu 

keterampilan yang menuntut latihan terprogram untuk dapat menguasainya. 
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Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola 

pembelajaran secara lebih efektif.  

Menurut Aqib (2013:84) keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan 

standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru ada 9 

komponen keterampilan. 

1) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru. Hal ini karena setiap 

pembelajaran guru selalu mengajukan pertanyaan. Menurut Turney dalam Anitah 

(2009:7.7), fungsi pertanyaan yaitu: (1) membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa tentang suatu topik; (2) memusatkan perhatian pada masalah tertentu; (3) 

merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri; (4) menstruktur tugas-tugas 

hingga kegiatan belajar dapat berlangsung maksimal; (5) mengembangkan 

kebiasaan menanggapi pernyataan teman atau pertanyaan guru dan (6) memberi 

kesempatan untuk belajar berdiskusi.  

Adapun keterampilan bertanya dibagi menjadi dua komponen yaitu 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut (Anitah, 2009:7.7). 

Komponen keterampilan bertanya dasar meliputi (1) pengungkapan pertanyaan 

secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan 

jelas sehingga mudah dipahami siswa, pertanyaan yang dibuat menggunakan 

struktur kalimat yang sederhana dan kata-kata yang sudah dikenal siswa; (2) 

pemberian acuan, sebelum bertanya guru memberikan acuan berupa informasi 

yang perlu diketahui siswa, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan; (3) 

pemusatan perhatian, memfokuskan perhatian siswa pada inti masalah tertentu 
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dengan menggunakan pertanyaan umum dan khusus; (4) penyebaran pertanyaan, 

memberikan pertanyaan kepada siswa secara menyeluruh, sehingga 

memungkinkan siswa mendapat giliran yang merata untuk menjawab pertanyaan; 

(5) pemindahan giliran, siswa pertama memberikan jawaban siswa kedua 

melengkapi jawaban sehingga semua siswa memperhatikan jawaban temannya; 

(6) pemberian waktu berpikir, setelah guru mengajukan pertanyaan hendaknya 

memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menunjuk siswa untuk menjawab 

dan 7) pemberian tuntunan pertanyaan, guru memberikan tuntunan yang 

memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang 

diharapkan. 

 Sedangkan komponen keterampilan bertanya lanjut, meliputi: (1) 

mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, guru hendaknya 

mengajukan pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, 

evaluasi dan kreasi; (2) pengaturan urutan pertanyaan dari yang sederhana ke 

kompleks; (3) penggunaan pertanyaan pelacak dan peningkatan terjadinya 

interaksi dengan jawaban atas pertanyaan yang sama. 

2) Keterampilan Memberi Penguatan 

Guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena 

“penguatan” merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian 

siswa. Menurut Usman (2013:80), tujuan pemberian penguatan yaitu: (1) 

meningkatkan perhatian siswa terhadapa pelajaran; (2) merangsang dan 

meningkatkan motivasi belajar dan 3) meningkatkan kegiatan belajar siswa dan 

membina tingkah laku siswa yang produktif. Penguatan dapat berbentuk verbal 
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(berupa kata atau kaliamat pujian) maupun non verbal (berupa gerak mendekati, 

mimik dan gerakan badan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan atau simbol).  

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam pembelajaran yaitu perubahan dalam proses kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan. Variasi pembelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: (1) 

variasi gaya mengajar, meliputi variasi suara (rendah, tinggi, besar, kecil), 

memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak 

pandang dengan peserta didik, variasi gerakan badan dan mimik dan mengubah 

posisi (di depan kelas, berkeliling di tengah kelas dan ke belakang kelas); (2) 

variasi penggunaan media, meliputi variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, 

variasi alat dan bahan yang  dapat didengar, variasi alat dan bahan yang dapat 

diraba, dan variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar; (3) 

variasi pola interaksi dalam kegiatan meliputi variasi dalam pengelompokan 

peserta didik (klasikal, kelompok besar, kelompok kecil, perorangan), variasi 

tempat kegiatan pembelajaran (di kelas dan diluar kelas), variasi dalam 

pengaturan guru (seorang guru dan tim), variasi dalam  pengaturan hubungan guru 

dengan peserta didik (tatap muka atau melalui media) dan (4) variasi dalam 

kegiatan pembelajaran, meliputi variasi penggunaan metode pembelajaran, variasi 

penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pemberian contoh dan 

ilustrasi, dan variasi dalam interaksi dan kegitan peserta didik. (Mulyasa, 

2006:79). 
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4) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan juga dapat disebut keterampilan menyampaikan 

informasi berupa materi pembelajaran. Kemampuan penyampaian informasi 

berupa materi isi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan atau 

sitematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan hubungan yang 

lain misalnya adanya hubungan sebab dan akibat. (Usman: 2013:88) 

Adapun tujuan dari kegiatan menjelaskan adalah: (1) membimbing siswa 

memahami berbagai konsep, hukum, prinsip atau prosedur; (2) membimbing 

siswa menjawab pertanyaan secara nalar; (3) melibatkan siswa untuk berpikir; (4) 

mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa dan (5) menolong siswa 

menghayati berbagai proses penalaran. Keterampilan menjelaskan terdiri dari 

berbagai komponen yaitu: (1) komponen merencanakan penjelasan, dan (2) 

komponen menyajikan penjelasan (Aqib, 2013:87). 

Menurut Mulyasa (2006:80), terdapat beberapa prinsip dalam memberikan 

penjelasan, yaitu: (1) penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di 

awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran; (2) penjelasan harus menarik 

perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar; 

sehingga diberikan secara sistematis; (3) penjelasan dapat diberikan untuk 

menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah 

direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan 

pembelajaran; (4) materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar 

dan bermakna bagi peserta didik dan (5) penjelasan yang diberikan harus sesuai 

dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik.  



23 
 

 
 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Komponen-komponen membuka pelajaran tersebut adalah: (1) menarik 

perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola 

interaksi pembelajaran yang bervariasi; (2) menimbulkan motivasi, disertai 

kehangatan dan keantusiasan; (3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) 

membuat kaitan dengan cara mengajukan pertanyaan apersepsi dan merangkum 

pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran yaitu: (1) meninjau kembali dengan cara 

merangkum, (2) mengadakan evaluasi penguasaan siswa dan (3) memberikan 

tindak lanjut yang dapat berupa pekerjaan rumah, merancang sesuatu atau 

berkunjung ke suatu tempat. (Aqib, 2013:89-90). 

Kegiatan membuka pelajaran untuk memperkenalkan siswa terkait materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan  

memberikan pertanyaan untuk memunculkan rasa keingintahuan siswa. 

Pertanyaan yang diberikan dapat berupa pertanyaan yang berisi masalah terkait 

materi. Ibrahim Arends dalam Wisudawati dan Eka (2014:91), bahwa 

memberikan orientasi siswa pada masalah kegiatan yang dilakukan guru yaitu 

membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan, dan memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah.  

Sebelum guru melakukan kegiatan membuka pembelajaran perlu dilakukan 

kegiatan prapembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila 

guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar yang efektif. Kondisi belajar yang 

efektif dapat dimulai dari kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan prapembelajaran 

adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan 
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siswa mengkuti pelajaran yang bersifat umum dan tidak berkaitan langung dengan 

kompetensi atau materi yang akan dibahas. 

Adapun tahap prapembelajaran yaitu: (1) menciptakan sikap dan suasana 

kelas yang menarik meliputi memperlihatkan sikap yang menyenangkan terhadap 

siswa, mempersiapkan alat atau fasilitas kelas (menyiapkan buku dan alat tulis  

serta alat peraga yang akan digunakan), kebersihan dan kerapian kelas, 

memberikan salam dan berdoa sebelum dimulai pembelajaran; (2) memeriksa 

kehadiran siswa, dapat dilakukan pada jam pertama; (3) menciptakan kesiapan 

belajar siswa, meliputi membantu membimbing siswa dalam mempersiapkan 

fasilitas belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar, menciptakan kondisi 

belajar untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, menunjukkan minta 

dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar, mengelola seluruh aktivitas 

siswa, dan menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; 4) menciptakan suasana belajar yang demokratis, seperti 

mengajukan pertanyaan untuk dijawab siswa.(Anitah, 2009:4.3) 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan 

melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi 

kelompok kecil dengan efektif. Dalam pelaksanaan diskusi perlu diperhatikan: (1) 

diskusi hendaknya dilakukan dalam iklim terbuka; (2) diskusi yang efektif 

didahului dengan perencanaan yang matang meliputi topik yang sesuai, pemberian 

informasi pendahuluan, menyiapkan diri sebagai pimpinan diskusi, pembentukan 
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kelompok diskusi dan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua 

anggota kelompok bertatap muka. (Aqib, 2013:93) 

Komponen-komponen keterampilan guru membimbing diskusi kelompok 

kecil yaitu: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi seperti 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi; (2) 

memperluas masalah atau urunan pendapat, seperti meminta komentar siswa 

dengan mengajukan pertanyaan yangg membantu siswa mengembangkan ide, 

menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan atau contoh-

contoh yang sesuai hingga kelompok memperoleh pengertian lebih jelas; (3) 

menganalisis pandangan siswa seperti meneliti apakah alasan tersebut memang 

mempunyai dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang 

tidak disepakati; (4) meningkatkan urunan siswa seperti mengajukan pertanyaan 

yang menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal dan non 

verbal, memberikan waktu untuk berpikir dan memberikan dukungan terhadap 

pendapat siswa dengan penuh perhatian; (5) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi mencoba memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi 

dengan mengarahkan pertanyaan langsung pada siswa dan mendorong siswa 

untuk mengomentari pendapat temannya sehingga interaksi antar siswa dapat 

ditingkatkan; (6) menutup diskusi seperti membuat rangkuman hasil diskusi 

dengan bantuan siswa. (Usman, 2013:94). 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Mulyasa (2006:91), komponen keterampilan mengelola kelas 

yaitu: (1) menciptakan dan memelihara iklim yang optimal seperti menunjukkan 
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sikap tanggap secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan dan memberi 

reaksi terhadap gangguan di kelas, memberikan petunjuk yang jelas, meberikan 

teguran secara bijaksana, memberikan penguatan ketika diperlukan; (2) 

keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal seperti meningkatkan perilaku yang baik. 

Manfaat guru memiliki keterampilan mengelola kelas adalah: (1) 

mendorong siswa mengembangkan tanggungjawab individu maupun klasikal 

dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang 

berlangsung, (2) menyadari kebutuhan siswa dan (3) memberikan respon yang 

efektif terhadap perilaku siswa. 

Adapun prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu: (1) kehangatan dan 

keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang 

menyenangkan; (2) menggunakan kata-kata tindakan yangg dapat menantang 

siswa untuk berpikir; (3) menggunakan berbagai variasi yang dapat 

menghilangkan kebosanan; (4) keluwesan guru dalam melakasanakan tugas; dan 

(5) penekanan pada hal-hal yang berifat positif. (Aqib, 2013:97). 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan  

Komponen keterampilan guru saat mengajar kelompok kecil dan perorangan 

yaitu: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi seperti 

mendengarkan secara simpati gagasan yang dikemukakan siswa dan memberikan 

respon positif terhadap gagasan siswa; (2) keterampilan mengorganisasikan 

seperti memberikan orientasi umum dan mengoordinasikan kegiatan; (3) 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar seperti memberikan 
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penguatan yang sesuai dan (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran seperti menetapkan tujuan pelajaran dan merencanakan 

kegiatan pembelajaran.(Aqib, 2013:98) 

Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu guru 

sebagai: (1) organisator kegiatan belajar mengajar; (2) sumber informasi bagi 

siswa; (3) motivator bagi siswa untuk belajar; (4) penyedia materi dan kesempatan 

belajar bagi siswa; (5) pembimbing kegiatan belajar siswa dan (6) peserta 

kegiatan belajar. (Usman, 2013:103). 

9) Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sarana pembelajaran yang digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran 

digunakan untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Prinsip-prinsip keterampilan menggunakan media pembelajaran yaitu (1) 

tepat guna, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar; 

(2) berdaya guna, media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan 

motivasi siswa; (3) bervariasi artinya media pembelajaran yang digunakan mampu 

mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. (Aqib, 2013:101) 

Sembilan keterampilan mengajar harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini 

karena guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran yaitu 

mendidik, membimbing, melatih jasmani dan rohani siswa. Selain itu, guru juga 

dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif yaitu suasana belajar yang 

menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang kepada siswa 
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untuk berpikir kreatif, aktif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan 

mengelaborasi kemampuannya. Oleh karena itu, seorang guru harus cermat dan 

tepat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Keterampilan guru yang akan dilakukan dalam pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model  Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

antara lain: (1) Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran); (2) 

Mengorientasi masalah pada siswa (keterampilan variasi, keterampilan 

menggunakan media); (3) Mengorganisasi siswa untuk belajar  (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan bertanya); (4) Membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan); (5) 

Membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil berupa laporan 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, memberikan penguatan); (6) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (keterampilan 

menutup pelajaran). 

2.1.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Menurut Anitah (2009:2.20), perkembangan siswa merupakan aspek yang 

diperhatikan dalam proses belajar. Seluruh aktivitas proses belajar berpusat pada 

kebutuhan siswa dan pada aspek tuntutan masyarakat. 

Proses pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa dalam 

pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Banyak jenis 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Berkenaan hal tersebut, Paul B. Dierich (dalam 



29 
 

 
 

Sardiman (2012:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Visual activities, misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan dan pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik dan pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

dan menyalin. 

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

diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antar lain: ,melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun dan 

beternak. 

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.  

Berdasarkan penjelasan mengenai aktivitas siswa, peneliti menyimpulkan 

bahwa aktivitas belajar siswa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 
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siswa saat mengikuti pembelajaran sangat banyak yang dapat dikategorikan dalam 

beberapa jenis. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini pada pembelajaran IPA yang akan 

menerapkan model  Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

adalah sebagai berikut: (1) Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional 

activities); (2) Siswa menanggapi permasalahan sehari-hari yang disampaikan 

guru (mental activities, visual activities, oral activities); (3) Siswa berkelompok 

untuk memecahkan masalah (oral activities, mental activities); (4) Siswa 

melakukan penyelidikan secara mandiri dan kelompok (emotional activities, 

listening activities, visual activities, mental activities); (5) Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil berupa laporan (writing activities, emotional activities, 

mental activities); dan (6) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (mental activities, emotional activities). 

2.1.3.3. Hasil belajar sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Pembelajaran 

Menurut Anitah (2009:2.19), hasil belajar merupakan perubahan tingkah 

laku yang diperoleh peserta didik yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan 

disadari. Perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik mencakup keseluruhan 

aspek yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan menurut 

pendapat Suprijono (2013:5), hasil belajar berupa pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

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

dapat diartikan sebagai perubahan perilaku secara keseluruhan yang ada pada 

potensi dalam diri seseorang. 
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Pendapat lain tentang hasil belajar menurut Susanto (2013:5) menyatakan 

bahwa hasil belajar siswa adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini 

juga didukung dengan pendapat Bloom, yang menyatakan bahwa cakupan hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain 

kognitif meliputi: 1) knowledge (pengetahuan, ingatan); 2) comprehensif 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); 3) application (menerapkan); 4) 

analysis (mengorganisasikan, merencakan, membentuk hal baru); dan evaluation 

(menilai). Sedangkan domain afektif berupa: 1) receiving (sikap menerima); 2) 

responding (memberikan respon); 3) valuin (nilai); 4) organization (organisasi); 

5) character (karakterisasi). Untuk domain psikomotorik mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial dan intelektual.  

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan 

sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan (Sanjaya,2012:13). Keberhasilan 

siswa mencapai tujuan pembelajaran merupakan tugas guru dengan cara 

merancang instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen yang dirancang 

dilengkapi cara menggunakan instrumen dan kriteria keberhasilan agar data yang 

diperoleh jelas. Data tersebut nantinya akan dikembangkan dan dapat untuk 

memperbaiki program pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran, hasil belajar tidak hanya dilihat dari aspek 

produk saja tetapi juga aspek proses. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari aspek 

produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang diperoleh dengan 

mengabaikan proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dari aspek produk, 
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hasilnya langsung dilihat dan ditentukan kriterianya, namun dapat mengurangi 

makna proses pembelajaran sebagai proses yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan.   

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku individu yang mencakup domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Perubahan tingkah laku yang terjadi  pada  diri seseorang setelah 

seseorang tersebut melakukan kegiatan tertentu yang disebut belajar. Pada 

penelitian ini hasil belajar siswa adalah hasil belajar siswa yang menerapkan 

model  Problem Based Learning berbantuan media audio visual saat pembelajaran 

IPA pada ranah kognitif yang merupakan tolak ukur keberhasilan penelitian. 

2.1.4. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Mempelajari Alam Semesta 

IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam memegang peranan sangat penting yaitu 

mempelajari alam kehidupan manusia. Menurut Wisudawati dan Eka (2014:22) 

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus mempelajari alam 

yang awalnya dikembangkan berdasarkan percobaan dan teori. 

Pendapat lain, menurut Samatowa (2011:3) menyatakan bahwa sains atau 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai sangkut paut dengan alam sebagai 

objek dan menggunakan metode ilmiah dalam mempelajarinya. Sedangkan 

menurut Susanto (2013:167), menyatakan bahwa IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, 

menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran untuk menarik 

kesimpulan.  
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 Berdasarkan penjelasan pengertian IPA, dapat disimpulkan bahwa IPA 

adalah pengetahuan dari hasil kegiatan manusia tentang alam sekitar yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah yang sistematis 

yaitu melalui proses penemuan. 

Cain & Evans (1990) menyatakan bahwa IPA mengandung empat 

komponen yaitu konten atau produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi 

(http://einsteinfisika.blogspot.com/,diakses pada tanggal 14/03/2015) 

1) IPA sebagai konten atau produk 

IPA sebagai konten atau produk mengandung arti bahwa di dalam IPA 

terdapat fakta-fakta, prinsip-prinsip, teori-teori yang sudah diterima kebenarannya 

dan hukum-hukum (Wisudawati dan Eka, 2014:24). Dasar pembentukan produk 

IPA berasal dari data hasil observasi. Selain produk dalam IPA, proses dalam IPA 

juga penting. 

2) IPA sebagai proses 

Menurut Susanto (2015:168), IPA sebagai proses adalah IPA untuk 

menggali dan memahami pengetahuan tentang alam. IPA membutuhkan proses 

dalam menemukan fakta dan teori dengan menggunakan keterampilan proses 

sains yang meliputi mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan 

menyimpulkan. 

Menurut Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:140) keterampilan 

proses untuk mengajar ilmu pengetahuan menjadikan siswa belajar proses dan 

produk ilmu pengetahuan sekaligus. Keterampilan proses dibagi menjadi dua 

yaitu keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan terintegrasi (integrated 
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skills). Keterampilan-keterampilan proses dasar menjadi dasar untuk 

keterampilan-keterampilan proses terintegrasi yang lebih kompleks, meliputi 

mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi antara lain 

mengenali variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambarkan 

hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis 

penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, 

dan bereksperimen. Penerapan keterampilan proses terintegrasi lebih kompleks 

karena memerlukan penggunaan keterampilan proses yang lain. 

Dari berbagai keterampilan proses tersebut, dalam penelitian ini akan 

menerapkan keterampilan proses dasar yang meliputi mengamati ditunjukkan 

pada saat siswa mengamati video dan saat eksperimen, menyimpulkan 

ditunjukkan dengan siswa mampu menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, dan mengkomunikasikan diwujudkan saat siswa mempresentasikan 

hasil eksperimen. 

3) IPA sebagai sikap 

Menurut Susanto (2013:169), sikap ilmiah harus dikembangkan dalam 

pembelajaran sains. Sikap tersebut harus dimiliki untuk meneliti dan kemudian 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Sikap ilmiah dikembangkan melalui 

kegiatan-kegiatan siswa dalam pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, 

percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek di lapangan. 

Saat melakukan kegiatan dalam pembelajaran IPA menerapkan beberapa 

aspek sikap ilmiah. Menurut Harlen (1996) berpendapat bahwa sikap ilmiah pada 
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pembelajaran IPA yaitu honesty (sikap jujur), critial reflection (sikap refleksi 

kritis), respect for evidence (sikap respek terhadap data), perseverance (sikap 

ketekunan), cretivity and inventiveness (sikap kreatif dan penemuan), open 

mindedness (sikap berpikiran terbuka), co-operation with others (sikap 

bekerjasama dengan orang lain), willingness to tolerate uncertainty (sikap 

keinginan menerima ketidakpastian), sensitivity to environment (sikap sensitif 

terhadap lingkungan). (https://rafiuddinblog.wordpress.com/2012/09/04/jurnal-

ilmiah-pendidikan/ diakses pada tanggal 15/03/2015) 

Guru Sekolah Dasar (SD) hendaknya dapat mengembangkan sikap ilmiah 

yang dimiliki siswa. Sebagai guru hendaknya dapat memanfaatkan keingintahuan 

anak dan kerja kelompok untuk memperoleh pengetahuan. 

4) IPA sebagai teknologi 

Teknologi merupakan hasil dari pengaplikasian ilmu pengetahuan. IPA 

sebagai teknologi dapat berupa penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari (Wisudawati dan Eka, 2014:24).  

Jika IPA mengandung keempat komponen, maka pemahaman siswa 

terhadap IPA menjadi menyeluruh dan dapat untuk memecahkan masalah 

dikehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini materi IPA yang akan dibahas 

adalah energi panas dan energi bunyi. Adapun contoh penerapan IPA sesuai 

dengan karakteristik IPA sebagai produk, proses, sikap dan teknologi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

 

 

https://rafiuddinblog.wordpress.com/2012/09/04/jurnal-ilmiah-pendidikan/
https://rafiuddinblog.wordpress.com/2012/09/04/jurnal-ilmiah-pendidikan/
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1) IPA sebagai produk 

Produk IPA dalam materi energi panas dan bunyi dapat ditunjukkan melalui 

contoh pengetahuan bahwa matahari merupakan sumber utama energi panas di 

bumi dan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber energi 

bunyi. 

2) IPA sebagai proses 

Contoh proses IPA dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dari proses 

eksperimen. Ketika peserta didik berada di luar ruangan saat ada panas matahari, 

maka tubuh peserta didik akan terasa hangat. Hal ini merupakan proses 

pembuktian bahwa matahari sebagai sumber energi panas. Saat peserta didik 

melakukan eksperimen memukul gelas dengan sendok maka akan terdengar bunyi 

gelas. Hal ini merupakan proses pembuktian benda yang dapat menghasilkan 

bunyi sebagai sumber energi bunyi. 

3) IPA sebagai sikap 

Sikap dalam IPA pada materi energi panas dan energi bunyi ditunjukkan 

pada saat siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk berdiskusi dan melakukan 

eksperimen memecahkan masalah sehari-hari. Dari kegiatan diskusi ini, siswa 

akan mengembangkan sikap ingin tahu mengenai macam-macam sumber energi 

panas dan energi bunyi, serta pemanfaatannya. Selain itu siswa juga akan 

mengembangkan sikap kerjasama, bertanggung jawab dan peduli lingkungan.  

4)  IPA sebagai teknologi 

Teknologi dalam IPA sesuai dengan materi energi panas dan energi bunyi 

ditunjukkan melalui alat yang dapat membantu manusia di kehidupan. Adanya 
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panel surya untuk menerangi jalan raya. Contoh lain yaitu dibidang kesehatan 

adanya proses bedah otak dengan memanfaatkan gelombang bunyi. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA pada hakikatnya 

memiliki empat karakteristik yang saling berkaitan. Untuk menghasilkan produk 

IPA harus melalui proses IPA terlebih dahulu dengan menerapkan keterampilan 

proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Dalam proses IPA tersebut 

sikap-sikap ilmiah akan berkembang pada diri siswa, aplikasi dari pengetahuan 

tersebut dituangkan dalam bentuk teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan, 

sehingga IPA terlihat begitu dinamis dari keterkaitan antara empat karakteristik 

yang mendasarinya.  

2.1.5. Pembelajaran IPA di SD  

IPA diperlukan untuk memecahkan masalah manusia dan alam sekitar. Di 

tingkat SD/MI pembelajaran di kelas diharapkan menekankan sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar bertujuan 

untuk merancang dan membuat suatu karya melalui peserta didik yang 

menerapkan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah (Sulistyorini, 2007:39). 

Pembelajaran IPA di kelas pada tingkat SD/MI diberikan pembelajaran IPA 

terpadu (Wisudawati dan Eka, 2014:26). Pelaksanaan pembelajaran IPA di SD 

dirumuskan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 

merumuskan tujuan, ruang lingkup, kegiatan pembelajaran, Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA untuk pencapaian kompetensi yang 

digunakan sebagai penilaian. Sehingga KTSP merupakan acuan setiap kegiatan 

formal di SD.  
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Untuk mencapai acuan KTSP berupa tujuan pembelajaran IPA, 

pembelajaran yang dilaksanakan perlu disesuaikan dengan perkembangan kognitif 

siswa SD dan teori kontruktivisime pada pembelajaran IPA. Perkembangan 

kognitif setiap individu berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-

tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget terdiri atas 4 fase yaitu sensori 

motor, pra operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Fase 

perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Desmita (2008:46), sebagai berikut. 

a. Sensori motor (usia 0-2 tahun) 

Tahap ini, bayi bergerak dari tindakan refleks pada saat lahir sampai 

permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia 

melalui pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. 

b. Preparational / pra operasional (2-7 tahun) 

Tahap pra operasional ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-

kata dan gambar yang menunjukkan peningkatan pemikiran simbolis dan 

melampaui hubungan informasi sensor dan tindakan. 

c. Concrete operational / operasional konkret (7-11 tahun) 

Pada perkembangan ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai 

peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam 

bentuk-bentuk yang berbeda. 

d. Formal operational / operasional formal (11-15 tahun) 

Tahap operasional formal, anak usia 11-15 tahun sudah memasuki usia 

remaja. Anak remaja kemampuan berpikirnya semakin meningkat yaitu berpikir 

dengan cara yang lebih abstrak, logis dan idealis.  
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Menurut Samatowa (2009:6), aplikasi teori kognitif pada pendidikan IPA 

yang dapat diterapkan di SD sebagai berikut. 

1) Konsep IPA dapat berkembang baik, jika pengalaman langsung diberikan. 

2) Adanya daur belajar yang mendorong perkembangan konsep IPA sebagai 

berikut: a) eksplorasi, yaitu kegiatan peserta didik mengalami atau mengindera 

objek secara langsung; b) generalisasi, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa 

informasi (pengalaman) yang tampaknya bertentangan dengan yang dimiliki 

peserta didik; dan c) deduksi, yaitu mengaplikasikan konsep baru (generalisasi) 

itu pada situasi dan kondisi baru.  

Proses pembelajara IPA pada siswa tidak terlepas dari alam sekitar, 

sehingga diperlukan pengalaman nyata siswa. Hal ini sesuai teori kontruktivisme 

menurut Agustiana dan Tika (2013:276), dalam proses pembelajaran IPA 

seyogyanya disediakan serangkaian pengetahuan berupa kegiatan nyata yang 

rasional atau dapat dimengerti siswa dan memungkingkan terjadi interaksi sosial. 

Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa harus terlibat secara langsung dalam 

kegiatan nyata.  

Menurut (Wisudawati dan Eka, 2014:45), teori kontruktivisme menekankan 

pada pembentukan pengetahuan yang dihadapkan pada pengalaman atau 

fenomena yang dijumpai seseorang.  Fenomena yang dijumpai peserta didik pada 

pembelajaran IPA berupa fenomena alam. Fenomena alam yang dipelajari IPA 

berasal dari fakta yang ada di alam dan hasil abstraksi pemikiran manusia. Ketika 

fenomena tersebut dijumpai peserta didik maka proses kontruksi pengetahuan 
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akan lebih mudah dibandingkan dengan IPA yang berasal abstraksi pemikiran 

manusia.   

Berdasarkan uraian tentang perkembangan anak, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa objek penelitian anak usia 7-11 tahun. Perkembangan 

kognitif yang dijelaskan oleh Piaget pada usia tersebut dinamakan periode 

operasional kongkret. Pada usia ini anak sudah mampu berfikir logis untuk 

memecahkan masalah konkret, sehingga anak sudah dapat mengkontruktivis 

sendiri pengetahuannya. Anak sudah mampu berpikir kongkret untuk memahami 

dan mengembangkan kemampuan kognitifnya yaitu dilakukan dengan 

menggunakan benda-benda konkret atau alat peraga. Alat peraga atau benda 

konkret tersebut dapat lebih membentuk pengetahuan secara langsung. 

Alat peraga diperlukan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa. Alat peraga dalam pembelajaran dapat disebut sebagai media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, 

dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. 

(Daryanto, 2012:5) 

Media yang digunakan dalam pembelajaran bermacam-macam. Media 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada siswa. Media hendaknya 

dibuat menarik dan menyerupai nyata atau menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Media tersebut dimaksudkan agar pengalaman belajar siswa dapat 

terus diingat siswa. 
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Media konkret yang digunakan dalam pembelajaran IPA pada siswa dapat 

memperjelas konsep IPA yang diajarkan. Media konkret dapat membantu siswa 

untuk mampu mengkontruktivis pengetahuan IPA. Hal ini sesuai dengan kerucut 

pengalaman belajar Edgar Dale. 

Edgar Dale dalam Arsyad (2014:13) yang mengemukakan pengalaman 

belajar disebut sebagai kerucut pengalaman belajar. Disebut sebagai kerucut 

karena terbentuk dari sebuah segitiga yang bagian dasarnya lebih luas daripada 

ujungnya. Kerucut pengalaman menggambarkan hasil belajar seseorang yang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung berupa kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

verbal (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampaian pesan itu. Berikut akan disajikan gambaran kerucut pengalaman 

belajar.  

 

Gambar 2.1.  Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale 

Berdasarkan kerucut pengalaman belajar terdapat sembilan sumber belajar 

sesuai dengan tingkat keabstrakan dimulai dari lambang kata, lambang visual, 
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gambar diam/rekaman video, gambar hidup pameran, televisi, karyawisata, 

dramatisasi, benda tiruan/pengamatan dan pengalaman langsung. Semakin 

konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak pengalaman 

yang diperolehnya.  

Menurut Edgar Dale dalam Sani (2013:60) menyatakan bahwa daya ingat 

peserta didik terkait pada proses pembelajaran yang dilakukan yakni sebagai 

berikut: 

1) Peserta didik mungkin mengingat 20% dari apa yang dibaca atau didengar; 

2) Peserta didik mungkin mengingat 30% dari apa yang dilihat; 

3) Peserta didik mungkin mengingat 50% dari apa yang dingar atau dilihat; 

4) Peserta didik mungkin mengingat 70% dari apa yang dikatakan. 

5) Peserta didik mungkin mengingat 90% dari apa yang dilakukan. 

Dengan demikian, kerucut pengalaman mendeskripsikan bahwa tingkat 

keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu diaplikasikan ke dalam 

lambang-lambang seperti gambar, bagan, grafik, atau kata. Jika pesan terkandung 

dalam lambang-lambang seperti itu, indera yang dilibatkan untuk menafsirkan 

semakin terbatas yakni indera penglihatan atau indera pendengaran, tetapi 

keterlibatan imajinatif semakin bertambah dan berkembang.  

Pengalaman konkret dan pengalaman abstrak selalu dialami seseorang 

secara bergantian. Hasil belajar seseorang dari pengalaman langsung mengubah 

dan memperluas jangkauan abstraksi begitu juga sebaliknya. Kemampuan dari 

interpretasi lambang kata membantu seseorang untuk memahami pengalaman 

yang di dalamnya terlibat langsung. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan 

tingkat perkembangan kognitif siswa perlu diperhatikan dan disesuaikan saat 

pelaksanaan pembelajaran IPA di SD. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV 

SD masuk dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan teori 

kontruktivisme. Siswa perlu dibiasakan untuk bekerja ilmiah melalui penemuan 

atau pemecahan masalah dengan bekerja sama dengan temannya. Penemuan 

tersebut diperoleh saat melakukan eksperimen sehingga dapat mengkontruktivis 

siswa saat pembelajaran. Peran guru dalam penelitian ini, guru harus mampu 

memfasilitasi siswa dengan media yang menarik. Penggunaan media yang 

menarik diharapkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari bersifat 

nyata, tidak bersifat abstrak.  Untuk itu, penerapan model PBL (Problem Based 

Learning) dalam pembelajaran IPA dapat memungkinkan siswa belajar dengan 

mengaitkan pengalaman kehidupan sehari-hari. 

2.1.6.  Model Problem Based Learning 

2.1.6.1. Model Pembelajaran pada Proses Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan guru (Komalasari, 2013:57). Model 

pembelajaran digunakan guru selama proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pada siswa. 

Pendapat lain tentang model pembelajaran, Suprijono (2013:45-46) 

menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan landasan praktik 

pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 

dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 
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implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran juga dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Menurut Wisudawati dan Eka (2014:49), model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran juga merupakan implementasi dari suatu pendekatan, metode 

dan teknik dalam pembelajaran yang disusun secara sistematis dan dilaksanakan 

saat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai model pembelajaran, dapat 

disimpulkan model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang berisi 

langkah-langkah dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran untuk setiap 

mata pelajaran dapat berbeda disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa. 

2.1.6.2.  Model PBL dalam Proses Pembelajaran  

Model Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang 

penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan membuka 

dialog. Permasalahan yang diberikan merupakan permasalahan sehari-hari (Sani, 

2014:127).  

Sedangkan pendapat Amir (2013:22), PBL menyajikan masalah tentang 

dunia nyata yang diselesaikan dengan peserta didik melalui bekerjasama dalam 
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kelompok, memecahkan masalah dengan pengetahuannya dan dengan mencari 

informasi yang relevan. Menurut  PBL merupakan kegiatan pembelajaran yang 

diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari. (Shoimin, 2014:130). 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai model PBL dapat disimpulkan 

bahwa PBL merupakan model pembelajaran digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan diawali pemberian masalah sehari-hari yang selanjutnya 

dicari penyelesaiannya masalahnya dengan bekerjasama bersama kelompoknya 

untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. 

2.1.6.3. Tujuan Model Problem Based Learning 

PBL bertujuan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir, menyelesaikan masalah dan keahlian intelektual. Tujuan pembelajaran 

model PBL menurut Wisudawati dan Eka (2014:90-91) sebagai berikut. 

a) Kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Peserta didik diberikan 

suatu masalah yang harus diselesaikan dengan pemikiran yang lebih tinggi. 

b) Memahami peran orang dewasa. PBL dibentuk untuk membuat petunjuk 

rasional berdasarkan suatu masalah dan membantu peserta didik untuk 

mampu menghadapi suatu masalah di dunia nyata. 

c) Pembelajar mandiri dan bebas. PBL membantu peserta didik untuk bebas 

berkreasi dan mandiri. 

Siswa belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran model PBL. Tentunya 

pembelajaran model PBL dapat bermanfaat bagi siswa. Menurut Amir (2014:27-

29), PBL bertujuan untuk meningkatkan pemahaman meteri ajar, meningkatkan 

fokus pada pengetahuan yang relevan, mendorong siswa untuk berpikir, 
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membangun kerjasama tim, membangun kecakapan belajar dan dapat memotivasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan model Problem Based Learning, PBL memberikan 

manfaat bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. PBL membantu siswa untuk 

berpikir memecahkan masalah dunia nyata secara kelompok yang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.6.4. Langkah-Langkah Model Problem Based Learning 

Model PBL dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, maka guru harus memahami langkah-langkah model PBL. Langkah-

langkah model PBL menurut Arends (2008:57) adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.1. Langkah-Langkah PBL 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Memberikan 

orientasi masalah 

pada siswa 

Membahas tujuan 

pembelajaran,mendeskripsikan, dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 

masalah 

2 Mengorganisasi 

siswa untuk 

meneliti/belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Mendampingi 

pengalaman/ 

penyelidikan 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

4 Mengembangkan 

dan manyajikan hasil 

Membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan 
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Kelima fase PBL dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik.  

Pada awal pembelajaran PBL, guru seharusnya mengkomunikasikan denga 

jelas tujuan pembelajaran, membangun sikap positif terhadap pembelajaran, 

membangun sikap positif terhadap pembelajaran tersebut dan 

mendeskripsikan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh peserta didik. 

Tujuan utama pembelajaran untuk menginvestigasi berbagai masalah 

penting dan menjadi pelajar yang mandiri. Permasalahan atau pertanyaan 

yang diinvestigasi tidak memiliki jawaban mutlak “benar” dan sebagian 

permasalahan memiliki banyak solusi. Selama fase investigasi, peserta didik 

akan mendorong untuk melontarkan pertanyaan dan mencari informasi secara 

mandiri dan guru memberikan bantuan. Selama fase analisis dan penjelasan 

pembelajaran, peserta didik akan didorong untuk mengekspresikan idenya 

secara terbuka dan bebas. 

2. Mengorganisasi peserta didik untuk meneliti/belajar. 

Guru mengembangkan keterampilan kolaborasi antarpesertadidik dan 

membantu mereka untuk menginvestigasi masalah secara bersama-sama. 

Selain itu, guru  membantu peserta didik merencakan investigasi dan 

pelaporan. 

3. Mendampingi dalam penyelidikan secara mandiri atau kelompok. 

Guru mendampingi peserta didik dalam melaksanakan penyelidikan baik 

secara sendiri maupun kelompok dengan cara mengumpulkan data dan 
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melakukan percobaan serta mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan 

memberikan solusi. 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil berupa laporan. 

Hasil akhir dari model pembelajaran PBL adalah suatu karya yang dapat 

dilaporkan dan dipamerkan. Laporan akhir berupa situasi permasalahan, 

tujuan pemecahan masalah, alternatif pemecahan masalah yang dapat berupa 

laporan tertulis. 

5. Analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalah. 

Guru membimbing peseerta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir peserta didik dalam melakukan investigasi suatu 

permasalahan dan kemampuan intelektual yang digunakan. Arends dalam 

Wisudawati dan Eka, 2014:91) 

 

Pelakasanaan PBL  menurut (Sani, 2014:145) meliputi kegiatan: 1) 

merumuskan tujuan pembelajaran; 2) memperoleh informasi baru melalui 

pembelajaran mandiri; 3) menerapkan strategi/metode baru dalam menganalisis 

permasalahan; 4) mengajukan solusi masalah; dan 5) mengkaji dan mengevaluasi 

solusi yang diterapkan. 

Model PBL dalam kegiatan pembelajaran melatih siswa menyelesaikan 

masalah untuk direncanakan penyelesainnya yang selanjutnya mempresentasikan 

gagasannya, mengargumentasikan dan mengkomunikasikan kepada pihak. Guru 

bertindak sebagai fasilitator dimana guru pun memahami proses berpikir siswa.     
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Berdasarkan penjelasan mengenai langkah-langkah model PBL, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dapat dimulai dengan orientasi masalah pada 

siswa, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing pengalaman 

individual/kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sampai 

dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

2.1.6.5.  Peran Guru dalam Pembelajaran  Problem Based Learning  

Pembelajaran PBL mengharuskan guru memberikan kesempatan pendidik 

menambah kemampuan menemukan dan kecerdasan. Menurut Wisudawati dan 

Eka (2014:88), peran guru dalam mengajukan masalah, memberikan pertanyaan 

dan menfasilitasi untuk penyelidikan dan dialog. 

Sedangkan pendapat Sani (2014:136) menyatakan bahwa peran guru dalam 

PBL adalah memberikan berbagai masalah autentik atau memfasilitasi peserta 

didik untuk mengidentifikasi permasalahan autentik, memfasilitasi penyelidikan 

dan mendukung pembelajaran yang dilakukan peserta didik.  

Guru sebagai pendidik dalam proses PBL mempunyai peran yang sangat 

penting. Menurut Tan (dalam Amir, 2013:43-44), fokus pendidik dalam PBL ada 

tiga yaitu memfasilitasi, menuntut dan memediasi. Guru memfasilitasi proses 

pembelajaran mulai dari mengubah kerangka berpikir siswa, mengembangkan 

kemampuan bertanya dan membuat siswa terlibat dalam belajar kelompok. Guru 

bertugas menuntut siswa mendapatkan strategi pemecahan masalah, mulai dengan 

penalaran yang mendalam. Sedangkan guru memediasi proses mendapatkan 

informasi, mulai dengan mencari sumber informasi dan membuat hubungan antara 

satu sumber dengan sumber yang lain. 



50 
 

 
 

Guru yang menggunakan model PBL dalam pelaksanaan pembelajaran 

perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa. 

Pada penelitian ini peran guru adalah menyiapkan lingkungan belajar yang 

mampu memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

memecahkan masalah dunia nyata melalui penyelidikan. Dengan demikian 

peneliti menggunakan model PBL dan media audio visual sebagai penunjang 

model PBL. 

2.1.6.6. Kelebihan model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan masing-masing yang 

digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan kemampuan siswa. 

Menurut Shoimin (2014:132), pembelajaran dengan model PBL mempunyai 

kelebihan yaitu. 

1. Siswa didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi 

nyata. 

2. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar. 

3. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari siswa. 

4. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

5. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik 

perpustakaan, internet, wawancara dan observasi. 

6. Siswa memilliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 
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7. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

8. Kesulitan siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok. 

Sependapat dengan Shoimin, menurut Sani (2014:129) memaparkan 

kelebihan PBL dalam pembelajaran dapat memungkinkan siswa terlibat 

mempelajari permasalahan dunia nyata, meningkatkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, mempunyai keterampilan menyelesaikan masalah, belajar antar 

disiplin ilmu, belajar secara mandiri, menggali informasi, siswa juga dilatih 

bekerjasama dan dapat melatih keterampilan berkomunikasi siswa.  

Kelebihan model PBL menunjukkan bahwa model PBL sangat tepat bila 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dapat belajar menyelesaikan 

masalah di kehidupan sehari-hari dengan terlibat aktif dalam pembelajaran. 

2.1.7. Media Pembelajaran Audio Visual sebagai Pendukung Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran diperlukan sebuah media perantara yang dapat 

difungsikan menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 

siswa. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat disebut media 

pembelajaran. Menurut Anitah (2009:6.11), menjelaskan media pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran 

(message) yang disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada penerima pesan 

(siswa)  dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat terserap dengan cepat 

dan tepat sesuai dengan tujuannya. Sedangkan Aqib (2013:50) berpendapat bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa.  
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Media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima 

yaitu siswa merupakan salah satu ciri media pembelajaran yang dipaparkan oleh  

Arsyad (2013:79).  

Berdasarkan penjelasan mengenai media pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat komunikasi antara guru dan 

siswa yang dapat membantu kegiatan pembelajaran untuk memudahkan siswa 

memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran mempermudah guru 

menyampaikan materi kepada siswa. 

Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Menurut Arsyad (2014:29-30) menyebutkan beberapa manfaat 

media pembelajaran sebagai berikut. 

a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar; 

b) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antar siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya; 

c) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; 

d) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

Sedangkan menurut Aqib (2013:51), manfaat media pembelajaran secara 

umum yaitu: 1) menyeragamkan penyampaian materi; 2) pembelajaran lebih 
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jelas dan menarik; 3) proses pembelajaran lebih interaksi; 4) efisiensi waktu dan 

tenaga; 5) meningkatkan kualitas belajar; 6) belajar dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja; 7) menumbuhkan sikap positif belajar; dan 8) meningkatkan 

peran guru yang positif dan produktif. 

Pendapat lain menurut Anitah (2009:6.10), manfaat media pembelajaran 

sebagai berikut: 1) membuat konkret konsep-konsep yang abstrak; 2) 

menghadirkan objek yang sukar didapatkan dari lingkungan belajar; 3) 

menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil; dan 4) memperlihatkan gerakan 

yang terlalu cepat atau lambat. 

Berdasarkan penjelasan tentang manfaat media pembelajaran, peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran dapat mempermudah siswa memahami 

materi yang dipelajari, dan dapat membantu guru menyampaikan materi 

pembelajaran. Oleh karena itu guru harus menggunakan media pembelajaran 

dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran terdiri dari berbagai jenis. Salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran adalah media audio visual. Media audio visual 

merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Selain, 

menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi 

audio visual dapat digunakan untuk: (a) mengembangkan keterampilan 

mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar; (b) mengatur dan 

mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat 

para ahli yang berada jauh dari lokasi; (c) menjadikan model yang akan ditiru oleh 

siswa, dan (d) menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan 
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belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah (Kustandi dan Sutjipto, 

2013: 103). 

Sedangkan menurut Arsyad (2014:91) media berbasis audio visual 

merupakan media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Arsyad juga menyebutkan kelebihan 

media pembelajaran audio visual (dalam hal ini film dan video): 

a) Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Film merupakan 

pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara 

normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. 

b) Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika diperlukan. Misalnya, proses 

pemanfaatan sumber energi panas. 

c) Selain mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan 

sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, video tentang pemanfaatan 

energi panas, diharapkan siswa dapat memanfaatkan energi panas yang ada di 

lingkungan sekitar secara mandiri. 

d) Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat memunculkan 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Film dan video, seperti 

proses terjadinya perpindahan panas dapat dijadikan bahan diskusi. 

e) Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. 
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f) Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, 

kelompok yang heterogen, maupun perorangan. 

g) Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film 

yang dalam kecepatan normal memakan waktu lama dapat ditampilkan dalam 

satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana kejadian es batu yang mencair akibat 

suhu panas lingkungan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai media audio visual tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual adalah media pembelajaran 

yang dapat menampilkan informasi berupa visual (gambar) dan audio (suara) 

secara bersamaan yang berisi materi yang akan dipelajari siswa. Media 

pembelajaran audio visual ini sangat efektif dalam pembelajaran karena dapat 

menarik siswa untuk mengikuti proses belajar dan membantu guru mempermudah 

menyampaian materi yang tidak ada di lingkungan belajar siswa. Peneliti memilih 

media audio visual untuk digunakan pada penelitian ini karena media audio visual 

sangat mendukung pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based 

Learning. Media audio visual yang digunakan pada penelitian ini adalah video. 

2.1.8 Teori Pembelajaran yang Relevan dengan Model PBL dan Media 

Audio Visual 

Pada penelitian kali ini, pembelajaran yang sesuai dengan model PBL dan 

media audio visual, selain pembelajaran kontruktivisme juga pembelajaran 

kooperatif dan penerapan guru efektif. 
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2.1.8.1. Pembelajaran Kooperatif 

Pada penelitian ini, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

untuk menyelesaikan tugasnya. Pengelompokkan siswa ini sesuai dengan 

pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (2005:4) pembelajaran kooperatif 

merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan 

dapat saling membantu, mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah 

pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam 

pemahaman masing-masing. 

Sependapat dengan Slavin, menurut Suprijono (2013:54), pembelajaran 

kooperatif dapat disebut sebagai pembelajaran sosial. Pembelajaran kooperatif 

merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpim oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru. Guru menetapkan 

tugas, pertanyaan-pertanyaan dan menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

Guru dapat menetapkan ujian tertentu pada akhir tugas atau biasa disebut dengan 

evaluasi. 

Kegiatan pembelajaran kooperatif yang sedemikian rupa, dapat mencapai 

siswa menguasai pengetahuan akademik, penerimaan terhadap keragaman dalam 

pendapat, dan pengembangan keterampilan sosial. (Sani, 2013:132). Pembelajaran 

kooperatif tidak hanya mementingkan hasil pengetahuan akademik yang baik. 
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Prestasi akademik yang baik juga didukung dengan bagaimana siswa dapat 

berinteraksi dengan teman seperti dalam diskusi. Diskusi dapat membantu siswa 

lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya dan belajar menerima 

pendapat orang lain. 

Untuk mencapai siswa yang dapat menguasai akademik yang baik, guru 

dapat menggunakan kegiatan pembelajaran kooperatif dimana setiap siswa belajar 

dengan berkelompok. Pembelajaran dengan berkelompok tidak semua disebut 

sebagai pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa 

unsur. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif menurut Roger dan David Johnson 

dalam Suprijono (2013:58-61), adalah sebagai berikut. 

a. Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

b. Personal Responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

c. Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

e. Group processing (pemrosesan kelompok)  

Berdasarkan penjelasan pembelajaran kooperatif dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran secara berkelompok pada 

peserta didik dengan jumlah anggota dua sampai lima orang yang diarahkan oleh 

guru untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Pembelajaran kooperatif 

mempunyai unsur yang berkait dimana jika salah satunya tidak ada maka 

pembelajaran kooperatif kurang maksimal. 

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan pembelajaran IPA pada penelitian 

ini. Adanya pembentukan kelompok saat pembelajaran dapat melatih siswa 
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bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara bersama-

sama. Pembelajaran kooperatif dapat membuat guru dan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang aktif memerlukan guru efektif karena guru 

efektif merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran. Peran guru 

sangat penting karena guru mampu mengarahkan siswa dalam belajar. 

2.1.8.2. Guru Efektif  

Guru efektif adalah guru yang aktif dalam melibatkan siswa untuk membuat 

contoh dan alternatif lainnya, bertanya yang memerlukan penjelasan bukan hanya 

ingatan, dan memantau peningkatan kompetensi siswa. 

Menurut Marno dan Idris (2014:28), guru yang efektif adalah guru yang 

dapat menjalankan semua tugasnya dan fungsinya secara profesional. Ada 

beberapa syarat untuk guru agar dapat menjadi guru yang profesional. Syarat 

tersebut adalah kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan 

berpikir, sikap penuh dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan 

karier, budaya kerja dan suasana kerja yang kondusif.   

Menurut Eggen dan Kauchak (1995) guru efektif adalah guru yang: 

1. Mengidentifikai tujuan pembelajaran yang jelas bagi siswa; 

2. Memilih strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran; 

3. Menyiapkan contoh dan alternatif lain yang dapat membantu siswa lebih 

memahami topik yang dipelajari; 

4. Meminta siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran; 
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5. Membimbing siswa agar mereka dapat membangun pemahaman dari topik 

yang dipelajari; 

6. Dengan teliti memonitor siswa untuk melihat kemajuan belajar; 

(Lpmp-jatim-net/ejournal/artikel/ diakses tanggal 14/03/2015 pukul 14.50 WIB) 

Sedangkan Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas dalam Suyanto dan 

Asep (2012:8-9) mengelompokkan empat ciri guru efektif, sebagai berikut. 

1. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, contohnya 

meliputi: 

a. Guru memiliki kemampuan bersikap empati, memberikan penghargaan 

kepada siswa dan ketulusan; 

b. Memiliki hubungan yang baik dengan siswa; 

c. Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus; 

d. Menunjukkan minat dan antusias tinggi dalam mengajar; 

e. Guru mampu untuk mengorganisasikan siswa dalam mengorganisasikan 

dan merencakan kegiatan pembelajaran 

2. Memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, 

yang meliputi: 

a. Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak 

memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan dan mampu 

memberikan transisi substanti bahan ajar; 

b. Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan 

berpikir yang berbeda untuk semua siswa. 
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3. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan 

penguatan, meliputi: 

a. Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa: 

b. Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang 

lamban belajar; 

c. Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang 

memuaskan; 

d. Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan. 

4. Memiliki kemampuan yang terkait peningkatan diri, meliputi: 

a. Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; 

b. Guru mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-

metode pengajaran; 

c. Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk 

menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. 

Berdasarkan penjelasan guru efektif, dapat disimpulkan bahwa efektifitas 

guru merupakan tindakan guru yang menghasilkan peningkatan prestasi siswa. 

Guru efektif memiliki keterampilan yang dapat membuat pembelajaran menjadi 

aktif. Guru efektif mampu memfasilitasi siswa sehingga dapat belajar dari 

berbagai sumber belajar, mampu memberi pembelajaran yang menantang yang 

membuat siswa tertarik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  
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2.1.9. Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audio 

Visual 

Model Problem Based Learning berbantuan media audio visual pada  

penelitian ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

di kehidupan sehari-hari sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran kemudian 

siswa melaksanakan pemecahan masalah dan menggunakan media audio visual 

sebagai media pendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, harus memahami langkah-langkah 

pembelajaran. Adapun langkah-langkah model Problem Based Learning 

berbantuan media audio visual adalah sebagai berikut: 

 1.   Guru memberikan orientasi masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman atau penyelidikan individual atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan pemecahan masalah dan menyajikan hasil karya 

berupa laporan 

5. Guru menganalisis proses pemecahan masalah 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Ada beberapa penelitian yang mendasari peneliti memilih model Problem 

Based Learning berbantuan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang. Beberapa 

penelitian tersebut antara lain: 
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a) Penelitian yang dilakukan oleh Nila Novita Sari Nazwandi (2013) dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA dengan Strategi 

Problem Based Learning di Kelas IV SD”. Penelitian ini dilakukan di SDN 19 

Nanggalo, Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, prestasi siswa 

pada siklus I adalah 73,83% dan ini meningkat menjadi 82,15% pada siklus II. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Problem Based Learning 

meningkatkan prestasi siswa di kelas IV SD N 19 Nanggalo Padang belajar.  

b) Penelitian Agus Siwantara (2013) dengan judul “Penerapan Model Problem 

Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV SD Negeri 8 Kesiman, Singaraja”. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan persentase skor rata-rata aktivitas belajar IPA 

sebesar 13,9% dari 57,4 pada siklus I menjadi 71,3 pada siklus II. Selain itu 

peningkatan skor rata-rata hasil belajar IPA sebesar 30% dari 66,33 pada siklus 

I menjadi 81,67 pada siklus II. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas belajar dan hasil belajar siswa meningkat.  

c) Penelitian oleh T.John Ajai (2013) dengan judul “Comparation of Learning 

Effectiveness of PBL and Conventional Method of Teaching Algebra”, dari 

Journal of Educational and Practice Vol.4 No.1. Penelitian ini 

membandingkan efektifitas belajar antara belajar berbasis masalah (PBL) dan 

metode konvensional pengajaran pada Aljabar pada siswa sekolah menengah. 

