
i 
 

 
 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL PBL DENGAN MEDIA 

AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS IV  

SDN KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

SKRIPSI 

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

Oleh: 

Endang Eka Wulandari 

NIM 1401411442 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 2015  



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain baik 

sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

   

 Semarang, 4 Mei 2015 

 Penulis, 

 

       

 Endang Eka Wulandari 

        NIM 1401411442 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi atas nama Endang Eka Wulandari, NIM 1401411442, dengan judul 

“Peningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media 

audiovisual pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang”,telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang pada: 

hari   : Senin 

tanggal : 4 Mei 2015   

 

  

 

Semarang, 4 Mei 2015 

 

Diketahui oleh 

Ketua Jurusan PGSD, 

      

          Dosen Pembimbing, 

 

 

 

 

 

Dra. Hartati, M.Pd. 

NIP. 19551005 198012 2 001  

  

 

 

 

 

         Dra. Sri Hartati,M.Pd. 

         NIP. 19541231 198301 2001 

   

  

 

 

  



 
 

iv 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi atas nama Endang Eka Wulandari, NIM 1401411442, dengan judul 

“Peningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model PBL dengan Media 

audiovisual pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang”, 

telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

pada: 

hari :  Senin 

tanggal : 4 Mei 2015 

 

Panitia Ujian Skripsi, 

Ketua,             Sekretaris, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.             Moch. Ichsan, M.Pd. 

NIP. 19560427 198603 1 001             NIP.195006121984031001 

   

Penguji Utama,  

  

 

 

 Atip Nurharini, M.Pd.  

 NIP. 19771109 2008010 2018  

   

   Penguji I,            Penguji II, 

   

 

Sutji Wardhayani, S. Pd, M.Kes.    Dra.Sri Hartati, M.Pd. 

NIP. 19520221 197903 2001            NIP. 19541231 198301 2001 



 
 

v 
 

   

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 “Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 

padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 

dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3) 

 

"Barangsiapa menginginkan dunia maka ada ilmunya. Barangsiapa 

menginginkan akhirat maka ada ilmunya. Barangsiapa menginginkan keduanya, 

maka diperlukan ilmukeduanya" (Al Hadits) 

 “Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya 

dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 

bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan” 

(Frederick E. Crane) 

 

 

 

 

   PERSEMBAHAN:  

          Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

                 Sri Istami, ibuku yang selalu menjadi semangat hidupku  

          Yasbin, ayahku yang dengan tangannya selalu membimbingku. 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga peneliti mendapat kemudahan dalam menyelesaikan 

penyusunan Skripsi dengan judul “ Peningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA 

melalui Model PBL dengan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang”. Skripsi ini merupakan syarat akademis 

dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.  

Di dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada. 

1. Prof. Dr. Fathurrahman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan studi; 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.  Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah 

memberi ijin melaksanakan penelitian; 

3. Dra. Hartati, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah 

memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; 

4. Dra. Sri Hartati, M.Pd. Pembimbing  yang dengan sabar memberikan 

bimbingan dan arahan yang berharga; 



 
 

vii 
 

5. Atip Nurharini, M.Pd. Penguji Utama yang telah menguji skripsi dan 

memberikan  bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran selama ujian 

sampai skripsi ini dapat terselesaikan; 

6. Sutji Wardhayani, S.Pd. M.Kes. Penguji 1 yang telah menguji skripsi dan 

memberikan  bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran. 

7. Muhtar Hanafi,S.Pd. Kepala SDN Kalibanteng Kidul 02 kota Semarang yang 

telah memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian; 

8. Sri Wahyuni, S.Pd. guru kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 kota Semarang 

yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian; 

9. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak  dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Akhirnya hanya kepada kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon 

hidayah dan inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak. 

Semarang, 4 Mei 2015 

Penulis 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRAK 

 
Wulandari, Endang Eka. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Model PBL dengan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dra.Sri Hartati, M.Pd. 343 halaman. 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. Hal ini terbukti 

ditemukannya beberapa masalah, diantaranya guru belum mengawali 

pembelajaran dengan menyajikan masalah nyata, respon siswa masih rendah, 

proses pembelajaran belum berpusat pada siswa, dan mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah yaitu sebanyak 71% belum mencapai KKM yaitu 65. Rumusan 

masalah dalam penelitian adalah apakah penerapan model PBL dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang terdiri atas 

keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang? Tujuan penelitian adalah: 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa, serta 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. 

 Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus.Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Kalibanteng 

Kidul 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan 

nontes. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif 

dan kualitatif. 

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

memperoleh skor 18 (baik), siklus II memperoleh skor 22 (baik) dan siklus III 

memperoleh totak skor 25 (sangat baik); (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh total skor 168 (cukup), pada siklus II memperoleh total skor 220 

(baik) dan siklus III memperoleh skor 224 (sangat baik); (3) Respon siswa pada 

siklus I dengan persentase 71% (positif), pada siklus II dengan persentase 78% 

(positif) dan siklus III dengan persentase 92% (sangat positif) (4) Hasil belajar 

dengan ketuntasan klasikal pada siklus I53% (cukup), meningkat pada siklus II 

menjadi 74% (baik), dan siklus III  meningkat menjadi 88% (sangat baik).  

 Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model PBL dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar IPA. Saran 

yang diberikan yaitu pada saat pembelajaran diperlukan persiapan dan 

perencanaan yang matang, untuk menerapkan prinsip-prinsip model pembelajaran 

diperlukan latihan, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memberikan 

respons yang positif, dan pada penelitian selanjutnya dapat diterapkan dengan 

menggunakan model PBL dengan media audiovisual dalam pembelajaran IPA. 

Kata kunci : Audiovisual, IPA, PBL, Kualitas, Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai 

keberhasilan dalam perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan 

Alam. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, maka mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam wajib diberikan pada siswa-siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah (dalam Sisdiknas, 2009: 25). Pencapaian Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran IPA tersebut didasarkan 

pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, 

dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada 

tujuan kurikuler mata pelajaran IPA.  

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran IPA harus 

mencakup beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006  yang isinya tentang standar 

isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa standar kompetensi IPA 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 
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pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar didasarkan 

pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, 

dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru . 

Tujuan pembelajaran IPA dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar (KTSP) diantaranya: 1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaanNya; 2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

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

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; 5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

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

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep, dan pengetahuan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs.  IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada 

penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 
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membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana (Mulyasa, 2009: 110-111). 

Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah mengandung konsep-

konsep yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara global. Namun pada kenyataannya, tuntutan karakteristik pendidikan IPA 

sebagaimana diamanatkan oleh KTSP masih jauh dari yang diharapkan. 

Berdasarkan Depdiknas (2007: 16) dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 masih minim sekali 

diperkenalkan kerja ilmiah. Kerja ilmiah merupakan ciri penting pada mata 

pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang dalam proses 

pembelajarannya menekankan pada cara berpikir ilmiah dan kerja ilmiah. Dengan 

berpikir ilmiah siswa memperoleh penemuan-penemuan atau produk yang berupa 

fakta, konsep, prinsip, dan teori dalam pembelajaran IPA. Sedangkan bekerja 

ilmiah dalam pembelajaran IPA melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis 

yang bersifat rasional. Akan tetapi, pada Kenyataannya siswa-siswa SD atau MI 

di Indonesia masih kurang dalam berpikir ilmiah dan kerja ilmiah dan cenderung 

masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan. Selain itu, Organisasi 

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation 

and Development atau OECD) meluncurkan hasil Program Penilaian Pelajar 

Internasional (Program for International Student Assessment atau PISA) tahun 

2012. Adapun penilaian yang dilakukan setiap tiga tahun sekali telah 

menghasilkan peringkat pendidikan untuk 65 negara yang berdasarkan penilaian 

dalam bidang membaca, matematika, dan sains yang diikuti oleh lebih dari 
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510,000 pelajar berusia sekitar 15 tahun. Hasil PISA menunjukkan bahwa diantara 

65 negara tersebut, Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah. Hal ini 

merupakan penurunan dari hasil PISA tahun 2009 dimana saat itu Indonesia 

menduduki peringkat 57. Hasil ini menunjukkan walaupun telah banyak investasi 

yang dikucurkan untuk mendukung sektor ini, sistem pendidikan Indonesia tidak 

mengalami perbaikan. 

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran IPA yang belum 

sesuai dengan yang disarankan dalam KTSP, yaitu 1) IPA belum berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA hanya 

menekankan pada penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi seharusnya merupakan suatu proses 

penemuan; 2) pendidikan IPA belum dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; 3) proses 

pembelajarannya belum menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah, sehingga dampaknya siswa belum memperoleh pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa (Mulyasa, 

2009: 110).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi 

melakukan refleksi melalui data observasi, catatan lapangan, dan data dokumen 

sehingga ditemukan masalah mangenai kualitas pembelajaran IPA yang masih 

rendah di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 
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beberapa masalah dalam pembelajaran IPA, diantaranya adalah Guru belum 

mengawali pembelajaran dengan menyajikan masalah nyata, sehingga siswa 

kurang terampil dalam memecahkan permasalahan IPA secara ilmiah. Proses 

pembelajaran belum berpusat pada siswa.  Pembelajaran belum kooperatif dalam 

kelompok kecil. Selain itu, siswa kurang senang terhadap pembelajaran karena 

belum ada variasi mengajar dari guru yaitu dengan menggunakan media 

pembelajaran yang menarik. Sikap siswa terhadap pembelajaran IPA belum 

menunjukkan respon positif, karna siswa senang berbuat gaduh dan tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru. Guru belum berperan secara optimal sebagai 

fasilitator dalam menyiapkan alat peraga dan LKS sehingga siswa kesulitan dalam 

memahami konsep IPA. Kemampuan belajar IPA siswa masih rendah karena 

siswa tidak dapat menemukan pengetahuannya sendiri dan mengakibatkan hasil 

belajar siswa rendah.   

Permasalahan tersebut juga didukung dengan hasil perolehan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV pada SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 belum optimal. 

Siswa Kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 berjumlah 38 siswa. Dari semua 

siswa tersebut, ada 27 siswa (70%) yang memperoleh nilai di bawah KKM dan 

hanya 11 siswa (30%) yang mencapai nilai diatas KKM. Berdasarkan data yang 

diperoleh tersebut maka perlu sekali dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang masih belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting, sehingga perlu dicari 

alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran IPA di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02. Peneliti bersama tim 

kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang inovatif yang diupayakan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, respon 

siswa dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan peran guru untuk 

memfasilitasi siswa, memotivasi siswa, dan mengevaluasi hasil belajar disamping  

mentransfer ilmu pada siswa. Selain itu, selama proses pembelajaran diharapkan 

siswa dapat belajar secara konstruktivis yaitu menemukan pengetahuannya sendiri 

melalui lingkungan sebagai sumber belajar, peserta didik belajar berfikir kritis dan 

terampil memecahkan masalah, dan dapat mengembangkan keterampilan bertanya 

atau diskusi. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media Audiovisual dalam pembelajaran IPA. Melalui model PBL 

dengan media Audiovisual dalam pembelajaran IPA maka guru dapat dengan 

mudah menyampaikan materi pelajaran yang dihubungkan dengan masalah 

autentik dari kehidupan aktual siswa, sehingga aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini meningkat serta siswa dapat 

berlatih berfikir kritis dalam memecahkan masalah, aktif, dan kreatif. 

Menurut Paul Eggen & Don Kauchak (2012: 307) Pembelajaran berbasis 

masalah adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai 

fokus untuk mengembangkan  keterampilan memecahkan masalah, materi dan 

pengaturan diri. Karakteristik PBL meliputi pelajaran berfokus pada pemecahan 

masalah, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa, guru 
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mendukung poses saat siswa mengerjakan masalah. Menurut Duch ( dalam 

Shoimin, 2014:130) Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Frinkle dan 

Top (dalam Shoimin, 2014:130) menyatakan bahwa PBL merupakan 

pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara 

simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai 

pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik.Pada 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning ini, dimulai dengan 

menyajikan permasalahan nyata sesuai dengan materi IPA kepada siswa dan 

penyelesaiannya membutuhkan kerja sama diantara siswa-siswa. Guru 

membimbing siswa dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, menetapkan pemecahan masalah dan juga memfasilitasi siswa saat 

menyajikan hasil karya/hasil kerja kelompok. Dengan bimbingan dari guru yang 

mengarahkan dan mendorong siswa dalam melakukan penyelesaian masalah 

secara nyata, siswa dapat belajar menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. 

Sehingga siswa dapat lebih memahami konsep-konsep materi IPA yang dipelajari 

karena langsung dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang nyata. 

Untuk meningkatkan aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA, peneliti menggunakan media audio visual. Menurut 

Fathurrohman (2014: 68) media audio visual merupakan media yang 
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menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound slide), film 

rangkai suara. Audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette.  Sedangkan 

menurut menurut Arsyad (2013:141), media audiovisual merupakan bentuk media 

pembelajaran yang murah dan terjangkau. Media audiovisual dapat digunakan dan 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Sistem multimedia ini serba guna, mudah 

digunakan dan cukup efektif untuk pembelajaran kelompok atau pembelajaran 

perorangan dan belajar mandiri. Jika didesain dengan baik, sistem multimedia 

gabungan slide dan sound dapat membawa dampak yang dramatis dan tentu saja 

dapat meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan model PBL dan media Audiovisual 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa 

dan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melaksanakan kegiatan  

penelitian tindakan kelas sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan 

cara menggunakan model problem based learning dilengkapi media audiovisual 

pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. Beberapa hasil 

penelitian relevan yang mendukung kegiatan yang akan peneliti lakukan antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Eni Wulandari pada tahun 2012 dengan judul 

“Penerapan Model Pbl (Problem Based Learning) pada Pembelajaran Ipa Siswa 

Kelas V SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPA dikategorikan 

baik, dengan melihat dari peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

siklus I, 22 pada siklus II, dan 27 pada siklus III. Selain itu prosentase 
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penggunaan keterampilan proses IPA oleh siswa juga meningkat setiap siklusnya, 

siswa yang sudah menguasai ketrampilan prosesnya 46, 71 % pada siklus I, 76, 19 

% pada siklus II, dan 92, 06 % pada siklus III (Skipsi Universitas Sebelas Maret : 

2012). 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati,dkk (2013) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri Melalui Kepala Bernomor 

Terstruktur Berbantuan Media Audio Visual”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan diperoleh nilai rata-

rata 50,69 dengan ketuntasan 41%, nilai rata-rata 52,08 dengan ketuntasan 47%, 

nilai rata-rata 73,05 dengan ketuntasan 83%, nilai rata-rata 77,63 dengan 

ketuntasan 94%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan kepala 

bernomor terstruktur berbantuan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran geometri. Saran bagi guru adalah hendaknya pembagian nomor 

kepala dilakukan pada setiap pertemuan, agar siswa lebih berpartisipasi aktif 

dalam diskusi kelompok. Dari jurnal tersebut dapat digunakan sebagai pendukung 

dalam PTK untuk menggunakan model PBL (Problem Based Learning) dan 

media audiovisual. Penggunaan model PBL dengan media Audiovisual bertujuan 

untuk mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran serta siswa dapat terampil dalam memecahkan masalah sehingga 

kualitas pembelajaran IPA dapat meningkat. 