Penelitian tersebut membuktikan hasil belajar siswa lebih tinggi menggunakan 

PBL daripada menggunakan konvensional. 
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d) Penelitian oleh Tracy Ford Inman (2011) dengan judul “The Effects of 

Problem-Based-Learning in Math and Science on High Pontential Elementary 

School Student”. Penelitian ini menjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan 

prestasi siswa dan dapat mengembangkan materi Matematika pada siswa 

sekolah dasar. 

e) Penelitian oleh Orhan Akinoglu dan Ruhan Ozkardes (2006) dengan judul “The 

Effect of Problem-Based-Active-Learning in Science Education on Students 

Academic Achievement, Attitude and Concept Learning” dari Eurasia Journal 

of Mathematics, Science and Technologi Eduction 2007.3 (1). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan PBL mempengaruhi prestasi 

akademik dan sikap peserta didik. Data diperoleh pada koefisien reliabilitas 

prestasi dihitung mencapai Kr 20=0,78 dan nilai sikap mencapai 0,89.  

f) Penelitian oleh Wirawan (2013) dengan judul “Penerapan Pendekatan STM 

Berbantuan Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IV SD No.4 Suana Nusa Penida”. Hasil penelitian menunjukan bahwa skor 

rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 69,13. Setelah 

diadakan perbaikan pada siklus II skor rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

82,4.  

g) I Gst. Ayu Pt Wiastuti, dkk, pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran  Siklus Belajar  (Learning Cycle) Berbantuan Media Audio 

Visual Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus Budi Utomo”. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar IPA siswa pada kelas 

eksperimen lebih dari kelas kontrol yaitu 79,26>69,92. Hal ini menunjukkan 



64 
 

 
 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang 

dibelajarkan melalui model pembelajaran siklus belajar (learning cycle) 

berbantuan media audio visual dengan siswa yang dibelajarkan melalui 

pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Gugus Budi Utomo Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran siklus belajar (learning cycle) berbantuan media audio visual 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus Budi Utomo 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

h) Penelitian oleh Fembriani (2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Model Inkuiri Berbasis Audiovisual pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Tambakaji 03 Semarang”. Hasil penelitian yaitu: (1) 

Keterampilan guru meningkat hal ini ditunjukkan dengan data siklus I skor 26 

persentase 60% kualifikasi cukup, siklus II menjadi skor 32 persentase 72,72% 

kualifikasi baik dan siklus III meningkat dengan skor 39 persentase 88,62% 

kualifikasi sangat baik. (2) Aktivitas siswa meningkat Hal ini ditunjukkan 

dengan peningkatan rata-rata hasil observasi aktivitas siswa siklus I skor 15,3 

persentase 54,64% kualifikasi cukup, siklus II menjadi skor 19,22 persentase 

68,64% kualifikasi baik dan siklus III meningkat dengan skor 24,5 persentase 

87,5% kualifikasi sangat baik. (3) Hasil belajar siswa meningkat hal ini 

ditunjukkan dengan data Rata-rata persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

meningkat dari siklus I 24 siswa (60%), siklus II menjadi 29 siswa (72,5%) dan 

siklus III 34 siswa (87,5%).  
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i) Khurnia Utami (2013) dengan judul “Penggunaan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa di Sekolah Dasar.” Hasil penelitian 

yang diperoleh adalah: (1) Aktivitas  guru mengalami peningkatan dari 74,52% 

pada siklus I menjadi 84,62% pada siklus II. (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

menunjukkan 71,43% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

82,86% (3) Respon siswa siswa pada siklus I 82,54% dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 88,57%. 

j) Winy dalam Jurnal Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2014) dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa menggunakan Media Audio Visual 

dalam Pembelajaran IPA.” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa 

media audio visual dapat meningkatkan aktivitas fisik, mental dan emosional 

siswa. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan CTL dan 

media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

model Problem Based Learning dan media audio visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Dengan demikian penelitian tersebut dapat dijadikan 

pendukung untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti 

dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media 

Audio Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV 

SDN Salaman Mloyo kota Semarang”.  

 

 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/issue/view/296
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA pada kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang belum mencapai hasil 

yang maksimal. Hal ini dapat disebabkan faktor guru, siswa dan sarana 

pembelajaran. Faktor guru dapat meliputi guru belum memfasilitasi siswa untuk 

berpikir kritis melalui metode pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Guru 

belum melibatkan siswa dalam mengidentifikasi masalah yang membuat siswa 

tertarik untuk melakukan penyelidikan. Guru juga belum mengembangkan 

keterampilan kolaborasi diantara siswa dan belum mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi atau data dan melaksanakan eksperimen/penyelidikan. 

Selain itu, guru juga belum memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menanggapi presentasi hasil belajar siswa lain dan guru belum membantu siswa 

merefleksi hasil penyelidikan/eksperimen yang dilakukan. Pada kegiatan 

pembelajaran, guru belum memberikan stimulus pada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

Keterampilan guru yang belum maksimal menyebabkan siswa belum dapat 

menganalisis masalah dan membuat kesimpulan dalam pembelajaran. Selain itu, 

siswa belum dapat melaksanakan penyelidikan dengan cara mengumpulkan data 

dan melakukan percobaan. Siswa juga belum percaya diri untuk mengajukan 

pendapat saat berdiskusi dan saat mempresentasikan hasil diskusinya. 

Faktor sarana dan prasarana pembelajaran mempengaruhi kurang 

maksimalnya pembelajaran IPA. Kurangnya penggunaan media pembelajaran 
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berpengaruh pada hasil belajar siswa. Pembelajaran menjadi kurang menarik dan 

monoton. Berbagai masalah tesebut mengakibatkan belum maksimalnya hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang. 

Melihat kondisi yang terjadi di SDN Salaman Mloyo peneliti dan 

kolabolator merencanakan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media audio 

visual dalam pembelajaran IPA. Kegiatan awal pembelajaran yaitu, guru 

memberikan orientasi masalah pada siswa. Masalah yang diberikan berupa 

masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Untuk memperjelas masalah dan 

penyelesaiannya, selanjutnya guru menayangkan media audio visual berupa video.  

Setelah itu, guru mengorganisasi siswa untuk belajar dengan 

mengelompokkan siswa  menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.  

Siswa menginvestigasi masalah dibantu dengan guru. Siswa juga merencanakan 

penyelidikan dan membuat rencana pelaporan.  

Siswa melakukan penyelidikan mengenai masalah dibantu dengan guru 

yang meliputi pengumpulan data, melaksanakan eksperimen, membuat hipotesis 

dan menemukan solusi secara berdiskusi dengan kelompoknya. 

Setelah selesai, siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil berupa 

laporan di depan kelas. Laporan yang dipresentasikan kemudian dianalisis dan 

dievaluasi proses pemecahan masalahnya. 

Hasil akhir dari menerapkan model PBL berbantuan media audio visual 

adalah meningkatnya kualitas pembelajaran IPA. Peningkatan kualitas tersebut 
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dapat diketahui dari meningkatnya kualitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

Kualitas guru dalam pembelajaran semakin baik dengan menerapkan langkah-

langkha dari PBL dan penggunaan media. Aktivitas siswa juga meningkat karena 

guru dapat menciptakan suasana pembelajaran menarik dengan menghadirkan 

media yang menarik dan tentunya rencana pembelajaran yang menarik.  

Adapun alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan ke dalam bentuk 

bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

Langkah pembelajaran problem based learning dengan media audiovisual.  

1. Guru mengorientasi masalah pada siswa 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok 

4. Siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil berupa laporan 

5. Guru mengenalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 

Guru 

1) sudah menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis masalah 

2) sudah mengembangkan kegiatan diskusi kelompok  

3) menggunakan media yang dapat dilihat sekaligus didengar siswa 

Siswa dan hasil belajar 

1) siswa aktif , antusias dan berani mengungkapkan pendapatnya saat 

pelajaran  

2) sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata 

3) sebanyak 79 % siswa tuntas belajar 

Kualitas Pembelajaran 

Meningkatnya Keterampilan guru 

Meningkatnya aktivitas siswa 

Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

KONDISI 

AWAL 

KONDISI 

AKHIR 

PELAKSA-

NAAN 

Guru 

1. Belum memfasilitasi pembelajaran untuk memecahkan masalah  

2. Belum mengembangkan kegiatan diskusi kelompok. 

3. Belum memanfaatkan media secara maksimal. 

4. Kurang maksimal menggunakan media pembelajaran yang dapat dilihat 

dan didengar serta menarik siswa 

Siswa dan hasil belajar 

1. Kurang terlibat aktif , kurang antusias, malu mengungkapkan 

pendapatnya 

2. Belum memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. 

3. Hasil belajar siswa 63,64 % siswa tidak mencapai KKM dalam 

pembelajaran IPA 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan, maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah menerapkan model Problem Based Learning 

berbantuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN Salaman 

Mloyo kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Salaman Mloyo kecamatan 

Semarang Barat  kota Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang sebanyak 22 siswa yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 7 siswa 

laki-laki.  

3.2.  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru melalui pembelajaran IPA menggunakan model PBL 

berbantuan media audio visual di SDN Salaman Mloyo kota Semarang; 

b. Aktivitas siswa melalui pembelajaran IPA menggunakan model PBL 

berbantuan media audio visual di SDN Salaman Mloyo kota Semarang; 

c. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang melalui 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 

3.3.  PROSEDUR PENELITIAN 

  Prosedur yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari empat kegiatan, yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan 
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yang disebut dengan siklus (cycling). Tidak ada ketentuan atau ketetapan berapa 

siklus yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan PTK (Iskandar, 

2012:48-49). Adapun tahapan/alur PTK adalah sebagai berikut : 

 

Bagan 3.1 : Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sesuai tahapan dalam PTK. 

Penjelasan mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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3.3.1. Perencanaan 

Menurut Mulyasa (2011:108), perencanaan hendaknya disusun berdasarkan 

hasil pengamatan awal refleksi terhadap pembelajaran. Tahap perencanaan 

meliputi: 

Perencanaan yang disusun sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan yaitu dari 22 siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo kota Semarang yang sudah mencapai KKM hanya 8 

siswa; 

2) Menganalisis materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yang akan 

dilakukan tindakan penelitan dengan menganalisis standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran; 

3) Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, LDK, dan Lembar evaluasi) sesuai 

materi dan indikator yang ditetapkan; 

4) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran; 

5) Menyiapkan instrumen penelitian (lembar observasi, tes hasil belajar dan 

catatan lapangan) yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan suatu rangkaian siklus 

yang berkelanjutan. Diantara siklus-siklus tersebut terdapat informasi sebagai 

balikan (feedback) terhadap apa yang telah dilakukan oleh peneliti (Mulyasa, 

2010:112). Peneliti merencanakan penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 

setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. Siklus pertama dan kedua 
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dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun menggunakan model PBL 

berbantuan media audio visual. Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus 

pertama belum berhasil menjawab masalah maka terdapat siklus berikutnya 

dengan langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan model PBL. 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 2 siklus. Siklus I dan siklus II 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

3.3.3. Observasi 

Daryanto (2014:27) mengemukakan bahwa tahapan pengamatan/observasi 

ini sebenarnya berjalan bersama dengan tahap pelaksanaan tindakan. Kegiatan 

pengamatan dilakukan oleh pengamat. Guru pelaksana mencatat hal yang terjadi 

saat pembelajaran agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus 

berikutnya. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan saat pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan pengamatan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas 

siswa menggunakan instrumen pengamatan yang telah disusun. Kegiatan 

pengamatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat. Hasil 

observasi dicatat dalam lembar pengamatan untuk dianalisis dan dilakukan 

refleksi. 

3.3.4. Refleksi 

Menurut Iskandar (2012:52), mengemukakan bahwa tahapan refleksi 

merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat saat melakukan 

pengamatan. Hasil refleksi berupa kesimpulan yang mantap dan tajam. Kegiatan 

refleksi sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan 

tindakan, kemudian mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 
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Refleksi pada penelitian untuk mengkaji proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan berupa aktivitas siswa, guru dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo kota Semarang. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar 

pertimbangan  tindakan perbaikan. Kemudian peneliti dan kolaborator membuat 

perencanaan tindak lanjut pada siklus berikutnya.  

3.4.  SIKLUS PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan rangkaian siklus yang 

berkelanjutan. Pada penelitian ini, dilaksanakan dua siklus dengan dua pertemuan 

setiap siklusnya.  

3.4.1. Siklus Pertama 

Tahapan siklus pertama adalah sebagai berikut: 

3.4.1.1.Perencanaan 

a) Menelaah materi pembelajaran IPA. 

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk dua pertemuan berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan model PBL materi 

“energi panas dan sifatnya”. 

Tabel 3.1. Rencana Pembelajaran Sklus 1 

Kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar 

Kompetensi 

8.   Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi 

Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 
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Indikator 

Pertemuan 1 

8.1.1.   Menjelaskan pengertian energi panas 

8.1.2.   Mengidentifikasi berbagai sumber energi panas 

8.1.3.   Menyebutkan sifat-sifat energi panas 

8.1.4. Menjelaskan pemanfaatan energi panas dalam 

kehidupan sehari-hari 

8.1.5. Membuat laporan percobaan energi panas 

Pertemuan 2 

8.1.6.   Menjelaskan perpindahan panas secara konduksi 

8.1.7.   Menjelaskan perpindahan panas secara konveksi 

 8.1.8.  Menjelaskan perpindahan panas secara radiasi 

8.1.9. Menganalisis peristiwa perpindahan panas yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari 

8.1.10. Membuat laporan percobaan perpindahann panas 

 

c) Mengajak tim kolaborasi sebagai rekan peneliti untuk berkolaborasi dalam 

penelitian.   

d) Mempersiapkan media audio visual (video dan gambar tentang tentang energi 

panas) untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam PBL. 

 

Gambar 3.1. Contoh gambar dalam media audio visual pada  

siklus I pertemuan 1. 
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Gambar 3.2. Contoh gambar dalam media audio visual pada  

siklus I pertemuan 2 

e) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

3.4.1.2.1. Pelaksanaan Tindakan Pertemuan I 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

2. Guru menyampaikan masalah sehari-hari, “Mengapa saat berada di sekitar api 

unggun, badan terasa hangat?” 

3. Siswa mengamati video tentang energi panas.. 

4. Siswa mengerjakan lembar diskusi kelompok dengan melakukan percobaan 

sederhana sumber energi panas, membuat laporan diskusi yang telah dilakukan 

dan mempresentasikan. 
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5. Guru membimbing, menganalisis, merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan dan memberikan penguatan. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

3.4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan Pertemuan II 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

2. Guru menyampaikan masalah sehari-hari, “Mengapa pakaian yang dijemur 

lama keringnya saat musim hujan?” 

3. Siswa mengamati video tentang perpindahan panas. 

4. Siswa mengerjakan lembar diskusi kelompok dengan melakukan percobaan 

perpindahan panas, membuat laporan diskusi yang telah dilakukan dan 

mempresentasikan. 

5. Guru membimbing, menganalisis, merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan dan memberikan penguatan. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

3.4.1.3. Observasi 

Selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung peneliti bersama kolabolator 

melakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa. Aktivitas guru dalam 

pembelajaran diamati melalui lembar observasi keterampilan guru. Adapun yang 

diamati adalah keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 
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Sedangkan aktivitas siswa saat pembelajaran diamati melalui lembar 

observasi aktivitas siswa. Aspek yang diamati adalah aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 

3.4.1.4. Refleksi 

a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus pertama. 

b) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

c) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.4.2. Siklus Kedua 

3.4.2.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus pertama. 

Berikut tahap-tahap perencanaan sebagai berikut: 

a) Menelaah materi pembelajaran IPA. 

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang disesuai dengan model PBL dengan materi “energi 

bunyi dan sifatnya” dengan mengubah alokasi waktu pembelajaran dengan 

mengurangi alokasi waktu pada kegiatan inti pembelajaran dan menambah 

alokasi waktu pada kegiatan akhir pembelajaran.  

Tabel 3.2. Rencana Pembelajaran Siklus 2. 

Kelas IV SDN Salaman Mloyo kota Semarang 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar 

Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi 

Dasar 

8.1.Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 
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Indikator 

Pertemuan 1 
8.1.11.  Menjelaskan sumber energi bunyi 

8.1.12.  Mengidentifikasi sifat energi bunyi 

8.1.13.  Membuktikan perambatan bunyi 

8.1.14.  Membuat laporan percobaan perambatan bunyi 

Pertemuan 2 

8.1.15. Membedakan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 

8.1.16. Menjelaskan resonansi bunyi. 

8.1.17. Menjelaskan pemantulan bunyi. 

8.1.18. Menjelaskan penyerapan bunyi. 

8.1.19. Membuat laporan percobaan jenis-jenis bunyi 

 

c) Mengajak tim kolaborasi sebagai rekan peneliti untuk berkolaborasi dalam 

penelitian. 

d) Menyiapkan media audio visual (video energi bunyi). 

 

Gambar 3.4. Contoh gambar dalam media audio visual pada  

siklus II pertemuan 1. 
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Gambar 3.5. Contoh gambar dalam media audio visual pada  

siklus II pertemuan 2. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.4.2.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus kedua dilakukan selama dua kali 

pertemuan. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

3.4.2.2.1. Pelaksanaan Tindakan Pertemuan 1 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

2. Guru menyampaikan masalah sehari-hari, “Mengapa kita dapat mendengar 

suara kendaraan bermotor yang melintas di samping sekolah?” 

3. Siswa mengamati video tentang energi bunyi. 

4. Siswa mengerjakan lembar diskusi kelompok dengan melakukan percobaan 

tentang bunyi membuat laporan diskusi yang telah dilakukan dan 

mempresentasikan. 
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5. Guru membimbing, menganalisis, merefleksi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan dan memberikan penguatan. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

3.4.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan Pertemuan II 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

2. Guru menyampaikan masalah sehari-hari, “Mengapa dapat mendengar 

petir?” 

3. Siswa mengamati video tentang pemantulan bunyi. 

4. Siswa mengerjakan lembar diskusi kelompok dengan melakukan percobaan 

peredaman bunyi, membuat laporan diskusi yang telah dilakukan dan 

mempresentasikan. 

5. Guru membimbing, menganalisis, merefleksi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan dan memberikan penguatan. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

3.4.2.3. Observasi 

Selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung peneliti bersama kolabolator 

melakukan pengamatan aktivitas siswa dan guru. Aktivitas guru dalam 

pembelajaran diamati melalui lembar observasi keterampilan guru. Adapun yang 

diamati adalah keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 
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Aktivitas siswa saat pembelajaran diamati melalui lembar observasi 

aktivitas siswa. Aspek yang diamati adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 

3.4.2.4. Refleksi 

Pada siklus kedua refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA dan untuk merencanakan tindak lanjut siklus berikut. Adapun 

tahap-tahap refleksi sebagai berikut: 

a) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua. 

c) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut bila siklus kedua belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ingin dicapai atau menyimpulkan hasil penelitian 

bila indikator keberhasilan telah terpenuhi. 

 

3.5.  DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

3.5.1.1. Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data adalah siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo kota Semarang sebanyak 22 siswa. Sumber data siswa diperoleh dari 

lembar observasi aktivitas siswa dan hasil evaluasi siswa dalam pembelajaran IPA  

menggunakan model PBL berbantuan media audio visual. 
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3.5.1.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA menggunakan model PBL berbantuan media audio 

visual. 

3.5.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. 

3.5.2. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kuantitati dan 

kualitatif.  

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

 Menurut Widoyoko (2014:21) data kuantitatif merupakan data yang 

berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data ini 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif seperti mencari rerata skor dan 

presentase keberhasilan belajar. Misalnya mencari rerata, persentase keberhasilan 

belajar, dan lain-lain. Jadi data kuantitatif dapat diperoleh dari hasil belajar siswa 

selama dua siklus dalam mengikuti Mata Pelajaran IPA menerapkan model 

Problem Based Learning dan media audio visual. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Menurut Widoyoko (2014:18) data kualitatif merupakan data yang 

menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, 

peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau 

berupa kata-kata. Jadi data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan 
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menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan dalam pembelajaran IPA menerapkan model Problem Based Learning 

dan media audio visual. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes dan metode non tes meliputi observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi.  

3.5.3.1. Teknik Tes 

Teknik tes ini digunakan oleh peneliti menguji subjek untuk mendapatkan 

data tentang hasil belajar peserta didik, dengan menggunakan instrumen soal yang 

mengukur hasil belajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diteliti 

(Iskandar, 2012:73).  

 Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan 

kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus pertama dan siklus 

kedua. 

3.5.3.2. Teknik Nontes 

Teknik nontes adalah evaluasi proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan 

tanpa menguji siswa melainkan dengan melakukan observasi atau pengamatan, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Adapun metode non tes yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

3.5.3.2.1. Observasi 

   Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana 

pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta 
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menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga 

validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Widoyoko, 2014:46).  

Data observasi diperoleh melalui lembar pengamatan keterampilan guru dan 

lembar pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

PBL berbentuan media audio visual. 

3.5.3.2.2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan atau field note dibedakan menjadi dua macam, yakni 

catatan harian guru dan catatan harian siswa (Sukardi, 2013:44). Pada penelitian 

ini catatan lapangan berisi catatan harian siswa. Catatan lapangan berisi catatan 

guru tentang siswa selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang 

muncul dalam proses pembelajaran. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat 

data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi. 

3.5.3.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2013:221). Dokumen yang mendukung 

penelitian ini adalah foto dan video yang digunakan untuk mengetahui 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media audio visual di SDN 

Salaman Mloyo. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1.  Teknik Analisis Data kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan deskripsi 

kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau 

fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai siswa dan untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan 

serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. (Aqib,2011:39). 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianilisis dengan 

menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menentukan mean, modus, nilai 

terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan secara individual maupun klasikal yang 

dipaparkan dalam bentuk persentase.  

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Data nilai rata-rata (mean) kelas dianalisis dengan rumus:  

 

 

Keterangan: 

x = titik tengah interval kelas ke-i 

fi = f = frekuensi pada interval kelas ke-i (Herrhyanto dan Akip, 2010: 4.3) 

 

 

 =   
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b.  Median atau data nilai tengah 

 

Keterangan: 

Bb = Batas bawah kelas interval yang mengandung Me 

p   = panjang kelas interval 

n   = banyak data  

F  = frekuensi komulatif sebelum kelas interval yang mengandung Me 

f   = frekuensi pada kelas Me (Herrhyanto dan Akip, 2010: 4.21) 

Sedangkan untuk menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan 

penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase. Adapun rumusnya 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

P = pesentase ketuntasan belajar klasikal (Aqib, 2011:41) 

Tabel 3.3.Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa   

Tingkat keberhasilan Kriteria 

         >80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 

        (Aqib, 2011:41) 

 

Me = Bb + p.     

P = x 100% 
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Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan kriteria 

ketuntasan belajar siswa SDN Salaman Mloyo kota Semarang yang 

dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4. Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 
 

≥ 61 ≥75% Tuntas 

< 61 <75 % Tidak Tuntas 

       (Aqib 2011:40) 

Sumber: KKM Muatan Pembelajaran IPA SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang 

3.6.2. Teknik Analisis Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audio visual, 

dianalisis dengan analisis deskriptif  kualitatif.  

Hasil perhitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas siswa 

ditunjukkan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif yang dikelompokkan dalam 

5 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang. (Widoyoko, 2014:106) 

Pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati 

dapat dihitung dengan menentukan skor dalam 4 kriteria. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

2) Menentukan jarak interval 
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Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

                                   (Widiyoko, 2014: 110) 

3) Membagi rentan skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, kurang baik, 

tidak baik) 

Tabel 3.5.  Rumus Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif  

Jumlah Skor Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru 

(k+3(i)) s/d (k+4(i)) Sangat Baik (SB) 

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

(k+i) s/d (k+2(i)) Kurang Baik (C) 

k s/d (k+i) Tidak Baik  (D) 

(Widoyoko, 2014: 110) 

Instrumen keterampilan guru terdiri dari 6 indikator dengan 4 deskriptor.  

Jumlah skor tertinggi (m) adalah 6 x 4 = 24 

Jumlah skor terendah (k) adalah 6 x 0 = 0 

Maka perhitungan untuk menentukan kriteria ketuntasan keterampilan guru 

sebagai berikut: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
=  
    

 
  = 

  

 
  = 6 

(k+i)  = 0+6= 6 

(k+2(i)) = 0+2(6)=12 

(k+3(i)) = 0+3(6)=18 

(k+4(i)) = 0+4(6)=24 
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 Tabel 3.7.  Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif Tingkat Keberhasilan 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru 

18 < skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 < skor  18 Baik (B) 

6 < skor  12 Cukup (C) 

0 < skor  6 Kurang  (D) 

  

3.7.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Problem Based Learning berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang  dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Learning berbantuan media audio visual meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya skor minimal 13 berdasarkan skala penilaian keterampilan 

guru. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based 

Learning berbantuan media audio visual meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya skor minimal 13 berdasarkan skala penilaian aktivitas siswa. 

3)  Ketuntasan hasil belajar individual siswa kelas IV dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

sebesar ≥61 melalui model pembelajaran PBL dapat mencapai 75%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo kota 

Semarang diperoleh simpulan sebagai berikut: 

a. Penerapan model PBL berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru pada pembelajaran IPA. Pada siklus II keterampilan guru 

memperoleh jumlah skor 21 dari skor maksimal 24 dan termasuk dalam 

kriteria sangat baik.  

b. Penerapan model PBL berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa pada pembelajaran IPA. Pada siklus II aktivitas siswa 

memperoleh jumlah skor 20,21 dari skor maksimal 24 dan termasuk dalam 

kriteria sangat baik.  

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya baik 

dengan skor minimal 13. 

c. Dengan menerapkan model PBL berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Pada silusi II rata-

rata ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 79,5 %. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPA siswa kelas IV sudah memenuhi indikator 
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keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal seluruh siswa mencapai ≥75% 

(KKM IPA ≥61). 

Berdasarkan hasil penelitian, dengan menerapkan model PBL berbantuan 

media audiovisual terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA materi 

energi panas dan energi bunyi yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Salaman Mloyo  

kota Semarang. 

5.2. SARAN 

SDN Salaman Mloyo kota Semarang sebaiknya menerapkan model PBL 

berbantuan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Siswa 

Medel PBL berbantuan media audio visual sebaiknya diimplementasikan 

pada siswa agar memiliki motivasi untuk lebih tertarik pada pembelajaran IPA, 

lebih aktif pada pembelajaran IPA, meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan ilmiah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

5.2.2. Bagi Guru 

Sebaiknya guru menerapkan model PBL berbantuan media audio visual 

untuk mempermudah menyampaikan materi pembelajaran IPA, mendorong 

mengadakan variasi pembelajaran melalui penggunaan model dan media 

pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan serta kreatif guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang didukung dengan mempersiapkan 

alokasi waktu, sumber belajar dan media yang baik. 
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5.2.3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya menerapkan model PBL berbantuan media audio vidual  

untuk mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran yang inovatif guna 

perbaikan pembelajaran, menumbuhkan kerja sama antar-guru yang akan 

menunjang kualitas pembelajaran di sekolah, dan meningkatkan mutu pendidikan 

untuk meningkatkan mutu sekolah. 
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LAMPIRAN  

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 RPP Siklus I Pertemuan 1 

 RPP Siklus I Pertemuan 2 

 RPP Siklus II Pertemuan 1 

 RPP Siklus II Pertemuan 2 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPA 

Standart Kompetensi  :  8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN KARAKTER 

 

MEDIA 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

8.1 

Mendiskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat di 

lingkungan 

sekitar serta sifat-

sifatnya 

 

Energi 

panas 

dan 

pengguna

annya 

 

 Mengamati 

video tentang 

energi panas dan 

sumber energi 

panas 

 Diskusi 

kelompok tentang 

sifat energi panas 

dan pemanfaatan 

energi panas 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

8.1.1 

Menjelaskan 

pengertian energi 

panas 

8.1.2 

Mengidentifikasi 

berbagai sumber 

energi panas 

  8.1.3 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat energi 

panas 

8.1.4 

Menjelaskan 

pemanfaatan 

energi panas 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

8.1.5 Membuat 

laporan 

percobaan energi 

Jenis   

Tes 

 T

ertulis  

Non tes 

 U

njuk kerja 

Bentuk tes 

 P

ilihan ganda 

dan jawaban 

singkat 

Instrumen  

 L

embar 

evaluasi 

 R

ubrik 

penilaian 

hasil karya 

siswa 

 Bekerjasama 

 Tanggung 

jawab 

 Disiplin 

 Peduli 

lingkungan 

 

 

Audio 

visual 

(video) 

2 x 35 menit  Kurikulum 

KTSP 2006 

Kelas IV 

 Standar 

Proses KTSP 

 Buku BSE  

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk SD 

dan MI kelas 

IV  karangan S. 

Rositawati dan 

Aris Muharram   

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk SD 

dan MI kelas IV 

karangan Poppy 

K. Devi dan Sri 

Anggraini  
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panas 

 

 

 
 Internet 

diakses di 

https://putusaria

sih.wordpress.c

om/2013/02/09/

energi-panas/ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

Siklus I  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, tanggal : 26 Maret 2015 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator  

8.1.1 Menjelaskan pengertian energi panas. 

8.1.2 Mengidentifikasi berbagai sumber energi panas. 

  8.1.3 Mengidentifikasi sifat-sifat energi panas. 

8.1.4 Menjelaskan pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

8.1.5 Membuat laporan percobaan energi panas 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati video tentang energi panas siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi panas dengan benar. 

2. Dengan mengamati video tentang energi panas siswa dapat 

mengidentifikasi berbagai sumber energi panas dengan benar. 

3. Dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok siswa dapat 

mengidentifikasi sifat energi panas dengan benar. 

4. Dengan melakukan kegiatan tanya jawab siswa dapat menjelaskan 

pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 
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5. Dengan melakukan kegiatan percobaan tentang sumber energi panas 

siswa dapat membuat laporan percobaan dengan benar. 

V. Karakter Siswa yang Diharapkan 

 Bekerjasama 

 Tanggung jawab 

 Disiplin 

 Peduli lingkungan 

VI. Materi Pokok 

Energi panas 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode: tanya jawab, ceramah variatif, eksperimen, diskusi  kelompok 

 Model: PBL (Problem Based Learning) 

VIII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Guru bersama siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswanya. 

4. Pengkondisian kelas. 

5 menit 

Kegiatan Awal 

(membuka 

pelajaran) 

1. Guru memberikan apersepsi. 

Menyanyikan lagu “api unggun”. Guru 

menanyakan pada siswa: Anak-anak siapa 

yang pernah ikut kegiatan api unggun? 

Apa yang kalian rasakan jika berada di 

dekat api unggun? Lalu apa yang kalian 

rasakan jika berada di luar rumah saat 

matahari bersinar? 

5 Menit 
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2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 

Mengorganisai 

siswa pada 

masalah 

 

 

1. Guru menyampaikan masalah sehari-hari. 

Ketika musim penghujan pakaian yang 

kita jemur selama sehari, sering tidak 

kering. Mengapa terjadi demikian? 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengamati video tentang energi 

panas. (eksplorasi) 

3. Guru melakukan tanya jawab mengenai 

permasalahan yang telah disampaikan 

“ketika kalian di lapangan siang hari yang 

terdapat sinar matahari, mengapa tubuh 

terasa panas?  bagaimana cara 

menimbulkan panas dengan dua benda? 

Bagaimana jika mentega dan es batu 

dipanaskan dengan api? . (eksplorasi) 

4. Siswa menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru. (elaborasi) 

5. Guru memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya, (eksplorasi) 

55 menit 

 

 

 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

6. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. 

7. Guru membantu siswa menginvestigasi 

masalah. (eksplorasi) 

8. Siswa mengambil keputusan. Untuk 

memecahkan masalah(elaborasi) 
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9. Siswa dan guru mempersiapkan 

penyelidikan atau  eksperimen (elaborasi) 

10. Siswa membuat rencana pelaporan. 

(elaborasi) 

11. Guru membantu membuat rencana 

pelaporan. (eksplorasi) 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok 

12. Siswa mencari sumber informasi tentang 

solusi permasalahan. (elaborasi) 

13. Guru membantu siswa mengumpulkan 

data. (eksplorasi) 

14. Siswa melakukan eksperimen (elaborasi)  

15. Guru membantu siswa melakukan 

eksperimen. (eksplorasi) 

16. Guru membantu siswa mengembangkan 

hipotesis dan pertukaran ide.(eksplorasi) 

17. Siswa berdiskusi memecahkan masalah. 

(elaborasi) 

18. Siswa memecahkan solusi dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 

19. Guru membantu siswa menemukan solusi. 

(eksplorasi) 

 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

20. Setiap kelompok membuat laporan 

eksperimen yang telah dilakukan 

(elaborasi) 

21. Guru membantu siswa mengembangkan 

laporan. (eksplorasi) 

22. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk mempresentakan hasil 

kerja kelompoknya. (eksplorasi) 

23. Perwakilan kelompok mempresentasikan 
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laporan yang telah dibuat. (elaborasi) 

24. Guru membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan benar. 

(eksplorasi) 

25. Kelompok/siswa yang lain memberikan 

tanggapan.(elaborasi) 

26. Siswa memperhatikan pemaparan 

kelompok. (elaborasi) 

27. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa baik secara verbal dan non verbal 

(eksplorasi) 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

28. Guru memberikan refleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

29. Siswa menanggapi refleksi dari guru. 

(elaborasi) 

30. Guru mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. (eksplorasi) 

31. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

32. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. 

33. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas secara individu (PR). 

 

Kegiatan Akhir 1. Guru menginformasikan materi untuk 

pertemuan selanjutnya 

2. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a 

bersama dan memberikan salam kepada 

siswa. 

5 menit 
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IX. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar: 

 Kurikulum KTSP 2006 Kelas IV 

 Standar Proses KTSP 

 Buku BSE  Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV  karangan S. 

Rositawati dan Aris Muharram   

 Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV karangan 

Poppy K. Devi dan Sri Anggraini   

 Internet 

 

2. Media 

 Audio visual: Video pembelajaran tentang energi panas 

 Alat dan bahan: lilin, mentega, korek api, sendok, sarung tangan/kain 

X. Penilaian 

1. Prosedur: tes dan non tes 

2. Jenis 

 Tes: tes tertulis 

 Non tes : unjuk kerja 

3. Bentuk 

 Tes: Pilihan ganda dan jawaban singkat 

 Nontes:  rubrik penilaian hasil karya siswa 

  Semarang, 26 Maret 2015 

Kolaborator       Guru Kelas IV (Peneliti) 

  

Siti Surawati, S.Pd.     Indri Kusuma Wardani 

NIP. 195708031977012004    NIP. 1401411408 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya. 

Indikator  

8.1.1 Menjelaskan pengertian energi panas. 

8.1.2 Mengidentifikasi berbagai sumber energi panas. 

8.1.3 Mengidentifikasi sifat-sifat energi panas. 

8.1.4 Menjelaskan pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

8.1.5 Membuat laporan percobaan energi panas 

 

A. Sumber Energi Panas 

Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena suhunya. 

Panas juga muncul dari benda-benda yang dibakar. Panas yang dihasilkan dari 

pembakaran dapat membangkitkan gaya untuk melakukan kerja. Contoh kegiatan 

sehari-hari yang memanfaatkan energi panas,antara lain: kita dapat 

menghangatkan tubuh kita saat berkemah dengan menyalakan api unggun, Kita 

dapat mengeringkan pakaian yang basah dengan cara dijemur di panas matahari 

dan merapikan pakaian dengan cara disetrika. 

Benda-benda yang menghasilkan panas disebut “sumber panas”. Adapun 

berbagai macam sumber panas adalah sebagai berikut: 

1. Matahari 

Matahari merupakan sumber energi panas utama di bumi yang digunakan 

oleh mahkluk hidup. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari sangat 

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup karena digunakan oleh tumbuhan hijau 

untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan inilah yang 

digunakan oleh mahkluk hidup sebagai sumber makanan . Energi matahari juga 

digunakan untuk alat pemanas yang biasanya diletakkan di atap rumah, baju kita 

yang kering sehabis dicuci juga karena adanya energi panas matahari. Energi 

matahari juga dimanfaatkan untuk membuat mobil bertenaga surya dengan cara 
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merubah energi matahari menjadi energi listrik yang disimpan didalam aki. Energi 

listrik inilah yang menggerakan kendaraan. 

Energi matahari juga digunakan untuk alat pemanas yang biasanya 

diletakkan di atap rumah atau hotel. Energi matahari juga digunakan untuk 

pembangkit tenaga listrik. Energi matahari disimpan dalam panel surya yang 

kemudian dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain itu, pakaian yang 

kita pakai dapat kering sehabis dicuci karena adanya energi panas yang dihasilkan 

oleh matahari. Energi panas juga digunakan oleh petani untuk menjemur hasil 

panennya. Garam dibuat melalui penguapan air laut oleh sinar matahari. 

2. Api 

Kita semua pasti sudah tau api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun 

kita merasa panas. Ini menunjukkan bahwa api adalah sumber panas. 

3. Gesekan Benda 

Energi panas dapat dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Pada saat 

udara dingin di pegunungan orang yang mendaki gunung biasanya akan 

menggesek-gesekan kedua telapak tangannya untuk memperoleh udara panas 

sehingga tubuhnya akan terasa hangat. 

4. Listrik 

Di rumah-rumah yang sudah terpasang aliran listrik, energi panas banyak 

diperoleh melalui alat-alat listrik. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas di 

rumah misalnya: setrika, magic com, solder, microwave oven, dispenser, dll. Alat-

alt listrik ini mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga pekerjaan manusia 

menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan. 

B. Sifat-Sifat Energi Panas 

Sifat-sifat energi panas antara lain sebagai berikut : 

1.  Energi panas dapat berpindah 

Energi panas memiliki sifat dapat berpindah. Coba amati apa yang 

dilakukan ibumu untuk mendinginkan telur yang sedang direbus, telur panas akan 

direndam dalam air dingin. Air dingin yang digunakan untuk merendam telur 

lama-kelamaan akan menjadi hangat. Begitu juga dengan telurnya akan terasa 

hangat. Ujung tangkai sendok akan terasa panas walaupun tidak tercelup air 
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panas. Hal ini menunjukkan bahwa panas dapat berpindah melalui sendok logam. 

Beberapa alat dapur terbuat dari logam sehingga panas dari api mudah mengalir 

ke seluruh alat, dan bahan makanan pun menjadi matang. Perpindahan panas 

melalui tiga cara, yaitu hantaran (konduksi), aliran (konveksi), dan pancaran 

(radiasi). 

a. Energi panas dapat merubah wujud benda 

Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dibedakan menjadi tiga wujud. 

Yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat diubah melalui pemanasan. 

Contohnya: es batu adalah benda padat, jika es batu dipanaskan akan berubah 

menjadi air. Ini berarti pemanasan telah mengubah benda padat menjadi benda 

cair. Benda cair seperti air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan. Ini berarti 

pemanasan mengubah benda menjadi gas. 

b. Energi panas dapat menyebabkan pemuaian benda 

Pernahkah kamu mengamati kaca jendela di rumahmu? Jika kamu 

perhatikan, kamu akan dapati bahwa tukang bangunan memberi sedikit ruang 

kosong untuk jendela kaca. Hal yang sama juga dapat kamu lihat pada rel kereta 

api. Rel kereta api sengaja dibuat renggang untuk tidak bengkok saat terjadi 

pemuaian. 

Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima panas. 

Pemuaian terjadi pada benda padat, cair, dan gas. 

2. Pemanfaatan Energi Panas 

Pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk 

kegiatan berikut ini: 

1. Memasak 

2. Menyetrika 

3. Menjemur pakaian 

4. Proses pembuatan garam oleh petani 

5. Mengeringkan padi dan jagung 

6. Menghangatkan badan 

Selain kegiatan diatas masih banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang 

memanfaatkan panas.  
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

Nama:  

1. ………………………. 

2. …………………….... 

3. ………………………. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 

6. ………………………. 

SK : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

KD :8.1.Mendiskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

A. Percobaan 1 

Nama kegiatan  = Membuktikan sumber energi panas 

Tujuan kegiatan = Mengetahui sumber energi panas 

Konsep   = Matahari merupakan salah satu sumber energi panas 

Alat dan bahan = Alat tulis 

Cara kerja = 1. Keluarlah dari dalam kelas dan rasakanlah udara yang ada di 

lapangan. 

2. Apa yang kalian rasakan. 

3. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan berikut. 

Hasil pengamatan: 

Tabel pengamatan 

 Di dalam kelas Di luar kelas 

Udara yang dirasakan 

 

  

Tingkat panas (panas 

atau lebih panas) 

 

 

 

 

Pertanyaan:  

1. Apa yang kalian rasakan ketika di luar kelas? 

………………………………………………………………………………... 

2. Mengapa kalian merasakan hal itu? 

………………………………………………………………………………..... 

Kesimpulan : 

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

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

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

  

NAMA KELOMPOK: 
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B. Percobaan 2 

Nama kegiatan  =  Membuktikan sumber energi panas 

Tujuan kegiatan  =  Mengetahui sumber energi panas 

Konsep   = Gesekan dua buah benda merupakan salah satu sumber 

energi panas 

Alat dan bahan = Alat tulis 

Cara kerja:  

1. Gosok-gosoklah kedua telapak tangan kamu beberapa saat! 

2. Rasakan apa yang terjadi! 

3. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada! 

Tabel pengamatan 

 Sebelum percobaan Setelah percobaan 

Keadaan telapak tangan 

(panas/tidak panas) 

 

 

 

 

Tingkat panas 

(hangat/lebih panas) 

 

 

 

 

 

Pertanyaan:  

1. Apa yang kalian rasakan setelah mengosok-gosokkan kedua telapak tangan?  

Jawab: 

……………………………………………………………………………… 

2. Mengapa kalian merasakan hal itu?  

Jawab:… 

……………………………………………………………………………. 

 

Kesimpulan : 

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

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

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

 

C. Percobaan 3 

 Nama kegiatan  =  Membuktikan sumber energi panas 

 Tujuan kegiatan  =  Mengetahui sumber energi panas 

 Konsep  = Api merupakan salah satu sumber energi panas 

Alat dan bahan    = Alat tulis, lilin, mentega, es batu, korek api, sendok, sarung 

tangan/kain 

Langkah-langkah kegiatan=  

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Nyalakanlah lilin dengan korek api yang telah disediakan.  
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3. Masukkan mentega pada sendok, kemudian peganglah salah satu ujung 

sendok dan ujung yang lain ditempelkan dengan api lilin.  

4. Jangan lupa gunakan sarung tangan/kain untuk memegang sendok dan amati 

apa yang terjadi dengan mentega. 

5. Letakkan es batu pada sendok, kemudian letakkan sendok di atas api lilin. 

6. Amatilah apa yang terjadi. 

7. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

8. Buatlah kesimpulan percobaan yang telah kalian akukan. 

 

Hasil Pengamatan:  

Tabel pengamatan 

 Sebelum percobaan Setelah percobaan 

Keadaan sendok 

(panas/tidak panas) 

 

 

 

 

Keadaan mentega 

(beku/meleleh) 

  

 

Keadaan es batu 

(padat/cair) 

  

 

Pertanyaan:  

1. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan! 

Jawab:. 

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

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

2. Apa yang terjadi dengan sendok? Berikan alasanmu! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………..... 

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

3. Apa yang terjadi dengan mentega? Berikan alasanmu! 

Jawab: 

……………………………………………………………………………….....

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

4. Apa yang terjadi dengan es batu? Berikan alasanmu! 

Jawab:……………………………………………………………………………....

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

 

Kesimpulan = 

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

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

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

 

D. Diskusikan! 

1. Apakah listrik dapat menghasilkan panas? 

Jawab:…………………………………………………………………………

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

2. Alat listrik apa sajakah yang dapat menghasilkan panas? 

Jawab:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

E. Diskusikan! 

Apa sajakah sifat-sifat energi panas? 

Jawab: 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………….... 

3. …………………………………………………………………………… 
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Rubrik Penilaian Hasil Karya Siswa Berupa Laporan 

 

Indikator 

penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persipan alat 

dan bahan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

tidak dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan beberapa 

alat dan bahan 

serta dibuat 

untuk mainan 

Tidak 

mempersiap-

kan alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Menyelesai-

kan seluruh 

karya dengan 

tepat waktu 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan 

Menyelesai-

kan lebih dari 

setengah 

hasil karya 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan  

Menyelesaikan 

kurang dari 

setengah hasil 

karya sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

Tidak  

menyelesaikan 

karya dengan 

waktu yang 

ditentukan 

Kerapian dan 

kebersihan  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

tidak ada 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit coretan 

dan kurang 

rapi  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

banyak coretan 

dan tidak rapi 

Kelengkapan 

data laporan 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap 

sesuai dengan 

hasil 

eksperiman 

Data tidak 

terisi lengkap 

tetapi sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap tetapi 

tidak sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data tidak 

terisi sama 

sekali 

Jumlah skor yang diperoleh= …… 

Kriteria: …………… 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Karya Siswa 

Skor Kriteria 

14   s/d 16 Sangat Baik 

11   s/d 13 Baik 

8     s/d  10 Cukup 

4     s/d 7 Kurang 

       

Nilai hasil karya: 
                   

                    
       

  



191 
 

 
 

Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/ Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Standar kompetensi  : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar  : 8.1 Mendiskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat 

dilingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Indikator Jenjang 

kemampuan 

dan tingkat 

kesukaran 

Penilaian Nomor 

Soal 
Teknik Tes Bentuk 

Instrumen 

8.1.1 Menjelaskan 

pengertian energi 

panas 

C2 

(mudah) 

Tes tertulis Pilihan ganda 2, 3 

Jawaban 

Singkat 

1 

8.1.2 Mengidentifikasi 

berbagai sumber energi 

panas 

C1 

(mudah) 

Tes tertulis Pilihan ganda 1, 4, 8 

Jawaban 

Singkat 

3 

8.1.3 Menyebutkan 

sifat-sifat energi panas 

C1 

(sedang) 

Tes tertulis Pilihan ganda 5, 6, 7 

Jawaban 

Singkat 

4, 2 

8.1.4 Menjelaskan 

pemanfaatan energi 

panas dalam kehidupan 

sehari-hari 

C2 

(sedang) 

Tes tertulis Pilihan ganda  9, 10 

Jawaban 

Singkat 

5 

8.1.5 Membuat laporan 

percobaan energi panas 

C6 

(sulit) 

Produk Rubrik 

Penilaian 

Kriteria Hasil 

Karya Siswa 

LDK 
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Soal Evaluasi  

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

1. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas disebut …. 

a. sumber energi panas c. sifat panas 

b. bahan panas  d. benda panas 

2. Energi  panas disebut juga …. 

a. gerak   c. kalor 

b. suhu   d. bunyi 

3. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu panas disebut …. 

a. sendok   c. suhumeter 

b. thermometer   d. timbangan 

4.  Sumber energi panas utama dibumi adalah …. 

a. listrik   c. lilin 

b. kompor    d. matahari 

5. Es batu jika dipanaskan akan mencair, hal ini membuktikan salah satu sifat 

energi panas yaitu …. 

a. dapat berpindah  c. menyebabkan pemuaian benda 

b. mengubah wujud benda d. membakar 

6. Telur yang baru saja direbus dimasukkan dalam air, maka air akan menjadi 

panas. Peristiwa tersebut menunjukkan salah satu sifat energi panas yaitu 

…. 

a. dapat berpindah  c. menyebabkan pemuaian benda 

b. mengubah wujud benda d. membakar 

7. Rel kereta api sengaja dibuat renggang. Peristiwa tersebut menunjukkan 

salah satu sifat energi panas yaitu ..... 

a. dapat berpindah  c. menyebabkan pemuaian benda 

b. mengubah wujud benda d. membakar 

 

 

Nama        : 

Kelas        : 

No. absen : 
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8. Jika kita menggosok-gosokkan 2 tangan, lama-lama tangan tersebut akan 

terasa …. 

a. manis   c. dingin 

b. asin   d. panas 

9. Berikut ini kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan 

sumber panas api yaitu …. 

a. menjemur pakaian  c. menjemur padi 

b. memasak makanan  d. menyetrika pakaian 

10. Panas matahari di daerah pantai dimanfaatkan untuk mengambil garam, 

sebab .... 

a. Panas matahari dapat menguapkan air 

b. Panas matahari dapat melarutkan garam 

c. Garam mengkristal pada siang hari 

d. Panas matahari menguapkan garam 

 

II   Isilah titik-titik berikut dengan tepat! 

 

1. Sumber energi panas di kehidupan kita adalah …. 

2. Mentega yang dipanaskan berubah menjadi cair. Peristiwa tersebut 

menunjukkan bahwa energi panas memiliki sifat dapat …. 

3. Dua pensil yang terus digosok-gosokkan akan menghasilkan …. 

4. Jendela rumah dipasang renggang agar tidak pecah saat terjadi …. 

5. Pembuatan batu bata dan genting memanfaatkan sumber energi panas 

yang berasal dari....  
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Kunci Jawaban 

 

II. Pilihan ganda 

1. A   6. A 

2. C   7. C 

3. B   8. D 

4. D   9. B 

5. B   10. A 

III. Jawaban singkat 

1. Matahari  

2. Mengubah wujud benda 

3. Panas  

4. Pemuaian 

5. Matahari 

Pedoman Penskoran: 

I Pilihan ganda 

Jawaban benar skor = 1 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

II Jawaban singkat 

Jawaban benar skor = 2 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

Jumlah skor maksimal     (I+II)   = 20 

 

nilai 
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Sintak Problem Based Learning  

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Langkah-langkah model Problem Based Learning berbantuan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan orientasi masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman atau penyelidikan individual atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan pemecahan masalah dan menyajikan hasil karya 

berupa laporan 

5. Guru menganalisis proses pemecahan masalah 
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Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran berupa media video. Adapun gambar dalam video 

tersebut sebagai berikut. 

 

 

 
 

Gambar 1. Matahari sebagai sumber energi panas utama di bumi 

 

 
 

Gambar 2. Pemanfaatan energi panas untuk panel surya 

 



197 
 

 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

RPP SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPA 

Standart Kompetensi :  8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN KARAKTER MEDIA 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

8.1 

Mendiskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat di 

lingkungan 

sekitar serta sifat-

sifatnya 

 

Energi 

panas dan 

perpin-

dahannya 

 

 

 Mengamati 

video tentang 

energi panas 

 Melakukan 

percobaan 

sederhana 

mengenai 

perpindahan 

panas secara 

konduksi, 

konveksi, dan 

radiasi 

 Mendiskusik

an peristiwa 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

termasuk dalam 

perpindahan 

panas 

 

  8.1.6 

Menjelaskan 

perpindahan 

panas secara 

konduksi 

8.1.7 

Menjelaskan 

perpindahan 

panas secara 

konveksi 

8.1.8 

Menjelaskan 

perpindahan 

panas secara 

radiasi 

8.1.9 

Menganalisis 

peristiwa 

perpindahan 

panas yang 

terjadi dalam 

Jenis  Tes 

 T

ertulis  

 

Non tes 

 U

njuk kerja 

 

Bentuk tes 

 P

ilihan ganda 

dan jawaban 

singkat 

 

Instrumen  

 L

embar 

evaluasi 

 R

ubrik 

penilaian 

 B

ekerjasama 

 T

anggung 

jawab 

 D

isiplin 

 P

eduli 

lingkungan 

 

 

Audio 

visual 

(video) 

2  x 35 menit  Kurikul

um KTSP 

2006 Kelas 

IV 

 Standar 

Proses KTSP 

 Buku 

BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

kelas IV 

karangan 

Poppy K. 

Devi dan Sri 

Anggraini  

 Buku 

BSE  Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 



199 
 

 
 

kehidupan 

sehari-hari 

8.10 

Membuat 

laporan 

percobaan 

perpindahan 

panas 

 

hasil karya 

siswa 

 

 

kelas IV  

karangan S. 

Rositawati 

dan Aris 

Muharram 

 Internet: 

https://marli

anaoni.word

press.com/m

ateri-kita-

2/energi-

panas-dan-

bumi/ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, tanggal : 27 Maret 2015 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

I. Standar Kompetensi  

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1  Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator  

8.1.6 Menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. 

8.1.7 Menjelaskan perpindahan panas secara konveksi 

8.1.8 Menjelaskan perpindahan panas secara radiasi. 

8.1.9 Menganalisis peristiwa perpindahan panas yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8.1.10 Membuat laporan percobaan perpindahan energi panas 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati video tentang perpindahan panas siswa dapat 

menjelaskan perpindahan panas secara konveksi dengan benar. 

2. Dengan  mengamati video tentang perpindahan panas siswa dapat 

menjelaskan perpindahan panas secara konveksi dengan benar. 

3. Dengan  mengamati video tentang perpindahan panas siswa dapat 

menjelaskan perpindahan panas secara radiasi dengan benar. 

4. Dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok siswa dapat 

menganalisis peristiwa perpindahan panas yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 
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5. Dengan melakukan kegiatan percobaan tentang perpindahan panas 

secara konduksi, konveksi dan radiasi siswa dapat membuat laporan 

percobaan dengan benar. 

V. Karakter Siswa yang diharapkan 

 Bekerjasama 

 Tanggung jawab 

 Disiplin 

 Peduli lingkungan 

VI. Materi Pokok 

 Perpindahan panas 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode : tanya jawab, ceramah variatif, eksperimen, diskusi  kelompok 

 Model : PBL (Problem Based Learning) 

VIII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Guru bersama siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswanya. 

4. Pengkondisian kelas. 

5 menit 

Kegiatan Awal 

(membuka 

pelajaran) 

1. Guru memberikan apersepsi. Menyanyikan 

lagu “lima jari tanganku”. Guru melakukan 

tanya jawab: masih ingatkah tentang 

sumber energi panas? Mengapa panas api 

unggun sampai ke tubuh kita? Mengapa 

gagang/ pegangan wajan terbuat dari kayu 

atau plastik? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 Menit 
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3. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran 

Kegiatan inti 

 

Mengorganisai 

siswa pada 

masalah 

 

 

1. Guru menyampaikan masalah sehari-hari. 

Mengapa ketika kita mengaduk susu panas, 

sendok yang kita pakai untuk mengaduk 

terasa panas? (eksplorasi) 

2. Siswa menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru. (elaborasi) 

3. Siswa mengamati video tentang 

perpindahan panas secara konduksi, 

konveksi, dan radiasi. (eksplorasi) 

4. Guru memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya, (eksplorasi) 

55 menit 

 

 

 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

5. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. 