Jadi disimpulkan bahwa Problem Based Learning (PBL) merupakan 

model pembelajaran yang dapat merangsang sikap berfikir kritis siswa dengan 

masalah-masalah praktis. Dengan model ini peserta didik diharapkan untuk 



10 
 

 
 

bertanya mengapa suatu peristiwa terjadi, kemudian peserta didik melakukan 

kegiatan berupa penyelidikan, mencari jawaban, memproses data secara logis, 

sampai pada akhirnya peserta didik mengembangkan strategi pengembangan 

intelektual yang dapat digunakan untuk menemukan mengapa suatu fenomena 

bisa terjadi serta menggunakan media audiovisual untuk memusatkan perhatian 

siswa dan menarik perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bersama tim 

kolaborator akan mengkaji masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model PBL 

dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang.”  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model PBL dengan media Audiovisual  dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam  pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang? 
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2. Apakah melalui model PBL dengan media Audiovisual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam  pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang? 

3. Apakah melalui model PBL dengan media Audiovisual dapat meningkatkan 

respon siswa dalam  pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng 

Kidul 02 Kota Semarang? 

4. Apakah melalui model PBL dengan media Audiovisual dapat meningkatkan 

hasil belajar dalam  pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng 

Kidul 02 Kota Semarang? 

1.2.2  Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti merencanakan pemecahan 

masalah menggunakan model PBL dengan media Audiovisual. Langkah – 

Langkah Pembelajaran melalui model PBL menurut Hosnan (2014: 303) adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Masalah tersebut disajikan 

dalam bentuk media audiovisual. 

2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan membentuk kelompok 

heterogen. 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
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1.3  TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian secara umum adalah: 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA  melalui model PBL dengan 

media audiovisual pada kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan penelitian secara khusus adalah: 

a. Mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru di kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPA penerapan 

model PBL dengan media Audiovisual. 

b. Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa di kelas IV SDN 

Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPA penerapan 

model PBL dengan media Audiovisual. 

c. Mendiskripsikan peningkatan respon siswa di kelas IV SDN Kalibanteng 

Kidul 02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPA penerapan model PBL 

dengan media Audiovisual. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model PBL 

dengan media Audiovisual. 

 

1.4    MANFAAT PENELITIAN 

   Hasil dari penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memberikan 

manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam 
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meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Penelitian tindakan kelas ini memberi-

kan manfaat diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

bagi guru dan peneliti dalam menggunakan model PBL dengan media Audiovisual 

pada pembelajaran IPA.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

penelitian sejenis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

PBL dengan media Audiovisual. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi guru 

Dengan penerapan model PBL dengan media Audiovisual guru dapat 

memperbaiki metode pembelajaran IPA sehingga mampu menciptakan kegiatan 

belajar yang bermakna, menarik dan menyenangkan. 

1.4.2.2 Manfaat bagi siswa 

Dengan penerapan model PBL dengan media Audiovisual siswa dapat 

menerima pengalaman belajar yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan 

minat dan keterampilan belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.4.2.3 Manfaat bagi sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kota Semarang tentang model PBL dengan media Audiovisual serta memberi 

kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran IPA, sehingga mutu 

sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan suatu aktivitas yang sangat 

penting. Belajar adalah suatu proses mental yang tidak terlihat melalui interaksi 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku siswa. Proses 

belajar ini bersifat individual , yang dilakukan oleh siswa dan muncul karena 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Prastowo, 2013:65). Banyak definisi 

belajar yang dipaparkan oleh para ahli. Slavin (1994: 152) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Menurut Daryanto (2013: 2) belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip 

belajar menurut Daryanto (2013: 25) yaitu (1) Belajar harus dengan rencana dan 

teratur (2) Belajar harus dengan disiplin diri (3) Belajar harus dengan minat/ 
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perhatian (4) Belajar harus dengan pengertian (5) Belajar harus diselingi dengan 

rekreasi sederhana yang bermanfaat (6) Belajar harus dengan tujuan yang jelas. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian belajar dapat peneliti 

simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha atau aktivitas seseorang 

secara individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman 

selama proses pembelajaran IPA yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar 

melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu: 

Berhasil atau tidaknya perubahan atau pembaruan tingkah laku dan 

kecakapan  dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi dua 

golongan sebagai berikut. 

a. Faktor yang ada pada diri sendiri yang disebut faktor individual. Faktor 

individual meliputi hal-hal berikut. 

a) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Kematangan merupakan suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru 

untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

b) Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Menurut J.P. Chaplin (dalam Slameto, 2010) kecerdasan adalah kecakapan 

yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan 
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konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. 

c) Faktor Minat dan Bakat 

Menurut Hilgard (dalam Slameto, 2010) minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sedangkan bakat 

adalah kemampuan untuk belajar. kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

d) Faktor motivasi 

Menurut Hosnan (2014, 12) perilaku siswa untuk meningkatkan dan 

membangkitkan motivasi belajar, dapat ditandai bahwa perilaku-perilaku tersebut 

bersifat psikis. 

e) Faktor pribadi/ jasmaniah 

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh dengan 

hasil belajar yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini adalah 

faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Faktor sosial 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan 

bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-anak. 