6. Guru membantu siswa menginvestigasi 

masalah. (eksplorasi)  

7. Siswa mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah. (elaborasi) 

8. Siswa dan guru mempersiapkan 

penyelidikan dan eksperimen (elaborasi) 

9. Siswa membuat rencana pelaporan. 

(elaborasi) 

10. Guru membantu membuat rencana 

pelaporan. (eksplorasi) 

 

Membimbing 

penyelidikan 

11. Siswa mencari sumber informasi tentang 

solusi permasalahan. (elaborasi)\ 
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individual dan 

kelompok 

12. Guru membantu siswa mengumpulkan data. 

(eksplorasi) 

13. Siswa melakukan eksperimen (elaborasi) 

14. Guru membantu siswa melakukan 

eksperimen. (eksplorasi) 

15. Guru membantu siswa mengembangkan 

hipotesis dan pertukaran ide.(eksplorasi)  

16. Siswa berdiskusi memecahkan masalah. 

(elaborasi) 

17. Siswa memecahkan solusi dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 

18. Guru membantu siswa menemukan solusi. 

(eksplorasi) 

 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

19. Setiap kelompok membuat laporan 

eksperimen yang telah dilakukan 

(elaborasi) 

20. Guru membantu siswa mengembangkan 

laporan. (eksplorasi) 

21. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. (eksplorasi) 

22. Perwakilan kelompok mempresentasikan 

laporan yang telah dibuat. (elaborasi) 

23. Guru membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan benar. 

(eksplorasi) 

24. Kelompok/siswa yang lain memberikan 

tanggapan.(elaborasi) 

25. Siswa memperhatikan pemaparan 

kelompok. (elaborasi) 
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26. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

baik secara verbal dan non verbal 

(eksplorasi) 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

27. Guru memberikan refleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

28. Siswa menanggapi refleksi dari guru. 

(elaborasi) 

29. Guru mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. (eksplorasi) 

30. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

31. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. 

32. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas secara individu (PR). 

 

 

Kegiatan Akhir 1. Guru menginformasikan materi untuk 

pertemuan selanjutnya 

2. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a 

bersama dan memberikan salam kepada 

siswa. 

5 menit 

 

IX. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

 Kurikulum KTSP 2006 Kelas IV 

 Standar Proses KTSP 

 Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV 

karangan Poppy K. Devi dan Sri Anggraini  
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 Buku BSE  Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV  

karangan S. Rositawati dan Aris Muharram   

 Internet  

2. Media 

 Audio visual: Video tentang perpindahan panas 

 Alat dan bahan: kertas HVS putih, spidol, benang jahit, gunting, lilin, 

korek api, mentega, sendok, kain. 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur: tes dan non tes 

2.  Jenis 

 Tes: tes tertulis 

 Non tes : unjuk kerja 

3. Bentuk 

 Tes: Pilihan ganda dan jawaban singkat 

 Nontes: rubrik penilaian hasil karya siswa 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

Kolaborator       Guru Kelas IV (Peneliti) 

  

Siti Surawati, S.Pd.     Indri Kusuma Wardani 

NIP. 195708031977012004    NIP. 1401411408 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar 

8.1  Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

Indikator  

8.1.5 Menjelaskan perpindahan panas secara konduksi 

8.1.6 Menjelaskan perpindahan panas secara konveksi 

8.1.7 Menjelaskan perpindahan panas secara radiasi. 

8.1.8 Menganalisis peristiwa perpindahan panas yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8.1.9  Membuat laporan percobaan perpindahan energi panas 

 

A. Perpindahan Panas 

Perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat 

perbedaan suhu di antara kedua benda. Panas mengalir atau berpindah dari benda 

yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Proses ini berlangsung secara 

terus menerus sampai suhu kedua benda menjadi seimbang. Ada 3 cara 

perpindahan panas: 

1. Konduksi (hantaran)  

Pada konduksi, perpindahan energi panas (kalor) melalui zat perantara tanpa 

disertai perpindahan bagian-bagian zat perantara yang dilaluinya. Misalnya saja 

menaruh batang besi membara ke batang besi lain yang dingin. Kita tidak akan 

melihat besi membara itu bergerak namun tiba-tiba besi yang semula dingin akan 

menjadi panas. Atau dengan contoh yang lebih simpel, yakni satu logam panjang 

yang dipanaskan. Satu ujung logam panjang yang diberi nama A dipanaskan maka 

beberapa saat kemudian ujung yang lain (kita sebut ujung B) juga akan ikut panas. 

Pemanfaatan peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari sendiri bisa dengan 

mudah kita temukan, misalnya saja saat memasak air maka kalor berpindah dari 

api (kompor) menuju panci dan membuat air mendidih. 
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2. Konveksi (aliran) 

Konveksi merupakan perpindahan kalor (panas) yang disertai dengan 

berpindahnya zat perantara yang dilaluinya. Konveksi sebenarnya mirip dengan 

Induksi, hanya saja jika Induksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat 

perantara sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang di ikuti zat 

perantara. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari dapat anda lihat pada 

proses pemasakan air, apakah anda tau apa yang terjadi saat air dimasak? Saat air 

dimasak maka air bagian bawah akan lebih dulu panas, saat air bawah panas maka 

akan bergerak ke atas (dikarenakan terjadinya perubahan masa jenis air) 

sedangkan air yang diatas akan bergerak kebawah begitu seterusnya sehingga 

keseluruhan air memiliki suhu yang sama. Selain itu contoh konveksi yang lain 

juga dapat anda temui pada ventilasi ruangan dan cerobong asap. 

3. Radiasi (pancaran) 

Merupakan proses terjadinya perpindahan panas (kalor) tanpa menggunakan 

zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara, 

contohnya kita bisa melihat bagaimana matahari memancarkan panas ke bumi dan 

api yang memancarkan hangat ke tubuh kita. Kalor dapat diradiasikan melalui 

bentuk gelombang cahaya, gelombang radio dan gelombang elektromagnetik. 

Radiasi juga dapat dikatakan sebagai perpindahan kalor melalui media atau ruang 

yang akhirnya diserap oleh benda lain. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-

hari dapat dlihat saat menyalakan api unggun, kita berada di dekat api unggun 

tersebut dan akan merasakan hangat. Satu lagi, pernahkah kamu memegang batu 

yang terkena sinar matahari? Menurumu apa yang membuat batu tersebut hangat 

saat siang hari? Ya karena mendapat radiasi panas dari matahari. 

B. Periswtiwa perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Konduksi 

a. Setiap hari ibu memasak menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. 

Logam dapat menghantarkan panas dengan baik 

b. Saat mengaduk kopi panas sendok lama-kelamaan akan terasa panas 

 

http://harapbagi.blogspot.com/2013/04/sejarah-candi-prambanan-yogyakarta.html
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2. Konveksi 

a. Terjadinya angin darat 

b. Terjadinya angin laut 

c. Memasak air terjadi perpindahan panas secara konveksi 

d. Balon-balon sabun yang ditutup melalui sedotan kawat. 

3. Radiasi 

a. Menjemur pakaian 

b. Proses pembuatan garam oleh petani garam 

c. Padi dan jagung dikeringkan dengan cara dijemur oleh petani 

d. Pada saat berkemah biasanya membuat api unggun untuk menghangatkan 

badan. 

e. Pengeringan pada proses pembuatan batu bata. 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 
  

 

Nama:  

1. ………………………. 

2. …………………….... 

3. ………………………. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 

6. ………………………… 

 

A. Percobaan 1 

Nama kegiatan   = Membuktikan Proses Radiasi 

Tujuan kegiatan = Menjelaskan perpindahan panas Radiasi 

Konsep   = Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. 

Alat dan bahan  =Alat tulis 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Keluarlah ke halaman sekolah dan berjemurlah kira-kira 1 menit. 

2. Dan rasakan apa yang kalian rasakan. 

3. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

Hasil Pengamatan 

Tabel Pengamatan 

 Sebelum di luar kelas Setelah di luar kelas 

Yang dirasakan 

 

  

Tingkat kepanasan 

(hangat/panas) 

  

Pertanyaan:  

1. Apa yang kalian rasakan setelah berjemur di luar kelas? 

………………………………………………………………………………... 

2. Apakah panas matahari merambat melalui benda? 

………………………………………………………………………………… 

Kesimpulan : 

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

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

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

 

 

NAMA KELOMPOK: 
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B. Percobaan  2 

Nama kegiatan   = Membuktikan Proses Konveksi 

Tujuan kegiatan  = Menjelaskan perpindahan panas konveksi 

Konsep  = Konveksi perpindahan panas dengan disertai aliran zat 

perantaranya. 

Alat dan bahan             =Alat tulis, kertas HVS putih, spidol, benang jahit, 

gunting, lilin, korek api 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Siapkanlah alat dan bahan (kertas HVS putih, spidol, benang jahit, gunting, 

lilin, korek api) 

2. Buatlah pola spiral pada kertas kemudian guntinglah pola tersebut 

3. Masukkan benang jahit dengan bantuan jarum pada ujung spiral 

4. Gantung spiral dengan menggunakan benang 

5. Nyalakan lilin dan gantung spiral di atas lilin 

6. Amati apa yang terjadi pada spiral. 

7. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

  

 Hasil Pengamatan 

Tabel Pengamatan 

 Sebelum lilin dinyalakan Setelah lilin dinyalakan 

Keadaan spiral 

(bergerak/diam) 

  

Gerakan spiral  

 

  

 

Pertanyaan: 

1. Apakah spiral bergerak-gerak? 

………………………………………………………………………………..... 

2. Bagaimana gerakan spiral tersebut? 

…………………………………………………………………………………. 

3. Mengapa spiral bergerak? 

…………………………………………………………………………………. 

Kesimpulan: 

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

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

.................................................................................................................................... 
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C. Percobaan 3 

Nama kegiatan     = Membuktikan Proses Konduksi 

Tujuan kegiatan   = Menjelaskan perpindahan panas konduksi 

Konsep                         = Konduksi adalah perpindahan panas yang memerlukan 

suatu medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian 

zat 

Alat dan bahan             =Alat tulis, lilin, mentega, korek api, sendok, kain,  

Langkah-langkah kegiatan:  

1. Siapkanlah alat dan bahan (lilin, mentega, korek api, sendok, kain) 

2. Ambilah 3 bulatan mentega 

3. Letakkan pada ujung sendok, bagian tengah sendok dan lengan sendok 

dengan jarak kira-kira 3cm 

4. Nyalakanlah lilin dengan korek api. 

5. Peganglah salah satu ujung sendok menggunakan kain dan panaskan ujung 

sendok yang  lain pada lilin. 

6. Tunggu beberapa saat dan amati apa yang terjadi. 

7. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang telah disediakan 

8. Buatlah kesimpulan percobaan yang telah kalian lakukan. 

 

 Hasil Pengamatan: 

Tabel Pengamatan 

 Sebelum dipanaskan Setelah dipanaskan 

Keadaan mentega 

(beku/cair) 

  

Keadaan sendok 

(panas/dingin) 

  

 

Pertanyaan: 

1. Apa yang terjadi dengan mentega? 

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah mentega meleleh secara bersamaan? 

……………………………………………………………………………… 

Kesimpulan= 

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

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

.................................................................................................................................... 
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D. Diskusikan! 

Identifikasilah peristiwa berikut, termasuk perpindahan panas secara konduksi, 

konveksi, atau radiasi peristiwa tersebut.  

Berilah tanda chek (√) pada kolom yang benar! 

No  Peristiwa  Konduksi Konveksi radiasi 

1 Sendok yang digunakan 

mengaduk kopi panas 

lama-lama akan menjadi 

panas 

   

2 Api unggun dimanfaatkan 

untuk menghangatkan 

tubuh saat kemah 

   

3 Terjadinya angin darat 

dan angin laut 

   

4 Air yang mendidih    

5 Pemanfaatan panas 

matahari pada proses 

pembuatan garam oleh 

petani 

   

6 Mengeringkan batu bata    
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Rubrik Penilaian Hasil Karya Siswa Berupa Laporan 

Indikator 

penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persipan alat 

dan bahan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

tidak dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan beberapa 

alat dan bahan 

serta dibuat 

untuk mainan 

Tidak 

mempersiap-

kan alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Menyelesai-

kan seluruh 

karya dengan 

tepat waktu 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan 

Menyelesai-

kan lebih dari 

setengah 

hasil karya 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan  

Menyelesaikan 

kurang dari 

setengah hasil 

karya sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

Tidak  

menyelesaikan 

karya dengan 

waktu yang 

ditentukan 

Kerapian dan 

kebersihan  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

tidak ada 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit coretan 

dan kurang 

rapi  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

banyak coretan 

dan tidak rapi 

Kelengkapan 

data laporan 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap 

sesuai dengan 

hasil 

eksperiman 

Data tidak 

terisi lengkap 

tetapi sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap tetapi 

tidak sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data tidak 

terisi sama 

sekali 

Jumlah skor yang diperoleh= …… 

Kriteria: …………… 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Karya Siswa 

Skor Kriteria 

14   s/d 16 Sangat Baik 

11   s/d 13 Baik 

8     s/d  10 Cukup 

4     s/d 7 Kurang 

       

Nilai hasil karya: 
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/ semester : IV/I1 

Mata pelajaran  : IPA 

Standar kompetensi :8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar      : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat dilingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Indikator Jenjang 

Kemampuan 

dan tingkat 

kesukaran 

Penilaian Nomor 

Soal 
Teknik 

Tes 

Bentuk 

Instrumen 

8.1.6 Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara konduksi 

C 2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan ganda 2, 9 

Jawaban Singkat 3, 5 

8.1.7 Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara konveksi 

C 2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan ganda  3,6,7 

Jawaban Singkat 2 

8.1.8 Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara radiasi 

C 2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan ganda 1, 4 

Jawaban Singkat 1 

8.1.9 Menganalisis 

peristiwa perpindahan 

panas yang terjadi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

C 4 

(sedang) 

Tes 

tertulis 

Pilihan ganda 5,8, 10 

Jawaban Singkat 4 

8.1.10 Membuat 

laporan percobaan 

perpindahan panas 

C6 

(sulit) 

Produk Rubrik Penilaian 

Kriteria Hasil 

Karya Siswa 

LDK 
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Soal Evaluasi 

 

I.   Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 

1. Panas dari api unggun dapat sampai ke tubuh kita karena panas berpindah 

secara …. 

a. konveksi   c. induksi 

b. konduksi   d. radiasi 

2. Peristiwa berpindahnya panas tanpa disertai perpindahan partikel/zat 

perantara disebut  … 

a. radiasi   c. konduksi 

b. konveksi   d. reboisasi 

3. Perpindahan panas dengan disertai perpindahan zat/medium perantara 

disebut perpindahan panas secara …. 

a. konveksi   c. respirasi 

b. radiasi   d. konduksi 

4. Panas matahari dapat sampai ke tubuh kita karena panas matahari 

berpindah secara ….  

a. konduksi   c. aliran 

b. konveksi   d. radiasi 

5. Pakaian menjadi halus dan licin saat disetrika. Hal ini membuktikan panas 

berpindah secara …. 

a. konduksi   c. konveksi 

b. radiasi   d. induksi 

6. Terjadinya angin darat adalah perpindahan panas secara … 

a. konduksi   c. induksi 

b. konveksi   d. radiasi 

7. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada zat…. 

a. padat   c. cair 

b. gas    d. gas dan cair 

 

Nama        : 

Kelas        : 

No. absen : 
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8. Panas dapat berpindah dengan cara berikut ini, kecuali …  

a. konduksi   c. asimilasi 

b. konveksi    d. radiasi 

9. Panci yang digunakan untuk memasak akan terasa panas ketika 

dipanaskan dengan api kompor. Perpindahan panas yang terjadi pada panci 

tersebut adalah perpindahan secara …  

a. konduksi   c. radiasi 

b. konveksi   d. aliran 

10. Alat-alat memasak biasanya terbuat dari logam, karena logam dapat  …  

panas dengan baik. 

a. membuat   c. menghilangkan 

b. menghantarkan  d. mengubah 

 

II.   Isilah titik-titik berikut ini degan benar! 

 

1. Pembuatan batu bata merupakan contoh memanfaatkan perpindahan panas 

secara… 

2. Gambar percobaan dibawah ini menunjukkan bahwa panas berpindah 

secara …. 

 

 

 

 

 

 

3. Perpindahan panas tanpa melalui zat/medium perantara disebut 

perpindahan panas secara …. 

4. Terjadinya angin laut disebabkan karena panas berpindah secara…. 

5. Gambar berikut ini membuktikan panas dapat berpindah secara …. 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan ganda 

1. D  

2. C  

3. A  

4. D  

5. A  

6. B  

7. D  

8. C  

9. A  

10. B  

II. Jawaban singkat 

1. Radiasi 

2. Konveksi  

3. Radiasi 

4. Konveksi 

5. Konduksi 

Pedoman Penskoran: 

I pilihan ganda 

Jawaban benar skor = 1 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

II  jawaban singkat 

Jawaban benar skor = 2 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

 Jumlah skor maksimal     (I+II)   = 20 

 

nilai 
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Sintak Problem Based Learning  

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Langkah-langkah model Problem Based Learning berbantuan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan orientasi masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman atau penyelidikan individual atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan pemecahan masalah dan menyajikan hasil karya 

berupa laporan 

5. Guru menganalisis proses pemecahan masalah 
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Media Pembelajaran 

 

 Media pembelajaran berupa media video. Adapun gambar dalam video 

tersebut sebagai berikut 

 

 Gambar 1.  Proses perpindahan panas secara konveksi 

 

  Gambar 2.  Proses perpindahan panas secara konduksi 
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LAMPIRAN 3 

RPP SIKLUS II 

PERTEMUAN 1 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPA 

Standart Kompetensi  :  8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN KARAKTER 

 

MEDIA  

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
8.1 

Mendiskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat 

dilingkungan 

sekitar serta sifat-

sifatnya 

 

Energi 

bunyi dan 

sifat-

sifatnya 

 

 Mengamati video 

pembelajaran 

tentang energi 

bunyi 

 Melakukan 

percobaan 

perambatan bunyi 

melalui benda 

padat, cair, dan 

gas (udara). 

 

8.1.11. 

Menjelaskan 

sumber energi 

bunyi. 

  8.1.12 

Mengidentifik

asi sifat energi 

bunyi. 

8.1.13. 

Membukti-kan 

perambatan 

bunyi. 

8.1.14. n

Membuat 

laporan 

percobaan 

perambatan 

bunyi 

Jenis  Tes 

 Tertulis  

 

Non tes 

 Unjuk kerja 

 

Bentuk tes 

 Pilihan ganda 

dan jawaban 

singkat 

 

Instrumen  

 Lembar 

evaluasi 

 Rubrik 

penilaian 

hasil karya 

siswa 

 

 Bekerjasama 

 Teliti 

 Disiplin 

 Cinta 

lingkungan 

 

 

Audio 

visual 

(video) 

2  x 35 menit  Kurikulum 

KTSP 2006 

Kelas IV 

 Standar 

Proses 

KTSP 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahua

n Alam 

untuk SD 

dan MI 

kelas IV 

karangan 

Poppy K. 

Devi dan 

Sri 

Anggraini  
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 Buku BSE  

Ilmu 

Pengetahua

n Alam 

untuk SD 

dan MI 

kelas IV  

karangan 

S. 

Rositawati 

dan Aris 

Muharram  

 Internet: 

https://marl

ianaoni.wo

rdpress.co

m/materi-

kita-

2/energi-

panas-dan-

bumi/  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II  

Satuan Pendidikan : SD Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, tanggal : 1April 2015 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar : 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator :  

8.1.11. Menjelaskan sumber energi bunyi. 

  8.1.12. Mengidentifikasi sifat energi bunyi. 

8.1.13. Membuktikan perambatan bunyi. 

8.1.14. Membuat laporan percobaan perambatan bunyi. 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati video tentang energi bunyi siswa dapat menjelaskan 

sumber energi bunyi dengan benar. 

2. Dengan mengamati video tentang energi bunyi siswa dapat 

mengidentifikasi sifat energi bunyi dengan benar. 

3. Dengan melakukan percobaan sederhana siswa dapat membuktikan 

perambatan bunyi dengan benar. 

4. Dengan melakukan percobaan sederhana siswa dapat membuat laporan 

percobaan dengan benar. 

V. Karakter Siswa yang diharapkan 

 Bekerjasama 
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 Tanggung jawab 

 Disiplin 

 Peduli lingkungan 

VI. Materi Pokok 

 Energi bunyi dan sifat-sifatnya 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode: tanya jawab, ceramah variatif, eksperimen, diskusi  kelompok 

 Model : PBL (Problem Based Learning) 

VIII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Guru bersama siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswanya. 

4. Pengkondisian kelas. 

5 menit 

Kegiatan Awal 

(membuka 

pelajaran) 

1. Guru memberikan apersepsi. 

Menyanyikan lagu “kring-kring ada 

sepeda” . Guru melakukan tanya jawab: 

pernah kalian mendengar bunyi bel 

sepeda? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran 

5 Menit 

Kegiatan inti 

 

Mengorganisai 

siswa pada 

masalah 

 

 

1. Guru menyampaikan masalah sehari-

hari. Ketika belajar, kita terganggu 

dengan suara kendaraan bermotor yang 

55 menit 
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keras. Mengapa kita terganggu dengan 

suara kendaraan bermotor yang 

keras?(eksplorasi) 

2. Siswa mengamati video tentang sumber 

energi bunyi dan sifat-sifta energi 

bunyi.(eksplorasi) 

3. Guru mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. (eksplorasi) 

4. Guru memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya, (eksplorasi) 

 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

5. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. 

6. Guru membantu siswa menginvestigasi 

masalah. (eksplorasi) 

7. Siswa mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah. (elaborasi) 

8. Siswa dan guru mempersiapkan 

penyelidikan atau  eksperimen 

(elaborasi) 

9. Siswa membuat rencana pelaporan. 

(elaborasi) 

10. Guru membantu membuat rencana 

pelaporan. (eksplorasi) 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok 

11. Siswa mencari sumber informasi tentang 

solusi permasalahan. (elaborasi) 

12. Guru membantu siswa mengumpulkan 

data. (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan eksperimen (elaborasi) 

14. Guru membantu siswa melakukan 
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eksperimen. (eksplorasi) 

15. Guru membantu siswa mengembangkan 

hipotesis dan pertukaran ide.(eksplorasi) 

16. Siswa berdiskusi memecahkan masalah. 

(elaborasi) 

17. Siswa memecahkan solusi dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 

18. Guru membantu siswa menemukan 

solusi. (eksplorasi) 

 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

19. Setiap kelompok membuat laporan 

eksperimen yang telah dilakukan 

(elaborasi) 

20. Guru membantu siswa mengembangkan 

laporan. (eksplorasi) 

21. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. (eksplorasi) 

22. Perwakilan kelompok mempresentasikan 

laporan yang telah dibuat. (elaborasi) 

23. Guru membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan benar. 

(eksplorasi) 

24. Kelompok/siswa yang lain memberikan 

tanggapan.(elaborasi) 

25. Siswa memperhatikan pemaparan 

kelompok. (elaborasi) 

26. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa baik secara verbal dan non verbal 

(eksplorasi) 
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Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

27. Guru memberikan refleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

28. Siswa menanggapi refleksi dari guru. 

(elaborasi) 

29. Guru mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. (eksplorasi) 

30. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

31. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. 

32. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas secara individu (PR). 

 

 

Kegiatan Akhir 1. Guru menginformasikan materi untuk 

pertemuan selanjutnya 

2. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a 

bersama dan memberikan salam kepada 

siswa. 

5 menit 

 

IX. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

 Kurikulum KTSP 2006 Kelas IV 

 Standar Proses KTSP 

 Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV karangan 

Poppy K. Devi dan Sri Anggraini  

 Buku BSE  Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV  karangan 

S. Rositawati dan Aris Muharram  

 Internet  
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2. Media 

 Audio visual: video tentang energi bunyi 

 Alat dan bahan: 2 buah gelas plastik bekas air mineral, benang jahit, jarum 

jahit, batang korek api, ember, air, 2 buah sendok makan, gelas. 

X. Penilaian 

1. Prosedur: tes dan non tes 

2. Jenis 

 Tes: tes tertulis 

 Non tes : unjuk kerja 

3. Bentuk 

 Tes: Pilihan ganda dan jawaban singkat 

 Non tes:  rubrik penilaian hasil karya siswa 

Semarang, 1 April 2015 

Kolaborator       Guru Kelas IV (Peneliti) 

  

Siti Surawati, S.Pd.     Indri Kusuma Wardani 

NIP. 195708031977012004    NIP. 1401411408 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar : 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya. 

Indikator :  

8.1.11. Menjelaskan sumber energi bunyi. 

8.1.12. Mengidentifikasi sifat energi bunyi. 

8.1.13. Membuktikan perambatan bunyi. 

8.1.14. Membuat laporan percobaan perambatan bunyi. 

 

A.  Sumber Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh 

bunyi. Bunyi adalah getaran di udara. Benda yang bergetar akan menghasilkan 

bunyi. Saat berbicara kita mengeluarkan bunyi. Suara musik atau lagu-lagu dari 

radio, tape, dan TV juga merupakan bunyi. Semua bunyi itu dihasilkan oleh suatu 

sumber bunyi. 

Pada dasarnya, benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar. maka 

dapat diperoleh kesimpulan, bahwa bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Karet 

pada piring yang dipetik akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Pita suara dalam 

tenggorokan kita dan karet merupakan contoh dari  sumber bunyi. Jadi, sumber 

bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan bunyi. Benda bergetar 

apabila benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar kedudukan seimbang. 

Seperti halnya energi panas, energi bunyi pun mengalami perambatan. 

Kamu dapat mendengar karena ada bunyi yang merambat dari sumber bunyi. 

Perambatan tersebut melalui zat perantara. Zat perantara tersebut dapat berupa 

benda gas, benda padat, dan benda cair.  

Contoh sumber bunyi, yaitu; pita suara pada manusia dan binatang,dawai 

pada senar, gitar dan lain-lain, selaput pada gendang dan bedug, udara pada 

teromper, batang/tuts pada piano, sayap pada kumbang, lalat dan belalang serta 

masih banyak lainnya. 
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Ketika kita sedang duduk diteras rumah, kita dapat mendengar suara ibu 

yang memanggil kita dari dalam rumah. Kita dapat mendengar suatu bunyi, 

walupun bunyi itu berasal dari sumber yang jauh atau bahkan terhalangi oleh 

benda-benda, seperti dinding rumah. Hal ini disebabkan karena bunyi memiliki 

sifat dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas (udara).  

 

 B. Sifat-Sifat Energi Bunyi 

Energi bunyi memiliki sifat sebagai berikut: 

1. Bunyi dapat merambat 

a) Bunyi Dapat Merambat Melalui Benda Padat 

Kita dapat membuktikan hal tersebut dengan melalukan percobaan sendiri, 

misalnya percobaan telefon-telefonan yang terbuat dari gelas aqua yang kosong 

yang disambungkan deng tali atau benang. Dari percobaan tersebut, kita dapat 

membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Pada telfon-

telfonan, bunyi merambat melalui melalui benang atau tali yang direntangkan. 