(2) Faktor guru dan cara mengajarnya 
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Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimilki 

guru dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta 

didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

(3) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 

Faktor guru dan cara megajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-

alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang 

berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

(4) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Faktor lingkungan dan kesempatan sangat berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik dan bersekolah di 

sekolah yang keadaan guru dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat belajar 

dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajrnya seperti pengaruh 

lingkungan yang buruk dan tidak ada kesempatan karena sibuk bekerja. 

(5) Faktor motivasi sosial 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak 

untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, seperti dari tetangga, sanak-saudara, 

teman-teman sekolah, dan teman sepermainan. Pada umumnya, motivasi 

semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak dengan sadar yang 

dapat berpengaruh pada motivasi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan faktor – faktor yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar selain faktor internal dan 

eksternal juga meliputi : 1) faktor kematangan; 2) faktor inteligensi; 3) faktor 
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minat dan bakat; 4) faktor motivasi; 5) faktor jasmaniah; 6) faktor keluarga atau 

keadaan rumah tangga; 7) faktor guru dan cara mengajarnya; 8) faktor alat-alat 

yang digunakan dalam belajar dan mengajar; 9) faktor lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia; 10) faktor sosial. 

Belajar IPA merupakan belajar tentang fenomena-fenomena alam. Seorang 

peserta didik yang belajar IPA diharapkan mampu memahami alam dan mampu 

memecahkan masalah yang mereka jumpai di alam sekitar (Wisudawati, 2014: 

40). Berikut dikemukakan beberapa teori belajar yang digunakan dalam menyusun 

suatu strategi pembelajaran IPA. 

1) Teori Belajar Behaviorisme 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang 

dimaksud dapat berupa perilaku yang tampak (overt bahavior) atau perilaku yang 

tidak tampak (innert behavior). Salah satu teori belajar dalam pembelajaran IPA 

adalah teori belajar behaviorisme. Beberapa pendapat mengenai teori belajar 

behaviorisme adalah  E.L. Thorndike menjelaskan bahwa hubungan antara 

stimulus dan respon akan semakin bertambah apabila dilatih dan akan semakin 

berkurang apabila jarang dilatih. Dengan demikian, belajar akan berhasil apabila 

banyak latihan (Suyono, 2014). Menurut Ivan Pavlov mengkaji stimuli 

(rangsangan tidak bersyarat) yang secara spontan memanggil respon. Hubungan 

rangsangan bersyarat dengan respon itu spontan, bukan hasil belajar. Kajian 

konsep dasar belajar dalam teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran bahwa 

belajar merupakan salah satu jenis perilaku (behavior) individu antara peserta 

didik yang dilakukan secara sadar. Peserta didik seringkali melakukan perilaku 
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tertentu untuk meniru apa yang dilihatnya dilakukan oleh orang lain disekitarnya. 

Sedangkan menurut B.F. Skinner menjelaskan bahwa pembelajaran berprogram 

dengan menggunakan media buku atau mesin pembelajaran. Skinner juga 

menyebutkan bahwa penguatan negative tidak sama dengan hukuman. Bedanya, 

jika hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang timbul berbeda 

dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguatan negati sebagai stimulus 

harus dikurangi agar respon yang sama menjadi lebih kuat (Suyono, 2014). 

Pembelajaran saat ini menekankan proses membelajarkan bagaimana 

belajar (learning how to learn), serta mengutamakan strategi mendorong dan 

melancarkan proses belajar peserta didik. Kecenderungan lainnya adalah 

membantu peserta didik agar berkecakapan mencari jawab atas pertanyaan, bukan 

lagi menyampaikan informasi langsung pada diri peserta didik. Dalam persepsi 

guru, pembelajaran biasanya dimaknai sebagai (a) berbagai pengetahuan bidang 

studi dengan peserta didik lain secara efektif dan efisien, (b) menciptakan dan 

memelihara relasi antara pribadi antara guru dengan peserta didik serta 

mengembangkan kebutuhan di bidang kehidupan yang dibutuhkan peserta didik, 

dan (c) menerapkan kecakapan teknis dalam mengelola sekaligus sejumlah peserta 

didik yang belajar. 

Menurut pendapat Winarno (2014: 91) dalam pembelajaran aliran 

behavioristik, pembelajar dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas yang 

ditetapkan lebih dulu secara ketat. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam 

menambah pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan, dan harus dihukum. 

Keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas 
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dipuji atau diberi hadiah. Tujuan pembelajaran menekankan pada penambahan 

pengetahuan. Seseorang dikatakan telah belajar apabila mampu mengungkapkan 

kembali apa yang telah dipelajari. 

Implikasi dalam pembelajaran IPA guru memberikan permasalahan 

kepada siswa kemudian guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan. 