Kita juga dapat melakukan percobaan dengan penggaris. Coba dekatkan 

salah satu ujung penggaris ketelingamu, kemudin ketuk-ketukkan ujung yang 

satnya lagi dengan tanganmu. Apakah kamu dapat mendengar bunyinya? Bunyi 

tersebut merambat melalui penggaris tersebut. Hal ini membuktikan bahwa bunyi 

dapat merambat melalui benda padat. 

b) Bunyi Dapat Merambat Melalui Benda Cair 

Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Jika kita mengetukan batu di 

dalam air kita akan mendengar batu yang diketukkan. Dari kegiatan diatas, kita 

dapat menyimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Bunyi 

tersebut merambat melalui air sebagai perantaranya. 

c) Bunyi Dapat Merambat Melalui Benda Gas (udara) 

Selain melalui zat padat dan zat cair, bunyi juga dapat merambat melalui 

udara. Sebenarnya, sebagian besar bunyi yang kita dengarkan setiap hari adalah 

bunyi yang merambat di udara. Kita dapat mendengar bunyi atau suara dari 

sumber bunyi yang jaraknya jauh karena tersebut merambat melalui udara 

sehingga dapat terdengar oleh kita. 
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Untuk membuktikannya, seorang temanmu dapat mengetuk-ngetuk sebuah kaleng 

atau meja. Cobalah kamu berdiri agak jauh darinya. Dapatkah kamu mendengar 

suara ketukan kaleng tersebut? Tentu dapat, hal ini disebabkan oleh bunyi tersebut 

merambat melalui udara. 

2. Bunyi Dapat Dipantulkan 

Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat dan keras, seperti 

dinding, batu, kayu, besi, seng, dan kaca.  

3. Bunyi Dapat Diredam 

Bunyi dapat diredam oleh benda padat yang lunak seperti busa, karpet, wol, 

dan kapas. Benda-benda seperti kapas, busa, dan karpet memiliki banyak sekali 

pori-pori kecil dan permukaannya tidak rata. Bunyi yang mengenai benda tersebut 

akan masuk ke dalam pori-pori kecil dan tidak dapat kembali lagi. Ruang studio 

musik dilapisi karpet tebal, baik dinding dan lantainya. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya gaung. Selain itu untuk mencegah suara bising dari dalam 

studio tidak terdengar dari luar ruangan.  
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Nama:  

1. ………………………. 

2. …………………….... 

3. ………………………. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 

6. ………………………… 

Perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas 

 

A. Percobaan 1 

Nama kegiatan   = Membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat 

Tujuan kegiatan  = Menjelaskan perambatan bunyi melalui benda padat 

Konsep   = Bunyi dapat merambat melalui benda padat 

Alat dan bahan     = 2 buah gelas plastik bekas air mineral, benang jahit, 

jarum jahit, batang korek api. 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Potong benang jahit sepanjang 3 meter.  

2. Buat lubang kecil pada alas gelas plastik. 

3. Masukkan ujung benang pada lubang gelas plastik dengan bantuan jarum. 

4. Ikatkan benang pada batang korek api yang telah dipotong. 

5. Lakukan percakapan dengan alat yang telah kalian buat dengan benang 

dalam keadaan kendor. 

6. Lakukan percakapan dengan alat yang telah kalian buat dengan benang 

dalam keadaan kencang. 

7. Dengarkan bunyi yang dihasilkan. 

8. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

Hasil Pengamatan: 

Tabel Pengamatan 

  Bunyi terdengar/tidak terdengar 

Benang kencang  

 

Benang kendor  

 

 

 

 

 

Lembar Diskusi Kelompok 

NAMA KELOMPOK: 
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Pertanyaan:  

1. Dapatkah kalian mendengar bunyi yang diucapkan teman kalian ketika 

benang kendor? 

………………………………………………………………………….. 

2. Dapatkah kalian mendengar bunyi yang diucapkan teman kalian ketika 

benang kencang? 

………………………………………………………………………….. 

3. Apakah bunyi merambat melalui benang? 

………………………………………………………………………….. 

 

Kesimpulan: 

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

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

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

 

B. Percobaan 2 

Nama kegiatan   = Membuktikan perambatan bunyi melalui benda cair 

Tujuan kegiatan  = Menjelaskan perambatan bunyi melalui benda cair 

Konsep   = Bunyi dapat merambat melalui benda cair 

Alat dan bahan     = ember, air, 1 buah sendok makan, 1 buah 

mangkok/piring. 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Pukul mangkok/piring menggunakan sendok sebelum dimasukkan ke dalam 

ember dan dengarkan bunyi yang dihasilkan. 

2. Isilah ember dengan air sebanyak ¾ ember. 

3. Pukul mangkok/piring dengan sendok di dalam air. 

4. Dengarkan bunyi yang dihasilkan. 

5. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

Hasil Pengamatan: 

Tabel Pengamatan 

 Di luar ember Di dalam ember 

Bunyi yang terdengar 

(jelas/kurang jelas) 

  

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian dapat mendengar bunyi mangkok/piring yang dipukul dengan 

sendok ketika di dalam ember yang berisi air? 

………………………………………………………………………………… 
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2. Apa perbedaan bunyi yang dihasilkan ketika mangkok di luar ember dan di 

dalam ember? 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Kesimpulan: 

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

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

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

 

C. Percobaan 3 

Nama kegiatan   = Membuktikan perambatan bunyi melalui gas 

Tujuan kegiatan  = Menjelaskan perambatan bunyi melalui gas 

Konsep   = Bunyi dapat merambat melalui gas 

Alat dan bahan   = gelas, sendok 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Mintalah salah satu temanmu memukul gelas dengan sendok dengan jarak 

kira-kira 3 meter. 

2. Dengarkan suara gelas yang dipukul-pukul. 

3. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

Hasil Pengamatan            

Tabel Pengamatan 

 Gelas dipukul Gelas tidak dipukul 

Bunyi yang didengar 

(terdengar/tidak terdengar) 

 

 

 

Kejelasan bunyi 

(jelas/tidak jelas 

  

 

Pertanyaan  

1. Apakah kalian dapat mendengar bunyi gelas yang dipukul dengan sendok? 

…………………………………………………………………………... 

2. Apakah bunyi yang dihasilkan merambat melalui udara? 

  …………………………………………………………………………… 

Kesimpulan: 

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

.................................................................................................................................... 
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Rubrik Penilaian Hasil Karya Siswa 

Indikator 

penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persipan alat 

dan bahan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

tidak dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan beberapa 

alat dan bahan 

serta dibuat 

untuk mainan 

Tidak 

mempersiap-

kan alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Menyelesai-

kan seluruh 

karya dengan 

tepat waktu 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan 

Menyelesai-

kan lebih dari 

setengah 

hasil karya 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan  

Menyelesaikan 

kurang dari 

setengah hasil 

karya sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

Tidak  

menyelesaikan 

karya dengan 

waktu yang 

ditentukan 

Kerapian dan 

kebersihan  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

tidak ada 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit coretan 

dan kurang 

rapi  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

banyak coretan 

dan tidak rapi 

Kelengkapan 

data laporan 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap 

sesuai dengan 

hasil 

eksperiman 

Data tidak 

terisi lengkap 

tetapi sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap tetapi 

tidak sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data tidak 

terisi sama 

sekali 

Jumlah skor yang diperoleh= …… 

Kriteria: …………… 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Karya Siswa 

Skor Kriteria 

14   s/d 16 Sangat Baik 

11   s/d 13 Baik 

8     s/d  10 Cukup 

4     s/d 7 Kurang 

       

Nilai hasil karya: 
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/ semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Standar kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar  : 8.1. Mendiskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat dilingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

 

Indikator Jenjang 

Kemampuan 

dan Tingkat 

Kesukaran 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Tes 

Bentuk 

Instrumen 

8.1.11. Menjelaskan 

sumber energi bunyi 

 

C2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

 

Pilihan 

ganda 

1, 2, 4 

Jawaban 

Singkat 

1, 2 

8.1.12 Mengidentifikasi 

sifat energi bunyi 

C1 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

3, 5, 7, 8 

Jawaban 

Singkat 

4, 5 

8.1.13. Membuktikan 

perambatan bunyi  

 

C5 

(sukar) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

6, 9, 10 

Jawaban 

Singkat 

3 

8.1.14. Membuat laporan 

percobaan perambatan 

bunyi 

C6 

(sukar) 

Produk Rubrik 

Penilaian 

Kriteria 

Hasil Karya 

Siswa 

LDK 
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Soal evaluasi 

 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 

1. Benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut 

a. gelombang bunyi  c. sumber bunyi 

b. warna bunyi  d. getaran bunyi 

2. Bunyi dihasilkan oleh benda yang …. 

a. bergerak    c. bertenaga 

b. bergetar   d. berpindah 

3. Berikut ini yang merupakan sifat bunyi adalah …. 

a. Bunyi dapat dilihat c. bunyi dapat dihilangkan 

b. Bunyi dapat dirasakan d. bunyi dapat diredam 

4. Binatang dapat mengeluarkan bunyi melalui mulut, karena binatang 

memiliki ….  

a. pita suara   c. tenggorokan 

b. mulut   d. hidung 

5. Suara kendaraan bermotor terdengar dari jarak yang jauh karena suara 

kendaraan bermotor merambat melalui …. 

a. pintu   c. genting 

b. lantai   d. udara 

6. Ketika kita memukul piring menggunakan sendok di dalam air, kita dapat 

mendengar bunyi piring yang dipukul. Peristiwa tersebut membuktikan 

bunyi dapat merambat melalui …. 

a. ember   c. tanah 

b. air    d. udara 

7. Benda yang dapat digunakan untuk menyerap/meredam bunyi adalah …. 

c. besi   c. seng 

b. karpet   d. kaca 

 

Nama        : 

Kelas        : 

No. absen : 
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8. Jika kita berteriak dalam ruangan, suara kita ada yang menirukan. 

Peristiwa ini merupakan sifat bunyi…. 

a. merambat   c. dipantulkan 

b. diredam   d. digetarkan 

9. Ketika salah satu telinga kita ditempelkan pada permukaan meja, dan 

teman kita memukul permukaan meja dengan pensil, kita dapat mendengar 

bunyi meja yang dipukul menggunakan pensil. Peristiwa tersebut 

membuktikan bunyi dapat merambat melalui …. 

a. air    c. benda padat 

b. gas    d. udara 

10. Kentongan yang dipukul bunyinya terdengar sampai telinga kita, sebab 

getaran bunyinya merambat melalui ..... 

a. air    c. benda padat 

b. gas    d. udara 

 

II.   Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat! 

 

1. Besarnya amplitudo bunyi akan berpengaruh pada .... 

2. Bunyi berasal dari .... 

3. Jika kita mengetukkan batu di dalam air, kita akan mendengar suara batu 

yang diketukkan. Peristiwa ini merupakan bukti bahwa bunyi merambat 

melalui …. 

4. Ruang studio musik dilapisi karpet tebal, agar suara musik tidak terdengar 

dari luar ruangan. Hal ini menunjukkan sifat bunyi …. 

5. Ketika kita berteriak di dalam gedung, teriakan kita seperti ada yang 

menirukan. Kejadian tersebut menunjukkan sifat bunyi yaitu bunyi dapat 

…. 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan ganda 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

6. B 

7. B 

8. C 

9. C 

10. D 

II. Jawaban singkat 

1. Kuat lemahnya bunyi 

2. Benda yang bergetar 

3. Benda cair 

4. Bunyi dapat diredam 

5. Bunyi dapat dipantulkan 

Pedoman Penskoran: 

I pilihan ganda 

Jawaban benar skor = 1 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

II  jawaban singkat 

Jawaban benar skor = 2 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

Jumlah skor maksimal     (I+II)   = 20 

nilai 
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Sintak Problem Based Learning  

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Langkah-langkah model Problem Based Learning berbantuan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan orientasi masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman atau penyelidikan individual atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan pemecahan masalah dan menyajikan hasil karya 

berupa laporan 

5. Guru menganalisis proses pemecahan masalah 
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Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran berupa media video. Adapun gambar dalam video 

tersebut sebagai berikut. 

   

Gambar 1. Drum jika dipukul mengeluarkan bunyi 

 

Gambar 2. Pengertian energi bunyi 
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LAMPIRAN 4 

RPP SIKLUS II 

PERTEMUAN 2 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran  : IPA 

Standart Kompetensi        :  8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN KARAKTER MEDIA 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

8.1 Mendiskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat di 

lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya 

 

Energi 

bunyi 

dan 

sifat-

sifat 

energi 

bunyi 

 

 Mengamati video 

tentang jenis-

jenis bunyi 

berdasarkan 

frekuensinya dan 

resonansi bunyi. 

 Diskusi 

kelompok tentang 

bunyi dapat 

dipantulkan dan 

diserap 

 

8.1.15. 

Membedakan 

jenis-jenis 

bunyi 

berdasarkan 

frekuensinya. 

 8.1.16 

Menjelaskan 

resonansi 

bunyi. 

   8.1.17 

Menjelaskan 

pemantulan 

bunyi. 

  8.1.18 

Menjelaskan 

penyerapan 

bunyi. 

8.1.19. Membuat 

laporan 

percobaan 

Jenis   

Tes 

 Tertulis  

 

Non tes 

 Produk/unjuk 

kerja  

 

Bentuk tes 

 Pilihan ganda 

dan jawaban 

singkat 

Instrumen  

 Lembar 

evaluasi 

 Rubrik 

penilaian hasil 

karya Siswa 

 

 

 Bekerjasama 

 Tanggung 

jawab 

 Disiplin 

 Peduli 

lingkungan 

 

 

Audio 

visual 

(video) 

2  x 35 menit  Kurikulum 

KTSP 2006 

Kelas IV 

 Standar 

Proses KTSP 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

kelas IV 

karangan 

Poppy K. 

Devi dan Sri 

Anggraini   

 Buku BSE  

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

kelas IV  
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jenis bunyi 

 

 

 

karangan S. 

Rositawati 

dan Aris 

Muharram  

 Internet: 

http://www.s

olusipintar.in

fo/2013/09/0

3/ipa-kelas-

4/sifat-sifat-

bunyi/ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, tanggal : Kamis, 2 April 2015 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator  

8.1.15 Membedakan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 

8.1.16 Menjelaskan resonansi bunyi. 

8.1.17  Menjelaskan pemantulan bunyi. 

8.1.18  Menjelaskan penyerapan bunyi. 

8.1.19.     Membuat laporan percobaan jenis bunyi 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati video tentang energi bunyi siswa dapat membedakan 

jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dengan benar. 

2. Dengan mengamati video tentang energi bunyi siswa dapat menjelaskan 

resonansi bunyi dengan benar. 

3. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan bunyi dapat 

dipantulkan dengan benar. 

4. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan bunyi dapat 

diserap dengan benar. 
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5. Dengan melakukan percobaan sederhana siswa dapat membuat laporan 

percobaan dengan benar. 

V. Karakter Siswa yang diharapkan 

 Bekerjasama 

 Tanggungjawab 

 Disiplin 

 Peduli lingkungan 

VI. Materi Pokok 

 Energi bunyi dan sifat-sifat energi bunyi 

VII. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode : Tanya jawab,ceramah variatif,eksperimen,diskusi  kelompok 

 Model    : PBL (Problem Based Learning) 

VIII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Guru bersama siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 

3. Guru melakukan presensi kehadiran 

siswanya. 

4. Pengkondisian kelas. 

5 menit 

Kegiatan Awal 

(membuka 

pelajaran) 

1. Guru memberikan apersepsi, dengan yel-yel 

kelas IV. 

Anak-anak masih ingatkah materi kemarin 

tentang sumber energi bunyi? Siapa yang 

pernah melihat kentongan? Apa yang 

menyebabkan bunyi kentongan terdengar 

keras dan jelas? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 Menit 



247 
 

 
 

3. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran 

Kegiatan inti 

 

Mengorganisai 

siswa pada 

masalah 

 

 

1. Guru menyampaikan masalah sehari-hari. 

Ketika musim penghujan kita kadang 

mendengar suara petir/guruh. Mengapa 

jika ada bunyi petir kita sering menutup  

telinga? (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati video tentang jenis-jenis 

bunyi (eksplorasi) 

3. Siswa menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru. (elaborasi) 

4. Guru memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya, (eksplorasi) 

55 menit 

 

 

 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

5. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. 

6. Guru membantu siswa menginvestigasi 

masalah. (eksplorasi) 

7. Siswa mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah. (elaborasi) 

8. Siswa dan guru mempersiapkan 

penyelidikan atau  eksperimen (elaborasi) 

9. Siswa membuat rencana pelaporan. 

(elaborasi) 

10. Guru membantu membuat rencana 

pelaporan. (eksplorasi) 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

11. Siswa mencari sumber informasi tentang 

solusi permasalahan. (elaborasi) 

12. Guru membantu siswa mengumpulkan 
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kelompok data. (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan eksperimen (elaborasi) 

14. Guru membantu siswa melakukan 

eksperimen. (eksplorasi) 

15. Guru membantu siswa mengembangkan 

hipotesis dan pertukaran ide.(eksplorasi) 

16. Siswa berdiskusi memecahkan masalah. 

(elaborasi) 

17. Siswa memecahkan solusi dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 

18. Guru membantu siswa menemukan solusi. 

(eksplorasi) 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

19. Setiap kelompok membuat laporan 

eksperimen yang telah dilakukan 

(elaborasi) 

20. Guru membantu siswa mengembangkan 

laporan. (eksplorasi) 

21. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. (eksplorasi) 

22. Perwakilan kelompok mempresentasikan 

laporan yang telah dibuat. (elaborasi) 

23. Guru membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan benar. 

(eksplorasi) 

24. Kelompok/siswa yang lain memberikan 

tanggapan.(elaborasi) 

25. Siswa memperhatikan pemaparan 

kelompok. (elaborasi) 

26. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

(eksplorasi) 
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Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

27. Guru memberikan refleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

28. Siswa menanggapi refleksi dari guru. 

(elaborasi) 

29. Guru mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. (eksplorasi) 

30. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

31. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. 

32. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas secara individu (PR). 

 

Kegiatan Akhir 1. Guru menginformasikan materi untuk 

pertemuan selanjutnya 

2. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a 

bersama dan memberikan salam kepada 

siswa. 

5 menit 

 

IX. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

 Kurikulum KTSP 2006 Kelas IV 

 Standar Proses KTSP 

 Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV karangan 

Poppy K. Devi dan Sri Anggraini  

 Buku BSE  Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV  karangan S. 

Rositawati dan Aris Muharram 

 Internet  

2. Media 

 Audio visual: video tentang energi bunyi 
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 Alat dan bahan: kaleng biskuit bekas, handuk. 

X. Penilaian 

1. Prosedur: tes dan non tes 

2. Jenis 

 Tes: tes tertulis 

 Non tes : unjuk kerja 

3. Bentuk 

 Tes: Pilihan ganda dan jawaban singkat 

 Non tes: rubrik penilaian hasil karya kelompok 

Semarang, 2 April 2015 

Kolaborator       Guru Kelas IV (Peneliti) 

  

Siti Surawati, S.Pd.     Indri Kusuma Wardani 

NIP. 195708031977012004    NIP. 1401411408 
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Materi Ajar 

 Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya. 

 Indikator  

 8.1.15 Membedakan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 

 8.1.16 Menjelaskan resonansi bunyi. 

 8.1.17  Menjelaskan pemantulan bunyi. 

 8.1.18  Menjelaskan penyerapan bunyi. 

 8.1.19.     Membuat laporan percobaan jenis bunyi 

 

A. Frekuensi  

Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi tersebut 

frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getran yang terjadi dalam satu detik. Satu 

getaran per detik disebut satu hertz yang dilambangkan dengan  Hz. Misalnya 

lebah mengepakkan sayapnya dengan frekuensi 150 Hz. Artinya, sayap lebah 

malakukan 150 getaran tiap detik. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. 

Sedangkan bunyi yang frekuesnsinya tidak teratur disebut desah. 

Berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi dibawah 20 Hz. Bunyi 

infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya yang terlalu 

rendah. Contoh hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah 

jangkrik dan anjing. 

2. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20-20.000 Hz. 

Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Audiosonik 

juga dapat didengar oleh hewan lainnya, seperti anjing, jangkrik, 

kelelawar, dan lumba-lumba. 

3. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi diatas 20.000 Hz. 

Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya 

terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi 

ultrasonik, seperti kelelawar dan lumba-lumba. 
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B. Resonansi 

Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring 

(keras) daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul. Bunyi yang dihasilkan 

akan lebih keras lagi jika rongga diperbesar. Gejala seperti ini disebut resonansi. 

Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran 

benda lain yang memiliki frekuensi sama. Resonansi juga juga terjadi pada alat 

musik seperti gitar, seruling, gendang, rebana, gamelan dll. 

C. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap 

Ketika bunyi merambat lalu mengenai benda yang permukaannya keras 

maka bunyi itu akan dipantulkan. Contoh benda keras adalah batu, tembok, besi, 

kaca, bukit atau tebing. Bunyi pantul dapat menguntungkan. Fungsi bunyi pantul 

a. Untuk memperkuat bunyi asli 

b. Untuk mengukur kedalaman laut 

c. Untuk mengukur panjang gua 

d. Untuk menemukan lokasi sekelompok ikan 

Bunyi pantul ada dua macam, yaitu: 

a. Gema 

Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas setelah terdengar 

bunyi aslinya. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dengan pemantul bunyi 

cukup jauh. Contoh sumber bunyi di tepi jurang dan pemantulnya dinding 

tebing. 

b. Gaung 

Gaung adalah peristiwa terdengarnya bunyi pantul hampir bersamaan 

dengan bunyi asli. Gaung adalah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan 

bunyi asli. Gaung dapat terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau 

gedung pertemuan. 

Terjadinya gaung membawa dampak yang  merugikan bagi tata suara dalam 

gedung pertunjukan seni atau studio musik/studio siaran. Oleh karena itu untuk 

menghuilangkan gaung digunakan peredam suara. Peredam adalah alat yang 

digunakan untuk meredam bunyi. Bahan ini dibuat dari bahan tebal dan lunak. 

Contohnya wol, karpet, kapas, karton, busa dan sebagainya. 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

Nama:  

1. ………………………. 

2. …………………….... 

3. ………………………. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 

6. ………………………… 

  

Percobaan Secara Kelompok 

Nama kegiatan   = Membuktikan bunyi dapat dipantulkan dan diserap 

Tujuan kegiatan  = Menjelaskan bunyi dapat dipantulkan dan diserap 

Konsep    = Bunyi dapat dipantulkan dan diserap 

Alat dan bahan             = Kaleng biskuit bekas, handuk. 

Langkah-langkah kegiatan: 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Berteriaklah ke dalam kaleng biskuit dan dengarkan bunyi yang 

dihasilkan. 

3. Lapisi permukaan kaleng dengan handuk. 

4. Berteriaklah ke dalam kaleng yang telah dilapisi handuk dan dengarkan 

bunyi yang dihasilkan. 

5. Bandingkan bunyi yang dihasilkan. 

6. Isilah tabel pengamatan dan jawablah pertanyaan yang ada. 

7. Buatlah kesimpulan percobaan yang telah kalian lakukan 

Hasil Pengamatan: 

Tabel Pengamatan 

 Sebelum dilapisi handuk  Setelah dilapisi handuk  

Kejelasan bunyi yang 

didengar (jelas/kurang 

jelas) 

  

Pantulan bunyi (ada/tidak 

ada) 

 

  

 

 

 

NAMA KELOMPOK: 
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Pertanyaan:  

Apa perbedaan bunyi yang dihasilkan kaleng sebelum dilapisi handuk dan setelah 

dilapisi handuk? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Setelah melakukan percobaan tersebut diskusikanlah hal-hal berikut bersama 

kelompokmu! 

 

1. Jenis bahan apakah yang dapat memantulkan bunyi? Sebutkan contohnya! 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

2. Jenis bahan apakah yang dapat menyerap bunyi? Sebutkan contohnya! 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

3. Apakah yang dimaksud dengan gaung dan gema? Jelaskan! 

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Kesimpulan: 

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

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

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

................................................................................................................................... 
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Rubrik Penilaian Hasil Karya Siswa 

Indikator 

penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persipan alat 

dan bahan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

tidak dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan semua 

alat dan 

bahan serta 

dibuat 

mainan 

Mempersiap-

kan beberapa 

alat dan bahan 

serta dibuat 

untuk mainan 

Tidak 

mempersiap-

kan alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Menyelesai-

kan seluruh 

karya dengan 

tepat waktu 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan 

Menyelesai-

kan lebih dari 

setengah 

hasil karya 

sesuai waktu 

yang 

ditentukan  

Menyelesaikan 

kurang dari 

setengah hasil 

karya sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

Tidak  

menyelesaikan 

karya dengan 

waktu yang 

ditentukan 

Kerapian dan 

kebersihan  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

tidak ada 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit 

coretan dan 

rapi 

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

sedikit coretan 

dan kurang 

rapi  

Bila hasil 

laporan 

kelompok 

banyak coretan 

dan tidak rapi 

Kelengkapan 

data laporan 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap 

sesuai dengan 

hasil 

eksperiman 

Data tidak 

terisi lengkap 

tetapi sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data terisi 

lengkap tetapi 

tidak sesuai 

hasil 

eksperimen 

Data tidak 

terisi sama 

sekali 

Jumlah skor yang diperoleh= …… 

Kriteria: …………… 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Karya Siswa 

Skor Kriteria 

14   s/d 16 Sangat Baik 

11   s/d 13 Baik 

8     s/d  10 Cukup 

4     s/d 7 Kurang 

       

Nilai hasil karya: 
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Salaman Mloyo 

Kelas/ semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Standar kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendiskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat 

dilingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

 

Indikator Jenjang 

Kemampuan 

dan Tingkar 

Kesukaran 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Tes 

Bentuk 

Instrumen 

8.1.15. Membedakan jenis-

jenis bunyi 

berdasarkan 

frekuensinya 

 

C2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

1, 2, 4, 

5 

Jawaban 

Singkat 

1, 2 

8.1.16. Menjelaskan 

resonansi bunyi 

 

C2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

3, 6 

Jawaban 

Singkat 

3 

8.1.17  Menjelaskan 

pemantulan bunyi 

C2 

(sedang) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 8, 9 

Jawaban 

Singkat 

4,  

8.1.18 Menjelaskan 

penyerapan bunyi 

C2 

(mudah) 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

7, 10 

Jawaban 

Singkat 

5 

8.1.19 . Membuat laporan 

percobaan 

C6 

(sukar) 

Produk Rubrik 

Penilaian 

Kriteria 

Hasil Karya 

Siswa 

LDK 
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Soal Evaluasi 

 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

benar! 

 

1. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz disebut …. 

a. ultrasonik  c. infrasonik 

b. audiosonik  d. gema 

2. Bunyi yang dapat didengar oleh kelelawar adalah …. 

a. infrasonik  c. resonansi 

b. ultrasonik  d. audiosonik 

3. Jika bedug dipukul selubungnya/kulitnya, udara ditabung ikut bergetar 

sehingga sara bedug menjadi keras. Peristiwa ini disebut … 

a. pantulan  c. frekuensi 

b. resonansi  d. gaung 

4. Salah satu hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah …. 

a. jangkrik  c. ayam 

b. kuda  d. kelinci 

5. Satuan frekuensi adalah …. 

a. kilogram  c. meter 

b. celcius  d. hertz 

6. Bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain disebut .... 

a. amplitudo  c. indah 

b. audiosonik  d. resonansi 

7. Pada studio musik, dilapisi karpet. Bunyi yang mengenai karpet tersebut 

akan …. 

a. bergetar  c. dipantulkan 

b. beresonansi d. diserap 

8. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli disebut 

…. 

a. gema  c. resonansi 

b. gaung  d. pantulan 

Nama        : 

Kelas        : 

No. absen : 
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9. Jika bunyi merambat lalu mengenai benda yang permukaannya keras 

seperti bukit atau tebing, maka bunyi akan .… 

a. dikeluarkan c. dipantulkan 

b. diserap  d. dihasilkan 

10. Bahan yang dapat menyerap bunyi di gedung pertunjukan yaitu …. 

a. Wol/karpet c. seng 

b. besi  d. dinding 

 

II.   Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas! 

 

1. Bunyi yang frekuensinya dapat didengar oleh manusia disebut …. 

2. Salah satu contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik yaitu …  

3. Senar gitar yang dipetik dapat menyebabkan udara pada tabung gitar ikut 

bergetar, merupakan contoh peristiwa…. 

4. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut … 

5. Benda yang dapat digunakan untuk meredam bunyi terbuat dari bahan 

tebal yang lunak, salah satu contohnya adalah ... 
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Kunci Jawaban 

I. Pilihan ganda 

1. C 

2. B 

3. B 

4. A 

5. D 

6. D 

7. D 

8. B 

9. C 

10. A  

 

II.  Jawaban singkat 

1. audiosonik 

2. kelelawar/lumba-lumba 

3. resonansi  

4. gema 

5.  busa/wol/karpet/goni/spon/karet 

Pedoman Penskoran: 

I. pilihan ganda 

Jawaban benar skor = 1 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

II.  jawaban singkat 

Jawaban benar skor = 2 

Jawaban salah skor  = 0 

Skor maksimal = 10 

         Jumlah skor maksimal     (I+II)   = 20 

nilai 
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SINTAK PROBLEM BASED LEARNING  

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

Langkah-langkah model Problem Based Learning berbantuan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan orientasi masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman atau penyelidikan individual atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan pemecahan masalah dan menyajikan hasil karya 

berupa laporan 

5. Guru menganalisis proses pemecahan masalah 
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Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berupa media video. Adapun gambar dalam video 

tersebut sebagai berikut 

 

Gambar 1. Kelelawar termasuk hewan yang dapat mendengar bunyi 

ultrasonik 

 

Gambar 2. Bunyi dapat dipantulkan 
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LAMPIRAN 

INSTRUMEN 

PENGUMPULAN DATA 
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru  

dalam Menerapkan Model PBL Berbantuan Media Audio Visual pada 

Pembelajaran IPA 

 

Langkah Model PBL Berbantuan 

Media Audio Visual 

Indikator Keterampilan Guru dalam 

Menerapkan Model PBL 

 Berbantuan Media Audio Visual  

pada Pembelajaran IPA 

1. Guru memberikan orientasi 

masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

3. Guru membimbing pengalaman 

atau penyelidikan individual 

atau kelompok. 

4. Siswa mengembangkan 

pemecahan masalah dan 

menyajikan hasil karya berupa 

laporan 

5. Guru menganalisis proses 

pemecahan masalah 

 

1. Membuka pelajaran (Ket. Membuka 

pelajaran); 

2. Mengorientasi masalah pada siswa (ket. 

Variasi, ket. Menggunakan media); 

3. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

(ket. Mengelola kelas, ket. Bertanya); 

4. Membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok (ket. Mengajar kelompok 

kecil dan perorangan); 

5. Membantu mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil berupa laporan 

(Ket. Memimpin diskusi kelompok 

kecil, ket. Memberikan penguatan); 

6. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah (Ket. Menutup 

pelajaran). 

 

  

LAMPIRAN 5 
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Pedoman Penetapan  Indikator Aktivitas Siswa  

dalam Pembelajaran IPA dengan Model PBL  

Berbantuan Media Audiovisual 

 

Langkah Model PBL Berbantuan 

Media Audio Visual yang Telah 

Dimodifikasi 

Indikator Aktivitas Siswa dalam 

Menerapkan Model PBL  

Berbantuan Media Audio Visual pada 

Pembelajaran IPA 

1. Guru memberikan orientasi 

masalah 

2. Guru mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

3. Guru membimbing pengalaman 

atau penyelidikan individual atau 

kelompok. 

4. Siswa mengembangkan 

pemecahan masalah dan 

menyajikan hasil karya berupa 

laporan 

5. Guru menganalisis proses 

pemecahan masalah 

 

1.    Kesiapan siswa menerima pelajaran 

(emotional activities); 

2.  Siswa menanggapi permasalahan 

sehari-hari yang disampaikan guru 

        (mental, visual, oral activities; 

3.    Siswa berkelompok untuk 

memecahkan masalah (oral, mental 

activities); 

4.   Siswa melakukan penyelidikan 

secara mandiri dan kelompok 

(emotional, motor, listening, visual, 

oral, mental activities); 

5.   Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil berupa 

laporan (writing, emotional, mental 

activities); 

 6    Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah (mental, 

emotional activities); 

 

  

LAMPIRAN 6 
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Kisi-Kisi Instrument Penelitian  

Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Kota Semarang 

No. Variabel Indikator Sumber Data 

Alat/instrumen 

pengumpulan 

data 

1.  Indikator 

keterampilan 

guru dalam 

menerapkan 

model PBL 

berbantuan 

media audio 

visual 

pada 

pembelajaran 

IPA 

 

1. Membuka pelajaran 

2. Mengorientasi masalah 

pada siswa 

3. Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

4. Membantu 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

5. Membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil berupa laporan 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

 Guru 

 Catatan 

lapangan 

 Foto  

 Video  

 

 Lembar 

Observasi 

 Lembar 

Catatan 

lapangan 

 Kamera  

 

2.    Indikator 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajarn 

IPA dengan 

model 

Problem 

Based 

Learning 

berbantuan 

media audio 

visual 

1.    Kesiapan siswa 

menerima pelajaran  

2.    Siswa menanggapi 

permasalahan sehari-

hari yang 

disampaikan guru 

3.    Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah  

4.    Siswa melakukan 

penyelidikan secara 

mandiri dan 

kelompok \ 

5.    Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil berupa laporan 

6.     Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah   

 Siswa 

 Catatan 

Lapangan 

 Foto 

 Video  

 

 Lembar 

Observasi 

 Lembar 

Catatan 

lapangan 

 Kamera  

 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

model 

1. Menjelaskan 

pengertian energi 

panas 

2.  Mengidentifikasi 

berbagai sumber 

 D ata 

hasil 

belajar 

siswa 

 Lembar tes 

evaluasi 
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Problem 

Based 

Learning 

berbantuan 

media 

audiovisual 

energi panas 

3. Menyebutkan sifat-

sifat energi panas 

4. Menjelaskan 

pemanfaatan energi 

panas dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Membuat laporan 

percobaan energi 

panas 

6. Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara konduksi 

7. Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara konveksi 

8. Menjelaskan 

perpindahan panas 

secara radiasi 

9. Menganalisis 

peristiwa perpindahan 

panas yang terjadi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

10. Membuat laporan 

percobaan 

perpindahan panas 

11. Menjelaskan sumber 

energi bunyi 

12. Mengidentifikasi sifat 

energi bunyi 

13. Membuktikan 

perambatan bunyi 

14. Membuat laporan 

percobaan perambatan 

bunyi 

15. membedakan jenis-

jenis bunyi 

berdasarkan 

frekuensinya. 

16. Menjelaskan resonansi 

bunyi. 

17. Menjelaskan 

pemantulan bunyi. 

18. Menjelaskan 

penyerapan bunyi. 

19. Membuat laporan 

percobaan jenis bunyi. 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
Siklus … Pertemuan  …. 

Nama Sekolah   : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  : Energi panas dan bunyi 

Nama Guru   :…………. 

Hari/tanggal   :………….. 

Petunjuk: 

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

lembar observasi! 

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

pengamatan! 

      Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Membuka 

pelajaran 

(Ket. Membuka 

pelajaran)  

1. Menarik perhatian siswa   

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Memberikan acuan dengan tujuan 

pembelajaran  

 

4.   Menghubungkan antara materi 

yng akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai 

 

2.  Mengorientasi 

masalah pada 

siswa 

(ket. Variasi, ket. 

Menggunakan 

media) 

1.  Memberikan masalah yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

  

2.  Menyajikan masalah yang 

menarik dengan media audio 

visual 

  

3.  Menyampaikan masalah dengan 

kalimat yang mudah dipahami 

  

4.  Memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya  
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3. Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

(ket. Mengelola 

kelas, ket. 

Bertanya) 

1. Mengembangkan keterampilan 

kerjasama antar siswa dengan 

membentuk kelompok 

  

 

 

2. Membantu menginvestigasi 

masalah secara bersama 

 

3.   Membantu merencanakan 

penyelidikan 

 

4.   Membantu siswa membuat 

rencana pelaporan 

 

 

4. Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

(ket. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membantu siswa dalam 

pengumpulan data 

  

2.   Membantu melaksanakan 

eksperimen 

 

3.   Membantu mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide 

siswa 

 

4.   Membantu siswa menemukan 

solusi 

 

5. Membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(Ket. Memimpin 

diskusi kelompok 

kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan)  

1. Membantu siswa 

mengembangkan laporan 

  

2. Memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan 

benar  

 

4. Memberikan penguatan kepada 

siswa  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

(Ket. Menutup 

pelajaran) 

1. Melakukan refleksi proses hasil 

pembelajaran dengan baik 

  

2. Menyimpulkan materi bersama 

siswa dengan jelas 

 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu 

 

4. Memberikan tugas lanjutan untuk 

pertemuan selanjutnya dengan 

jelas 

 

Jumlah skor  

 

Jumlah skor = …………………….., kategori: ………………… 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang,…………………

….. 

Observer 

 

 

…………………………… 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 Siklus … Pertemuan  …. 

Nama Sekolah  : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Energi panas dan bunyi 

Nama Siswa  :................................ 

Nama Observer : ............................... 

Hari/tanggal  : …………………… 

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

lembar observasi! 

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

pengamatan! 

      Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Kesiapan siswa 

menerima pelajaran 

(emotional 

activities)  

1. Menempati tempat duduk dengan 

disiplin dan tenang 

  

2. Memperhatikan guru dengan 

bersemangat 

 

3. Menunjukkan minat terhadap 

pelajaran 

 

4.  Berani menjawab pertanyaan guru  

 

 

2. Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 

(mental, visual, 

oral activities) 

1.  Menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru 

  

2.  Memperhatikan media audio visual  

3.  Berani bertanya kepada guru  

4.  Berkonsentrasi memperhatikan 

penyampaian masalah dari guru 
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3. Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah  

(oral, mental 

activities) 

1. Mengerluarkan pendapat pada 

kelompoknya 

  

 

 2. Mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah  

 

3.   Merumuskan rencana penyelidikan  

4.   Merumuskan rencana pelaporan  

4. Siswa melakukan 

penyelidikan 

secara mandiri dan 

kelompok 

(emotional, motor, 

listening, visual, 

oral, mental 

activities) 

1. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan penuh 

minat  

  

2.   Melakukan eksperimen/percobaan  

3.   Melakukan diskusi  

4.   Memecahkan solusi/soal dengan 

benar 

 

 

5. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(writing, emotional, 

mental activities )  

1. Menuliskan hasil laporan dengan 

benar 

  

2.  Berani mempresentasikan hasil 

laporan 

 

3. Menanggapi hasil laporan 

kelompok lain  

 

4. Memperhatikan pemaparan 

kelompok lain dengan tenang 

  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah (mental, 

emotional 

activities) 

1. Menanggapi refleksi guru dengan 

menaruh minat 

  

2. Menyimpulkan materi bersama guru 

dengan bersemangat 

 

3.Mengerjakan evaluasi dengan tenang 

dan mandiri 

 

4. Memperhatikan tugas lanjutan yang 

diberikan guru dengan tenang 

 

Jumlah skor  

 

Jumlah skor = …………………….., kategori: ………………… 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang,…………………….. 

Observer 

 

 

…………………………… 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Media Audio Visual Di SDN Salaman Mloyo 

Siklus … Pertemuan  ... 

Kelas/ Semester : ........................ 

Materi   :........................ 

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

Petunjuk   : 

1. Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan sesungguhnya! 

2. Catatlah kondisi  siswa pada saat: 

a. Kegiatan awal pembelajaran 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

c. Kegiatan akhir pembelajaran 

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

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

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

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

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

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

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

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

... 

 

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

           Peneliti 

 

 

           Indri Kusuma Wardani 

           NIM. 1401411408 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus 1 Pertemuan  1 

Nama Sekolah   : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  : Energi panas dan bunyi 

Nama Guru   : Indri Kusuma Wardani 

Hari/tanggal   :Kamis, 26 Maret 2015 

Petunjuk: 

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

lembar observasi! 

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

pengamatan! 

     Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1.  Membuka 

pelajaran 

(Ket. Membuka 

pelajaran)  

1. Menarik perhatian siswa  

2 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Memberikan acuan dengan tujuan 

pembelajaran  
 

4.   Menghubungkan antara materi 

yng akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai 

 

2.  Mengorientasi 

masalah pada 

siswa 

(ket. Variasi, ket. 

Menggunakan 

media) 

1.  Memberikan masalah yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

 

2 

2.  Menyajikan masalah yang 

menarik dengan media audio 

visual 

 

3.  Menyampaikan masalah dengan 

kalimat yang mudah dipahami 
 

4.  Memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya  
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3. Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

(ket. Mengelola 

kelas, ket. 

Bertanya) 

1. Mengembangkan keterampilan 

kerjasama antar siswa dengan 

membentuk kelompok 

 

2 

 

 

2. Membantu menginvestigasi 

masalah secara bersama 
 

3.   Membantu merencanakan 

penyelidikan 
 

4.   Membantu siswa membuat 

rencana pelaporan 

 

 

4. Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

(ket. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membantu siswa dalam 

pengumpulan data 
 

1 

2.   Membantu melaksanakan 

eksperimen 
 

3.   Membantu mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide 

siswa 

 

4.   Membantu siswa menemukan 

solusi 
 

5. Membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(Ket. Memimpin 

diskusi kelompok 

kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan)  

1.  Membantu siswa mengembangkan 

laporan 
 

2 

2.  Memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan 

benar  

 

4. Memberikan penguatan kepada 

siswa  
 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

(Ket. Menutup 

pelajaran) 

1. Melakukan refleksi proses hasil 

pembelajaran dengan baik 
 

2 

2. Menyimpulkan materi bersama 

siswa dengan jelas 
 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu 
 

4. Memberikan tugas lanjutan untuk 

pertemuan selanjutnya dengan 

jelas 

 

Jumlah skor 11 

 

Jumlah skor = 11, kategori: Cukup (C) 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang, 26 Maret 2015 

                                                                                   Observer, 

                         

                                                                                    Siti Surawati, S.Pd 

                                                                                   NIP 195708031977012004 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus 1 Pertemuan  2 

Nama Sekolah   : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  : Energi panas dan bunyi 

Nama Guru   : Indri Kusuma Wardani 

Hari/tanggal   :Jumat, 27 Maret 2015 

Petunjuk: 

1.  Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

    Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1 Membuka 

pelajaran 

(Ket. Membuka 

pelajaran)  

1. Menarik perhatian siswa  

3 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Memberikan acuan dengan tujuan 

pembelajaran  
 

4.   Menghubungkan antara materi 

yng akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai 

 

2. Mengorientasi 

masalah pada 

siswa 

(ket. Variasi, ket. 

Menggunakan 

media) 

1.  Memberikan masalah yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

 

2 

2.  Menyajikan masalah yang 

menarik dengan media audio 

visual 

 

3.  Menyampaikan masalah dengan 

kalimat yang mudah dipahami 

 

4.  Memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya  
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3. Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

(ket. Mengelola 

kelas, ket. 

Bertanya) 

1. Mengembangkan keterampilan 

kerjasama antar siswa dengan 

membentuk kelompok 

 

 

 

3 

2. Membantu menginvestigasi 

masalah secara bersama 
 

3.   Membantu merencanakan 

penyelidikan 
 

4.   Membantu siswa membuat 

rencana pelaporan 

 

 

4. Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

(ket. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membantu siswa dalam 

pengumpulan data 
 

2 

2.   Membantu melaksanakan 

eksperimen 
 

3.   Membantu mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide 

siswa 

 

4.   Membantu siswa menemukan 

solusi 
 

5. Membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(Ket. Memimpin 

diskusi kelompok 

kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan)  

1.  Membantu siswa mengembangkan 

laporan 
 

3 

2.  Memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan 

benar  

 

4. Memberikan penguatan kepada 

siswa  
 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

(Ket. Menutup 

pelajaran) 

1. Melakukan refleksi proses hasil 

pembelajaran dengan baik 
 

2 

2. Menyimpulkan materi bersama 

siswa dengan jelas 
 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu 
 

4. Memberikan tugas lanjutan untuk 

pertemuan selanjutnya dengan 

jelas 

 

Jumlah skor 15 

 

Jumlah skor =  15., kategori: Baik (B) 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang, 27  Maret 2015 

                                                                                   Observer, 

                         

                                                                                    Siti Surawati, S.Pd 

                                                                                   NIP 195708031977012004 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pertemuan  1 

Nama Sekolah   : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  : Energi panas dan bunyi 

Nama Guru   : Indri Kusuma Wardani  

Hari/tanggal   : Rabu, 1 April 2015 

Petunjuk: 

1.  Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

   Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3.   Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Membuka 

pelajaran 

(Ket. Membuka 

pelajaran)  

1. Menarik perhatian siswa  

4 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Memberikan acuan dengan tujuan 

pembelajaran  
 

4.   Menghubungkan antara materi 

yng akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai 

 

2. Mengorientasi 

masalah pada 

siswa 

(ket. Variasi, ket. 

Menggunakan 

media) 

1.  Memberikan masalah yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

 

3 
2.  Menyajikan masalah yang 

menarik dengan media audio 

visual 

 

3.  Menyampaikan masalah dengan 

kalimat yang mudah dipahami 
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4.  Memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya  

 

3. Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

(ket. Mengelola 

kelas, ket. 

Bertanya) 

1. Mengembangkan keterampilan 

kerjasama antar siswa dengan 

membentuk kelompok 

 

 

 

3 

2. Membantu menginvestigasi 

masalah secara bersama 
 

3.   Membantu merencanakan 

penyelidikan 
 

4.   Membantu siswa membuat 

rencana pelaporan 

 

 

4. Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

(ket. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1.  Membantu siswa dalam 

pengumpulan data 
 

3 

2.   Membantu melaksanakan 

eksperimen 
 

3.   Membantu mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide 

siswa 

 

4.   Membantu siswa menemukan 

solusi 
 

5. Membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(Ket. Memimpin 

diskusi kelompok 

kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan)  

1.  Membantu siswa mengembangkan 

laporan 
 

3 

2.  Memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan 

benar  

 

4. Memberikan penguatan kepada 

siswa  
 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

(Ket. Menutup 

pelajaran) 

1. Melakukan refleksi proses hasil 

pembelajaran dengan baik 
 

3 

2. Menyimpulkan materi bersama 

siswa dengan jelas 
 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu 
 

4. Memberikan tugas lanjutan untuk 

pertemuan selanjutnya dengan 

jelas 

 

Jumlah skor 19 

 

Jumlah skor =  19, kategori: Sangat Baik (SB) 
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Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 

 

 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang, 1 April  2015 

                                                                                   Observer, 

                         

                                                                                    Siti Surawati, S.Pd 

                                                                                   NIP 195708031977012004 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pertemuan  2 

Nama Sekolah   : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata pelajaran   : IPA 

Pokok Bahasan  : Energi panas dan bunyi 

Nama Guru   : Indri Kusuma Wardani 

Hari/tanggal   : Kamis, 2 April 2015 

Petunjuk: 

1.  Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

    Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Membuka 

pelajaran 

(Ket. Membuka 

pelajaran)  

1. Menarik perhatian siswa  

4 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Memberikan acuan dengan tujuan 

pembelajaran  
 

4.   Menghubungkan antara materi 

yng akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai 

 

2. Mengorientasi 

masalah pada 

siswa 

(ket. Variasi, ket. 

Menggunakan 

media) 

1.  Memberikan masalah yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

 

4 

2.  Menyajikan masalah yang 

menarik dengan media audio 

visual 

 

3.  Menyampaikan masalah dengan 

kalimat yang mudah dipahami 
 

4.  Memotivasi siswa untuk dapat 

memecahkan masalahnya  
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3. 

 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

(ket. Mengelola kelas, 

ket. Bertanya) 

2. Mengembangkan keterampilan 

kerjasama antar siswa dengan 

membentuk kelompok 

 

 

 

4 

2. Membantu menginvestigasi 

masalah secara bersama 
 

3.   Membantu merencanakan 

penyelidikan 
 

4.   Membantu siswa membuat 

rencana pelaporan 

 

 

4. Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

(ket. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

2. Membantu siswa dalam 

pengumpulan data 
 

4 

2.   Membantu melaksanakan 

eksperimen 
 

3.   Membantu mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide 

siswa 

 

4.   Membantu siswa menemukan 

solusi 
 

5. Membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(Ket. Memimpin 

diskusi kelompok 

kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan)  

1.  Membantu siswa mengembangkan 

laporan 
 

4 

2.  Memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memberikan tanggapan dengan 

benar  

 

4. Memberikan penguatan kepada 

siswa  
 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

(Ket. Menutup 

pelajaran) 

1. Melakukan refleksi proses hasil 

pembelajaran dengan baik 
 

3 

2. Menyimpulkan materi bersama 

siswa dengan jelas 
 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu 
 

4. Memberikan tugas lanjutan untuk 

pertemuan selanjutnya dengan 

jelas 

 

Jumlah skor 23 

 

Jumlah skor = 23, kategori: Sangat Baik 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  

Semarang, 3 April  2015 

                                                                                   Observer, 

                         

                                                                                    Siti Surawati, S.Pd. 

                                                                                   NIP 195708031977012004 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Energi panas dan bunyi  

Nama Siswa  : Widya 

Nama Observer : Rina Agustiyana  

Hari/tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Petunjuk: 

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

lembar observasi! 

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

pengamatan! Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun deskriptor muncul 

b. Skor 1 jika ada satu deskriptor muncul 

c. Skor 2 jika ada dua deskriptor muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga deskriptor muncul 

e. Skor 4 jika ada empat deskriptor muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Kesiapan siswa 

menerima pelajaran 

(emotional 

activities)  

1. Menempati tempat duduk dengan 

disiplin dan tenang 
 

2 

2. Memperhatikan guru dengan 

bersemangat 
 

3. Menunjukkan minat terhadap 

pelajaran 
 

4.  Berani menjawab pertanyaan guru  
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2. Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 

(mental, visual, 

oral activities) 

1.  Menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru 
 

1 
2.  Memperhatikan media audio visual  

3.  Berani bertanya kepada guru  

4.  Berkonsentrasi memperhatikan 

penyampaian masalah dari guru 
 

3. Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah  

(oral, mental 

activities) 

1. Mengerluarkan pendapat pada 

kelompoknya 
 

 

1 

 

2. Mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah  

 

3.   Merumuskan rencana penyelidikan  

4.   Merumuskan rencana pelaporan  

4. Siswa melakukan 

penyelidikan 

secara mandiri dan 

kelompok 

(emotional, motor, 

listening, visual, 

oral, mental 

activities) 

1. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan penuh 

minat  

 

2 
2.   Melakukan eksperimen/percobaan  

3.   Melakukan diskusi  

4.   Memecahkan solusi/soal dengan 

benar 

 

 

5. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(writing, emotional, 

mental activities )  

1. Menuliskan hasil laporan dengan 

benar 
 

2 

2.  Berani mempresentasikan hasil 

laporan 
 

3. Menanggapi hasil laporan 

kelompok lain  
 

4. Memperhatikan pemaparan 

kelompok lain dengan tenang 

  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah (mental, 

emotional 

activities) 

1. Menanggapi refleksi guru dengan 

menaruh minat 
 

2 

2. Menyimpulkan materi bersama guru 

dengan bersemangat 

 

3.Mengerjakan evaluasi dengan tenang 

dan mandiri 
 

4. Memperhatikan tugas lanjutan yang 

diberikan guru dengan tenang 

 

Jumlah skor 10 

 

Jumlah skor = 10., kategori: Cukup 

Kriteria penilaian: Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

     =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 

 



289 
 

 
 

 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah Skor 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan 

Guru 

18skor  24 Sangat Baik (SB) 

12 skor  18 Baik (B) 

6 skor  12 Cukup  (C) 

0 skor  6 Kurang (D) 

  
 

  Semarang, 26 Maret 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

         

   Siti Surawati, S.Pd.       Rina Agustiyana 

   NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Energi panas dan bunyi 

Nama Siswa  : Anas 

Nama Observer : Rina Agustiyana  

Hari/tanggal  : Jum’at 27 Maret 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

 Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun ciri muncul 

b. Skor 1 jika ada satu ciri muncul 

c. Skor 2 jika ada dua ciri muncul 

d. Skor 3 jika ada tiga ciri muncul 

 e. Skor 4 jika ada empat ciri muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Kesiapan siswa 

menerima pelajaran 

(emotional 

activities)  

1. Menempati tempat duduk dengan 

disiplin dan tenang 
 

2 

2. Memperhatikan guru dengan 

bersemangat 
 

3. Menunjukkan minat terhadap 

pelajaran 
 

4.  Berani menjawab pertanyaan guru   

2. Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 

(mental, visual, 

oral activities) 

1.  Menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru 
 

2 
2.  Memperhatikan media audio visual  

3.  Berani bertanya kepada guru  

4.  Berkonsentrasi memperhatikan 

penyampaian masalah dari guru 
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3. 

 

Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah  

(oral, mental 

activities) 

1. Mengerluarkan pendapat pada 

kelompoknya 
 

 

2 

 

2. Mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah  
 

3.   Merumuskan rencana penyelidikan  

4.   Merumuskan rencana pelaporan  

4. Siswa melakukan 

penyelidikan 

secara mandiri dan 

kelompok 

(emotional, motor, 

listening, visual, 

oral, mental 

activities) 

1. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan penuh 

minat  

 

3 
2.   Melakukan eksperimen/percobaan  

3.   Melakukan diskusi  

4.   Memecahkan solusi/soal dengan 

benar 

 

 

5. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(writing, emotional, 

mental activities )  

1. Menuliskan hasil laporan dengan 

benar 
 

2 

2.  Berani mempresentasikan hasil 

laporan 
 

3. Menanggapi hasil laporan 

kelompok lain  
 

4. Memperhatikan pemaparan 

kelompok lain dengan tenang 

  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah (mental, 

emotional 

activities) 

1. Menanggapi refleksi guru dengan 

menaruh minat 
 

2 

2. Menyimpulkan materi bersama guru 

dengan bersemangat 
 

3.Mengerjakan evaluasi dengan tenang 

dan mandiri 
 

4. Memperhatikan tugas lanjutan yang 

diberikan guru dengan tenang 
 

Jumlah skor 13 

 

Jumlah skor =  13  kategori: Baik 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah skor Kualifikasi Aktivitas Siswa 

18  skor  24 Sangat Baik (SB) 

12  skor  18 Baik (B) 

6  skor  12 Cukup  (C) 

0  skor  6 Kurang (D) 

  
 

 

  Semarang, 27 Maret 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

         

   Siti Surawati, .S.Pd.      Rina Agustiyana 

   NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Energi panas dan bunyi 

Nama Siswa  : Lina 

Nama Observer : Rina Agustiyana  

Hari/tanggal  : Rabu, 1 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun ciri muncul 

b. Skor 1 jika ada satu ciri muncul 

c. Skor 2 jika ada dua ciri muncul 

d.Skor 3 jika ada tiga ciri muncul 

e.Skor 4 jika ada empat ciri muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Kesiapan siswa 

menerima pelajaran 

(emotional 

activities)  

1. Menempati tempat duduk dengan 

disiplin dan tenang 
 

3 

2. Memperhatikan guru dengan 

bersemangat 
 

3. Menunjukkan minat terhadap 

pelajaran 
 

4.  Berani menjawab pertanyaan guru   

2. Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 

(mental, visual, 

oral activities) 

1.  Menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru 
 

2 
2.  Memperhatikan media audio visual  

3.  Berani bertanya kepada guru  

4.  Berkonsentrasi memperhatikan 

penyampaian masalah dari guru 
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3. 