Tanggapan yang benar akan dikaji oleh guru dan semua siswa. Bagi siswa yang 

memberikan tanggapan tersebut akan mendapat reward dari guru. Dengan hal 

tersebut, siswa diharapkan memperoleh stimulus yang diharapkan dapat 

memunculkan respon berupa keaktifan dalam kelas. Selain itu, teori belajar 

behaviorisme merupakan teori yang menekankan pada hubungan stimulus dan 

respon. Sehingga, dengan adanya stimulus yang dari guru berupa pelaksanaan 

penyelidikan, siswa akan merespon dengan melaksanakan percobaan dan 

mengakomodasikan pemahamannya berdasarkan percobaan yang telah mereka 

lakukan. Sehingga, peran siswa adalah sebagai orang dewasa yang dapat mencari 

solusi atau pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teori Behaviorisme adalah 

kegiatan belajar diperoleh dengan adanya rangsangan yang direspon oleh 

individu, rangsangan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif yang dapat 

berupa permodelan sehingga hasil dari belajar behaviorisme ini adalah perubahan 

perilaku pada siswa. Misalnya, hasil belajar behaviorisme ini adalah 

mengembangkan sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA, seperti kerjasama, 

tanggungjawab, dan berpikir kritis. 
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2) Teori Belajar Developmental 

Teori belajar developmental ini dipelopori oleh Piaget. Walaupun banyak 

orang memasukkan teori ini ke dalam kognitivisme. Namun teori developmental 

ini memperhatikan tingkat kognitif anak untuk melaksanakan pembelajaran. 

Menurut teori Piaget (Slavin, 1994:45), dimensi perkembangan kognitif seseorang 

berlangsung dalam 4 tingkatan yang memiliki tugas perkembangan yaitu sebagai 

berikut: 

a. A focus on the process of the children’s thinking, not just its products: In 

addition to the correctness of children’s answer, teachers must understand the 

processes children use to get to the answer. Appropriate learning experiences 

build on children’s current level of cognitive functioning, and only when 

teachers appreciate children’s method’s of arriving at particular conclusions 

are they in a position to provide such experiences. Berarti bahwa lebih 

memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental anak, tidak sekedar 

kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami 

proses yang digunakan anak dalam menemukan jawaban tersebut. Pengamatan 

belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif anak 

dan jika guru memperhatikan cara yang digunakan siswa untuk sampai pada 

suatu kesimpulan tertentu, guru dapat dikatakan berada dalam posisi 

memberikan pengalaman yang dimaksud. 

b. Recognition of the crucial role of children’s self-initiated, active involvement 

in learning activies: In a Piagetian classroom, the presentation of ready-made 

knowledge is de-emphasized, and children are encouraged to discover for 
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themselves trough spontaneous interaction with the environment. Therefore, 

intead of teaching didactically, teachers provide a rich variety of activities 

that permit children to act directly on the physical world. Berarti bahwa 

memperhatikan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif 

dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran 

pengetahuan jadi tidak mendapat tekanan, melainkan anak didorong 

menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Selain mengajar, tugas guru adalah mempersiapkan kegiatan yang 

memungkinkan anak melakukan kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. 

c. A de-emphasis on practices aimed at making children adultlike in their 

thinking: Piaget referred to the question “How can we speed up 

development?’ as and educators in the United States seemed most interested 

in what techniques could be used to accelerate children’s progress through 

the stages. Berarti bahwa tidak menekankan pada praktek - praktek yang 

diarahkan untuk menjadikan anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. 

Sebab itu, guru harus melakukan upaya khusus untuk lebih menata kegiatan 

kelas untuk individu dan kelompok-kelompok kecil daripada kelompok 

klasikal. Mengutamakan peran aktif siswa dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas tidak 

menyajikan pengetahuan jadi, melainkan anak didorong untuk menemukan 

sendiri pengetahuan yaitu melalui interaksi-interaksi dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempersiapkan beraneka ragam kegiatan 

yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. 
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d. Acceptance of individual differences in developmental progress: Piaget’s  

theory assumes that all children go throught the same sequence of 

development, but they do so at different rates. Berarti bahwamemaklumi akan 

adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Piaget 

mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan 

perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada 

kecepatan yang berbeda. Sehingga walaupun siswa dalam satu kelas memiliki 

usia yang sama, namun perkembangan kognitifnya berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran IPA sebaiknya disesuaikan 

dengan perkembangan kognitif anak, untuk usia anak SD yaitu 7-11 tahun 

merupakan tahap operasional konkrit. Oleh karena itu, dalam kegiatan mengajar 

sebaiknya menggunakan alat peraga yang konkrit. Implikasi teori developmental 

dijelaskan oleh Slavin (1994: 46) adalah bahwa anak-anak SD perlu melihat 

contoh-contoh dari konsep. Misalnya, dengan anak-anak tidak boleh mengatakan 

"bayangkan bahwa saya punya pie dengan enam potong da nsaya mengambil dua 

iris". Sebaliknya, harus menunjukkan kepada mereka gambar pie dan secara nyata 

menghapus irisan jika guru mengharapkan siswa untuk mempelajari konsep 

matematika yang mendasari. Menerapkan teori Piaget untuk instruksi berarti 

penggunaan demonstrasi dan representasi fisik dari ide-ide. Siswa harus diizinkan 

untuk bereksperimen dengan bahan dalam rangka untuk mengakomodasi 

pemahaman baru, dan untuk menemukan informasi untuk diri mereka sendiri 

melalui partisipasi aktif. Impilkasi dalam pembelajaran IPA yaitu siswa 

melakukan percobaan mengenai berbagai sifat energi panas dan energi bunyi, 
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misalnya dengan memanaskan ujung besi, sehingga ujung yang tidak dipanaskan 

akan menjadi hangat. Sehingga, siswa dapat mengakomodasikan pemahaman 

bahwa panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang 

bersuhu rendah . Percobaan lainnya yaitu, dengan menepukkan kedua tangan di 

dalam ember berisi air. Maka siswa akan mengakomodasi pemahamannya bahwa 

bunyi dapat merambat melalui zat cair. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

developmental menekankan pada pemetaan dalam skema semua informasi atau 

pengetahuan yang diterima peserta didik melalui kegiatan belajarnya. Informasi 

atau pengetahuan yang baru harus diakomodasikan atau diasimilasikan oleh 

peserta didik dalam skema kognitifnya. Proses akomodasi informasi pengetahuan 

baru tersebut dilakukan peserta didik dalam bentuk penyesuaian bentuk. 

3) Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar kontruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang 

dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman kita membangun, 

mengkontruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. 

Setiap kita akan menciptakan hokum dan model mental kita sendiri, yang kita 

pergunakan untuk menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman. Dengan 

demikian belajar adalah suatu proses pengaturan model mental seseorang untuk 

mengakomodasi pengalaman-pengalaman baru (Suyono, 2014). Peserta didik 

dalam mengaitkan materi pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang 

telah ada, menurut Piaget menjelaskan tentang kontruktivisme berlandaskan 

gagasan bahwa perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitifnya 
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atau peta mentalnya yang diistilahkan “schema/skema (jamak = 

Schemata/schemata)”, atau konsep jejaring untuk memahami dan menanggapi 

pengalaman fisik dalam lingkungan disekelilingnya. Menurut teori kontruktivisme 

pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pikiran guru kepada pikiran 

siswa. Artinya, siswa harus aktif secara mental membangun struktur 

pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya (Suyono, 

2014).  

Implementasi teori belajar kontruktivisme dalam pembelajaran IPA, yaitu: 

1) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan 

berdasarkan bahasanya sendiri; 2) member kesempatan kepada siswa untuk 

berfikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif; 3) 

member kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru; 4) member 

pengalaman yang berhungungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa; 5) 

mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka; 6) menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif (Suyono, 2014). 

Teori Vygotsky (dalam Huda, 2014: 45) tentang zona perkembangan dekat 

atau zone of proximal development (ZPD) mengandung suatu pengertian bahwa 

jarak antar level perkembangan aktual, yang ditentukan oleh kemampuan 

memecahkan masalah secara mandiri dan level perkembangan potensial, yang 

ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah dibawah bimbingan orang 

dewasa atau dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lebih mampu (teman 

sebaya yang berkompeten), tetapi masalah tersebut masih berada dalam zona 

perkembangan terdekat anak. Konsep ZPD memiliki implikasi untuk mewujudkan 
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tatanan pembelajaran kooperatif dan penilaian autentik. Di dalamnya juga 

terkandung aspek-aspek normatif perkembangan, di mana arah perkembangan 

tersebut dipedomani oleh pengajaran konsep-konsep ilmiah, yang mengarahkan 

bagaimana siswa berpikir dan bagaimana siswa mampu memandang lingkungan 

sosialnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

konstruktivisme lebih menekankan pembelajar untuk mengkonstruksi 

pengetahuan yang diperolehnya sendiri berdasarkan dengan pengalamannya. 

Proses belajar siswa sesungguhnya mirip dengan yang dilakukan para ilmuwan 

IPA, yaitu melalui pengamatan dan percobaan. Siswa Sekolah Dasar juga belajar 

IPA melalui investigasi yang mereka lakukan sendiri. Jika pengalamannya tidak 

memadai, maka pemahamannya juga tidap lengkap. Investigasi merupakan cara 

normal bagi siswa yang belajar. Siswa memiliki pengetahuan dasar yang berbeda-

beda, maka pengetahuan yang baru dikonstruksi masing-masing siswa ada 

kemungkinan tidak sama satu dengan yang lain. Tugas guru adalah membantu 

siswa menginterpretasikan fakta-fakta (dari pengalaman) agar menjadi bermakna 

bagi dirinya sendiri. Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning. Menurut Suyono 

(2014:9) pembelajaran merupakan proses memperoleh pengetahuan, menurut 

pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan 

pengalaman (experience) yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan 

(knowledge) atau a body of knowledge. Menurut aliran behavioristik pembelajaran 
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adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Menurut Smith dan Ragan, pembelajaran merupakan 

aktivitas penyampaian informasi dalam membantu siswa mencapai tujuan, 

khususnya tujuan-tujuan belajar, tujuan siswa dalam belajar. (Rusmono, 2014: 6). 