 

Siswa 

berkelompok untuk 

memecahkan 

masalah  

(oral, mental 

activities) 

1. Mengerluarkan pendapat pada 

kelompoknya 
 

 

 

2 

2. Mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah  
 

3.   Merumuskan rencana penyelidikan  

4.   Merumuskan rencana pelaporan  

4. Siswa melakukan 

penyelidikan 

secara mandiri dan 

kelompok 

(emotional, motor, 

listening, visual, 

oral, mental 

activities) 

1. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan penuh 

minat  

 

3 
2.   Melakukan eksperimen/percobaan  

3.   Melakukan diskusi  

4.   Memecahkan solusi/soal dengan 

benar 

 

 

5. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(writing, emotional, 

mental activities )  

1. Menuliskan hasil laporan dengan 

benar 
 

3 

2.  Berani mempresentasikan hasil 

laporan 
 

3. Menanggapi hasil laporan 

kelompok lain  
 

4. Memperhatikan pemaparan 

kelompok lain dengan tenang 

  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah (mental, 

emotional 

activities) 

1. Menanggapi refleksi guru dengan 

menaruh minat 
 

3 

2. Menyimpulkan materi bersama guru 

dengan bersemangat 
 

3.Mengerjakan evaluasi dengan tenang 

dan mandiri 
 

4. Memperhatikan tugas lanjutan yang 

diberikan guru dengan tenang 
 

Jumlah skor 16 

Jumlah skor = …………………….., kategori: ………………… 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah skor Kualifikasi Aktivitas Siswa 

18  skor  24 Sangat Baik (SB) 

12  skor  18 Baik (B) 

6  skor  12 Cukup  (C) 

0  skor  6 Kurang (D) 

  

  Semarang, 1 April 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

         

   Siti Surawati, S.Pd.      Rina Agustiyana 

   NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Salaman Mloyo 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Energi panas dan bunyi 

Nama Siswa  : Gadis 

Nama Observer : Rina Agustiyana  

Hari/tanggal  : Kamis, 2 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

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

pengamatan! 

Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap deskriptor: 

a. Skor 0 jika tidak ada satu pun ciri muncul 

b. Skor 1 jika ada satu ciri muncul 

c. Skor 2 jika ada dua ciri muncul 

d.Skor 3 jika ada tiga ciri muncul 

e.Skor 4 jika ada empat ciri muncul 

 (Rusman, 2012:101) 

3. Jumlahkan semua skor yang didapat, kemudian carilah kriteria penilaian yang 

sesuai dengan tabel kriteria penilaian! 

 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
 Skor 

1. Kesiapan siswa 

menerima pelajaran 

(emotional activities)  

1. Menempati tempat duduk dengan 

disiplin dan tenang 
 

4 

2. Memperhatikan guru dengan 

bersemangat 
 

3. Menunjukkan minat terhadap 

pelajaran 
 

4.  Berani menjawab pertanyaan guru  
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2. Siswa menanggapi 

permasalahan 

sehari-hari yang 

disampaikan guru 

(mental, visual, 

oral activities) 

1.  Menanggapi permasalahan yang 

diberikan guru 
 

4 
2.  Memperhatikan media audio visual  

3.  Berani bertanya kepada guru  

4.  Berkonsentrasi memperhatikan 

penyampaian masalah dari guru 
 

3. 

 

Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah  

(oral, mental 

activities) 

1. Mengerluarkan pendapat pada 

kelompoknya 
 

 

 

4 

2. Mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah  
 

3.   Merumuskan rencana penyelidikan  

4.   Merumuskan rencana pelaporan  

4. Siswa melakukan 

penyelidikan 

secara mandiri dan 

kelompok 

(emotional, motor, 

listening, visual, 

oral, mental 

activities) 

1. Mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan penuh 

minat  

 

4 
2.   Melakukan eksperimen/percobaan  

3.   Melakukan diskusi  

4.   Memecahkan solusi/soal dengan 

benar 

 

 

5. Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil berupa 

laporan 

(writing, emotional, 

mental activities )  

1. Menuliskan hasil laporan dengan 

benar 
 

4 

2.  Berani mempresentasikan hasil 

laporan 
 

3. Menanggapi hasil laporan 

kelompok lain  
 

4. Memperhatikan pemaparan 

kelompok lain dengan tenang 

  

 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah (mental, 

emotional 

activities) 

1. Menanggapi refleksi guru dengan 

menaruh minat 
 

4 

2. Menyimpulkan materi bersama guru 

dengan bersemangat 
 

3.Mengerjakan evaluasi dengan tenang 

dan mandiri 
 

4. Memperhatikan tugas lanjutan yang 

diberikan guru dengan tenang 
 

Jumlah skor 24 

Jumlah skor = 24., kategori: sangat baik 

Kriteria penilaian: 

Jarak Interval (i) = 
                          

                     
 

   =  
    

 
  = 

  

 
  = 6 
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 Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Jumlah skor Kualifikasi Aktivitas Siswa 

18  skor  24 Sangat Baik (SB) 

12  skor  18 Baik (B) 

6  skor  12 Cukup  (C) 

0  skor  6 Kurang (D) 

  
 

    Semarang, 2 April  2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

        

   Siti Surawati, S.Pd.      Rina Agustiyana 

   NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

No. Nama Indikator Total Kategori 

I II III IV V VI 

1 CW 2 1 1 2 2 2 10 C 

2 SDA 2 1 1 2 1 2 9 C 

3 ENW 2 2 2 2 2 2 12 C 

4 AAV 4 2 3 4 3 4 20 SB 

5 ANF 3 2 3 4 3 2 18 B 

6 AA 2 2 1 2 2 2 11 C 

7 BAN 2 2 3 3 2 4 16 B 

8 GTL 4 2 3 4 3 4 20 SB 

9 HRM 3 2 2 2 2 2 13 B 

10 IAPCA 2 2 2 3 2 3 14 B 

11 IR 2 1 2 2 2 3 12 C 

12 LM 2 1 2 2 2 3 12 C 

13 RP 2 2 3 3 2 2 14 B 

14 RDF 3 2 2 4 2 2 15 B 

15 RAS 3 1 1 2 1 2 10 C 

16 SPL 3 2 2 4 2 2 15 B 

17 TYL 3 2 2 3 2 2 14 B 

18 YPP 3 1 3 3 2 2 13 B 

19 ASW 2 1 1 2 2 2 10 C 

20 FPM 4 2 2 3 3 3 17 B 

21 BA 3 2 3 3 2 2 15 B 

22 DAP 4 2 3 4 3 3 19 SB 

Jumlah 308 Baik 

Rata-rata 14 

Mengetahui, Semarang, 26 Maret 2015 

Kolaborator       Observer, 

 

  Siti Surawati,S.Pd.       Rina Agustiyana 

  NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 

LAMPIRAN 19 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No. Nama Indikator Total Kategori 

I II III IV V VI 

1 CW 3 1 2 2 2 2 12 C 

2 SDA 3 1 2 2 2 3 13 B 

3 ENW 2 2 2 3 3 3 15 B 

4 AAV 4 2 3 4 3 4 20 SB 

5 ANF 4 2 3 3 3 3 18 B 

6 AA 3 2 2 2 3 2 14 B 

7 BAN 4 2 3 3 3 4 19 SB 

8 GTL 4 3 4 4 3 4 22 SB 

9 HRM 3 2 2 3 3 3 16 B 

10 IAPCA 3 2 3 4 2 3 17 B 

11 IR 2 2 2 3 3 3 15 B 

12 LM 2 2 2 3 3 3 16 B 

13 RP 2 2 3 3 3 3 16 B 

14 RDF 3 2 3 4 3 3 18 B 

15 RAS 3 2 2 2 3 3 15 B 

16 SPL 4 2 3 4 3 3 19 SB 

17 TYL 3 2 3 3 3 2 16 B 

18 YPP 3 1 3 3 3 3 16 B 

19 ASW 2 1 2 2 2 2 11 C 

20 FPM 4 2 3 3 3 3 18 B 

21 BA 3 2 3 4 3 4 19 SB 

22 DAP 4 3 4 4 3 4 22 SB 

Jumlah 367 Baik 

Rata-rata 16,68 

 Semarang, 27 Maret 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

         

  Siti Surawati, S.Pd.      Rina Agustiyana 

  NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Indikator Total Kategori 

I II III IV V VI 

1 CW 3 2 2 3 3 2 15 B 

2 SDA 3 2 3 3 3 3 17 B 

3 ENW 3 3 3 3 3 4 19 SB 

4 AAV 4 4 4 4 4 4 24 SB 

5 ANF 4 4 4 4 4 3 23 SB 

6 AA 3 2 2 2 3 2 14 B 

7 BAN 4 4 4 4 3 4 23 SB 

8 GTL 4 4 4 4 4 4 24 SB 

9 HRM 3 2 2 3 3 3 15 B  

10 IAPCA 4 3 3 4 2 4 20 SB 

11 IR 4 2 2 3 3 4 20 SB 

12 LM 2 2 3 3 3 4 17 B 

13 RP 4 4 3 4 3 4 22 SB 

14 RDF 4 3 3 4 3 4 21 SB 

15 RAS 3 3 2 2 3 3 16 B 

16 SPL 4 3 4 4 3 3 21 SB 

17 TYL 3 3 3 3 4 3 19 SB 

18 YPP 3 3 3 4 3 4 20 SB 

19 ASW 2 2 2 2 3 3 14 B 

20 FPM 4 3 3 3 4 3 20 SB 

21 BA 4 3 4 4 2 4 22 SB 

22 DAP 4 4 4 4 4 4 24 SB 

Jumlah 450 Sangat 

Baik 

(SB) Rata-rata 20,45 

 Semarang, 1 April 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

         

  Siti Surawati, S.Pd.      Rina Agustiyana 

  NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Nama Indikator Total Kategori 

I II III IV V VI 

1 CW 3 2 2 3 3 3 16 B 

2 SDA 3 2 3 3 3 3 17 B 

3 ENW 3 3 4 4 4 4 22 SB 

4 AAV 4 4 4 4 4 4 24 SB 

5 ANF 4 4 4 4 4 4 24 SB 

6 AA 3 2 2 3 3 4 17 B 

7 BAN 4 4 4 4 4 4 24 SB 

8 GTL 4 4 4 4 4 4 24 SB 

9 HRM 4 3 3 4 3 4 21 SB 

10 IAPCA 4 3 4 4 3 4 22 SB 

11 IR 4 2 3 4 4 4 21 SB 

12 LM 3 2 3 3 3 4 18 B 

13 RP 4 4 4 4 4 4 24 SB 

14 RDF 4 3 4 4 4 4 23 SB 

15 RAS 3 3 2 2 3 3 16 B 

16 SPL 4 4 4 4 4 4 24 SB 

17 TYL 4 4 3 3 4 4 22 SB 

18 YPP 4 3 4 4 4 4 23 SB 

19 ASW 2 2 2 2 3 3 14 B 

20 FPM 4 4 4 3 4 4 23 SB 

21 BA 4 4 4 4 4 4 24 SB 

22 DAP 4 4 4 4 4 4 24 SB 

Jumlah 466 Sangat 

Baik 

(SB) Rata-rata 21,77 

 Semarang, 2 April 2015 

Mengetahui, 

Kolaborator       Observer, 

        

  Siti Surawati, S.P.d      Rina Agustiyana 

  NIP 195708031977012004      NIM. 1401411491 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

No. Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 CW 55 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

2 SDA 60 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 

3 ENW 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

4 AAV 75 Tuntas 85 Tuntas 

5 ANF 80 Tuntas 90 Tuntas 

6 AA 60 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

7 BAN 70 Tuntas 80 Tuntas 

8 GTL 85 Tuntas 90 Tuntas 

9 HRM 70 Tuntas 60 Tidak Tuntas 

10 IAPCA 70 Tuntas 85 Tuntas 

11 IR 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

12 LM 65 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

13 RP 55 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

14 RDF 65 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 

15 RAS 60 Tuntas 70 Tuntas 

16 SPL 80 Tuntas 70 Tuntas 

17 TYL 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

18 YPP 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

19 ASW 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

20 FPM 70 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

21 BA 70 Tuntas 75 Tuntas 

22 DAP 80 Tuntas 90 Tuntas 

Jumlah 1465  1520  

Rata-rata 66,59  69,09  

Nilai tertinggi 85  90  

Nilai terendah 55  50  

Persentase 

ketuntasan klasikal 

 

54,54% 

 

69,8% 

 

 Semarang, 27 Maret 2015   

     Evaluator 2                                                                    Evaluator 1                                                                                                                                          

                                                            

    Siti Surawati, S.Pd.                                                     Indri Kusuma Wardani 

    NIP 19570803 197701 2 004                                      NIM 1401411408 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS II 

No

. 
Nama 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 CW 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

2 SDA 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

3 ENW 70 Tuntas 75 Tuntas 

4 AAV 80 Tuntas 90 Tuntas 

5 ANF 85 Tuntas 100 Tuntas 

6 AA 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

7 BAN 85 Tuntas 90 Tuntas 

8 GTL 100 Tuntas 95 Tuntas 

9 HRM 75 Tuntas 85 Tuntas 

10 IAPCA 85 Tuntas 80 Tuntas 

11 IR 70 Tuntas 70 Tuntas 

12 LM 75 Tuntas 70 Tuntas 

13 RP 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

14 RDF 70 Tuntas 75 Tuntas 

15 RAS 70 Tuntas 70 Tuntas 

16 SPL 90 Tuntas 90 Tuntas 

17 TYL 75 Tuntas 85 Tuntas 

18 YPP 70 Tuntas 80 Tuntas 

19 ASW 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

20 FPM 85 Tuntas 90 Tuntas 

21 BA 75 Tuntas 90 Tuntas 

22 DAP 85 Tuntas 90 Tuntas 

Jumlah 1635  1735  

Rata-rata 74,31  78,8  

Nilai tertinggi 100  100  

Nilai terendah 55  60  

Persentase 

ketuntasan klasikal 

 

74,5% 

 

77,4% 

 

 Semarang, 2 April  2015   

     Evaluator 2,                                                                Evaluator 1,                                                                                                                                          

                                                            

Siti Surawati, S.Pd.                                                     Indri Kusuma Wardani 

NIP 19570803 197701 2 004                                           NIM 1401411408 
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  NILAI TERENDAH EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1
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NILAI  TERTINGGI EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
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NILAI TERENDAH EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
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NILAI TERTINGGI EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
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NILAI  TERENDAH EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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NILAI TERTINGGI EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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NILAI TERENDAH EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
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NILAI TERTINGGI EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

LAMPIRAN 32 



313 
 

 
 

PENILAIAN HASIL KARYA (LAPORAN) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

KELOMPOK 1 

RAVEL 

FARA 

LINDA 

DIMAS 

KELOMPOK 2 

PUJI 

AYU 

LINA 

ECHA 

KELOMPOK 3 

RIFAT 

BUNGA ALWIN 

ANAS 

CINTIA 

KELOMPOK 4 

BUNGA AMEL 

INDI 

ANGEL 

WIDYA 

YOVITA 

KELOMPOK 5 

YOGA 

GADIS 

RISKI 

INTAN 

BAGAS 

 

 

Semarang, 26 Maret 2015   

 Kolaborator,                                                                      Guru Kelas (peneliti),                                                                                                                                                                                                      

     

 

Siti Surawati, S.Pd.                                                            Indri Kusuma Wardani 

NIP 19570803 197701 2 004                                             NIM 1401411408 

  

Ke-

lom-

pok 

Indikator Penilaian / skor 

Jumlah 

Skor 
Kriteria Nilai Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

Keleng-

kapan data 

hasil 

percobaan 

1 3 4 4 2 13 Baik 81,25 

2 4 3 3 3 13 Baik 81,25 

3 2 3 3 4 12 Baik 75 

4 4 3 2 3 12 Baik 75 

5 2 4 3 3 12 Baik 75 
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PENILAIAN HASIL KARYA (LAPORAN) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

KELOMPOK 1 

RAVEL 

FARA 

LINDA 

DIMAS 

KELOMPOK 2 

PUJI 

AYU 

LINA 

ECHA 

KELOMPOK 3 

RIFAT 

BUNGA ALWIN 

ANAS 

CINTIA 

KELOMPOK 4 

BUNGA AMEL 

INDI 

ANGEL 

WIDYA 

YOVITA 

KELOMPOK 5 

YOGA 

GADIS 

RISKI 

INTAN 

BAGAS 

 

Semarang, 27 Maret 2015   

 Kolaborator,                                                                      Guru Kelas (peneliti),                                                                                                                                                                                                      

     

 

Siti Surawati, S.Pd.                                                            Indri Kusuma Wardani 

NIP 19570803 197701 2 004                                             NIM 1401411408

Ke-

lom-

pok 

Indikator Penilaian / skor 

Jumlah 

Skor 
Kriteria Nilai 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

Keleng-

kapan data 

hasil 

percobaan 

1 3 3 4 3 13 Baik 81,25 

2 4 3 3 3 13 Baik 81,25 

3 3 3 4 4 14 Baik 87,5 

4 4 3 3 3 13 Baik 81,25 

5 3 4 3 3 13 Baik 81,25 

LAMPIRAN 34 



315 
 

 
 

PENILAIAN HASIL KARYA (LAPORAN) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

 Semarang, 1 April 2015   

 Kolaborator,                                                                      Guru Kelas (peneliti),                                                                                                                                                                                                      

     

 

Siti Surawati, S.Pd.                                                            Indri Kusuma Wardani 

NIP 19570803 197701 2 004                                             NIM 1401411408 

KELOMPOK 1 

RAVEL 

FARA 

LINDA 

DIMAS 

KELOMPOK 2 

PUJI 

AYU 

LINA 

ECHA 

KELOMPOK 3 

RIFAT 

BUNGA ALWIN 

ANAS 

CINTIA 

KELOMPOK 4 

BUNGA AMEL 

INDI 

ANGEL 

WIDYA 

YOVITA 

KELOMPOK 5 

YOGA 

GADIS 

RISKI 

INTAN 

BAGAS 

Ke-

lom-

pok 

Indikator Penilaian / skor 

Jumlah 

Skor 
Kriteria Nilai 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

Keleng-

kapan data 

hasil 

percobaan 

1 4 4 3 3 14 Baik 87,25 

2 4 3 3 3 13 Baik 81,25 

3 3 4 3 3 13 Baik 81,25 

4 4 4 3 4 15 Baik 93,75 

5 3 4 4 3 14 Baik 87,5 
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PENILAIAN HASIL KARYA (LAPORAN) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

KELOMPOK 1 

RAVEL 

FARA 

LINDA 

DIMAS 

KELOMPOK 2 

PUJI 

AYU 

LINA 

ECHA 

KELOMPOK 3 

RIFAT 

BUNGA ALWIN 

ANAS 

CINTIA 

KELOMPOK 4 

BUNGA AMEL 

INDI 

ANGEL 

WIDYA 

YOVITA 

KELOMPOK 5 

YOGA 

GADIS 

RISKI 

INTAN 

BAGAS 

 Semarang, 2 April 2015   

 Kolaborator,                                                                      Guru Kelas (peneliti),                                                                                                                                                                                                      

     

Siti Surawati, S.Pd.                                                            Indri Kusuma Wardani 

NIP 19570803 197701 2 004                                             NIM 1401411408 

Ke-

lom-

pok 

Indikator Penilaian / skor 

Jumlah 

Skor 
Kriteria Nilai 

Persiapan 

alat dan 

bahan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Kerapian 

dan 

kebersihan 

Keleng-

kapan data 

hasil 

percobaan 

1 4 4 3 4 15 
Sangat 

Baik 
93,75 

2 4 3 3 4 14 
Sangat 

Baik 
87,5 

3 4 4 4 3 15 
Sangat 

Baik 
93,75 

4 4 4 4 3 15 
Sangat 

Baik 
93,75 

5 4 4 3 4 15 
Sangat 

Baik 
93,75 
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CONTOH HASIL KARYA (LAPORAN) SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 
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CONTOH HASIL KARYA (LAPORAN) SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
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CONTOH HASIL KARYA (LAPORAN) SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 
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CONTOH HASIL KARYA (LAPORAN) SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Media Audio Visual di SDN Salaman Mloyo 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi   : Energi Panas  

Hari/Tanggal  :Kamis, 26 Maret 2015 

Catatan  : 

 Masih ada siswa yang berbicara dengan temannya. 

 Ada siswa yang terlambat, namun kegiatan pembelajaran belum dimulai. 

 Ada siswa yang belum menyampaikan pendapatnya saat diskusi. 

 Ada siswa yang bermain alat tulis saat menayangkan media. 

 Banyak siswa yang belum mampu mengerjakan evaluasi sesuai waktu 

yang disediakan. 

Semarang, 26 Maret 2015   

                                                                                            Peneliti         

  

 Indri KusumaWardani 

 NIM 1401411408 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Media Audio Visual di SDN Salaman Mloyo 

Siklus I  Pertemuan 2 

 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi   : Energi Panas  

Hari/Tanggal  : Jumat, 27 Maret 2015 

Catatan  : 

 Kegiatan pembelajaran dimulai menunggu siswa siap. Siswa diberikan 

kesempatan menghabiskan makanan dan minuman karena siswa baru saja 

melakukan kegiatan senam dan kerjabakti. 

 Saat melakukan eksperimen menggunakan kertas spiral, ada satu kelompok 

siswa yang kertas spiralnya terbakar karena terlalu dekat dengan api. 

Kejadian tersebut tidak disengaja oleh siswa karena mereka tidak 

menggunakan bahan tersebut untuk bermain. Sebelum kegiatan ekperimen, 

guru sudah memperingatkan untuk berhati-hati. Kejadian tersebut dapat 

diatasi.  

 Siswa belum dapat mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu, sehingga guru 

memberikan waktu tambahan. 

Semarang, 27 Maret 2015   

                                                                                           Penelit 

 

Indri Kusuma Wardani 

NIM 140141140 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Media Audio Visual di SDN Salaman Mloyo 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi   : Energi Bunyi 

Hari/Tanggal  :Rabu, 1 April 2015 

Catatan  : 

 Saat eksperimen membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat, 

siswa membutuhkan bantuan atau pendampingan guru untuk membuat 

telepon dari gelas mineral dan benang. Hal ini disebabkan karena untuk 

melubangi gelas mineral menggunakan jarum jahit yang dapat melukai siswa 

jika tidak berhati-hati.  

 Ada siswa yang kurang enak badan namun tidak mau beristirahat di UKS. 

 Ada siswa ijin ke kamar kecil selama kegiatan pembelajaran. 

Semarang, 1 April 2015   

                                                                                                        Peneliti        

 

 Indri Kusuma Wardani 

 NIM 14014111408 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Media Audio Visual Di SDN Salaman Mloyo 

Siklus II Pertemuan 2 

   

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi   : Energi Bunyi 

Hari/Tanggal  :Kamis, 2 April 2015 

Catatan  : 

 Ada siswa yang belum dapat mengerjakan sosal evaluasi sesuai waktu yang 

diberikan, sehingga diberikan waktu tambahan. 

 Ada siswa yang dipanggil orangtuanya saat kegiatan pembelajaran. 

Semarang, 2 April 2015   

                                                                                                        Peneliti         

 

 Indri Kusuma Wardani 

 NIM 140141408 
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LAMPIRAN  

FOTO KEGIATAN 

PENELITIAN 

(DOKUMENTASI) 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

Gambarr 1. Berdoa sebelum pembelajaran 

 

Gambar 2. Guru meberikan orientasi masalah 
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Gambar 3. Siswa memperhatikan media audio visual 

 

Gambar 4. Guru mengorganisasi untuk belajar 
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Gambar 5. Siswa menyelesaikan masalah secara kelompok 

 

Gambar 6. Guru membimbing eksperimen 
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Gambar 7. Siswa mengembangkan pemecahan masalah 

 

Gambar 8. Siswa antusias untuk memaparkan hasil laporan 
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\ 

Gambar 9. Siswa memaparkan hasil karya (Laporan eksperimen) 

 

Gambar 10. Guru menganalisis pemecahan masalah 
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Gambar 11. Guru memberikan soal evaluasi 

 

Gambar 12. Simpulan yang dibuat siswa 

(dokumenter/fotografer: Widi Astuti) 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

Gambar 1. Melakukan pengkondisian awal kelas dengan bernyanyi 

 

Gambar 2. Memberikan orientasi siswa pada masalah 
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Gambar 3. Siswa memperhatikan video 

 

 

Gambar 4. Mengorganisasi Siswa Untuk Belajar 
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Gambar 5. Guru menjelaskan langkah eksperimen 

 

Gambar 6. Guru membimbing eksperimen 
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Gambar 7. Siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok 

 

Gambar 8. Menyajikan karya berupa laporan 
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Gambar 9. Siswa memberikan respon untuk kelompok lain 

 

 

Gambar 10. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

(dokumenter/fotografer: Widya Riana) 



340 
 

 
 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Gambar 1. Guru memberikan apersepsi 

 

Gambar 2. Siswa memperhatikan tayangkan media audio visual 
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Gambar 3. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

 

 

Gambar 4. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 
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Gambar 5. Siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok 

 

 

Gambar 6. Guru membimbing siswa eksperimen 
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Gambar 7. Siswa menyajikan hasil karya (laporan) 

 

 

Gambar 8. Memberikan penguatan dengan tepuk tangan 
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Gambar 9. Memberikan soal evaluasi 

 

Gambar 10. Simpulan siswa 

(dokumenter/fotografer: Susanto ) 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Gambar 1. Guru mempersiapkan sarana untuk menayangkan media 

 

Gambar 2.  Memberikan orinetasi masalah pada siswa 
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Gambar 3. Siswa memperhatikan media audio visual 

 

Gambar 4. Guru menjelaskan materi  
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Gambar 5. Menyelesaikan masalah secara kelompok 

 

Gambar 6. Membimbing siswa eksperimen 
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Gambar 7. Siswa antusias untuk memaparkan hasil karya/laporan 

 

 

Gambar 8. Siswa menyajikan hasil karya (laporan) 

 



349 
 

 
 

 

Gambar 9. Guru memberikan penguatan dengan acungan jempol 

 

 

Gambar 10. Siswa mengerjakan evaluasi 

(dokumenter/fotografer: Susanto ) 
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LAMPIRAN  

SURAT-SURAT 

PENELITIAN 

  



351 
 

 
 

 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN 

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN  

NILAI KRITERIA KETUNTASAN  MINIMAL (KKM) 
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