Sedangkan menurut Prastowo (2013: 64) pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

untuk membuat siswa belajar dengan melibatkan beberapa unsur baik ekstrinsik 

maupun intrinsik yang melekat dalam diri siswa dan guru, termasuk lingkungan, 

guna tercapainya tujuan belajar-mengajar yang telah ditentukan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

pembelajaran dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses/usaha pendidik untuk mempengaruhi peseta didik dalam memperoleh 

keterampilan, ilmu pengetahuan dan perubahan perilaku sehingga peserta didik 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran di sekolah dapat tercermin dari beberapa 

komponen, diantaranya dalam hal ini yaitu keterampilan guru yang dapat 

mengaktifkan siswanya dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, aktivitas 

siswa yang meningkat dalam pembelajaran, dan hasil belajar yang diperoleh siswa 

diatas KKM. Menurut Daryanto (2012: 58) Kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau keefektifan. Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat 

penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang 

dalam mecapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap tujuan yang hendak 

dicapai. Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek, antara 
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lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik (dosen/guru), perilaku dan dampak 

belajar siswa, iklim belajar, materi, media, dan sistem pembelajaran yang 

berkualitas (Depdiknas,2004: 8-10). Masing-masing aspek tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku pembelajaran pendidik /guru ( keterampilan guru) 

Perilaku pembelajaran pendidik dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: 

a) Membangun persepsi dan sikap positif siswa 

b) Menguasai substansi keilmuan dari materi yang diajarkan 

c) Memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa 

d) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik 

e) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan yang 

mandiri 

Guru yang efektif adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya 

secara professional. Wragg (dalam Marno, 2014) mengemukakan bahwa guru 

yang efektif atau guru yang baik berdasarkan pada anggapan umum adalah guru 

yang tekun, bergairah (entusiastik), tertib, tegas tetapi adil, menguasai materi dan 

peduli akan kesejahteraan muridnya. Ciri-ciri guru yang efektif, yaitu: (1) mampu 

menentukan stategi yang dipakai sehingga memungkinkan murid bisa belajar 

dengan baik; (2) memudahkan murid mempelajari sesuatu yang bermanfaat, 

seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan 

sesama; (3) guru memiliki keterampilan professional dan mampu 

mengejawantahkan keterampilan secara konsisten, bukan hanya atas dasar 

sekenanya; (4) kemampuan tersebut diakui oleh mereka yang berkompeten, 
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seperti guru, pelatih guru, pengawas atau penilik sekolah, tutor dan guru pemandu 

mata pelajaran atau bahkan murid-murid sendiri. Sementara itu, Davis dan 

Thomas mengemukakan karakteristik guru dan pengajaran yang efektif ditinjau 

dari berbagai aspek seperti iklim kelas (climate classroom), manajemen 

(management), umpan balik dan penguatan (feedback and reinforcement), 

pembaruan diri dan pengembangan staf (self-renewal and staff-development).  

Menurut Mulyasa  (2011: 36-37) guru juga harus berpacu dalam 

pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh siswa agar 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan 

tersebut, guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan 

pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas 

pribadi siswa. Menurut Hosnan ( 2014 : 166-167) dapat diidentifikasikan ada 

beberapa peran guru, diantaranya: 

a) Guru sebagai perencana pembelajaran 

Keberhasilan dalam implementasi kurikulum dapat dipengaruhi 

perencanaan pembelajaran yang disusun guru. Kepiawaian guru dalam 

menyusun rencana pembelajaran dapat menentukan keberhasilan pencapaian 

kompetensi yang harus diserap siswa. 

b) Guru sebagai pengelola pembelajaran 

Tujuan dari pengelolaan pembelajaran adalah terciptanya kondisi 

lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa terpaksa. Peran dan tanggung 
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jawab guru sebagai pengelola pembelajaran menciptakan iklim pembelajaran 

sebagai wadah interaksi sosial maupun psikologis. 

c) Guru sebagai fasilitator 

Sebagai seorang fasilitator, tugas guru adalah membantu untuk 

mempermudah siswa belajar, bukan hanya memberikan berbagai pengetahuan 

dan memaksa siswa untuk menelannya. Dengan demikian guru perlu 

memahami karakteristik siswa, termasuk gaya belajar, kebutuhan kemampuan 

dasar yang dimiliki siswa. Melalui pemahaman itu guru dapat melayani dan 

memfaasilitasi setiap siswa sesuai dengan minat, bakat dan kelemahan-

kelemahan yang dimiliki.  

d) Peran guru sebagai evaluator 

Dilihat dari fungsi evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa, mengetahui kelemahan dalam pembelajaran dan untuk menentukan 

tahap belajar berikutnya. Dengan adanya evaluasi baik formatif maupun 

sumatif keduanya bermanfaat untuk mengantisipasi permasalahan yang 

muncul, solusi yang harus dilakukan, dan penentuan setiap posisi siswa. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa ( aktivitas dan hasil belajar siswa)  

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut: 

a) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk di 

dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, dan 

fasilitas belajar serta iklim belajar. 
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b) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan derta membangun sikapnya. 

c) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya.  

d) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya 

secara bermakna. 

e) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/ 

satuan pendidikan. 

c. Iklim pembelajaran mencakup: 

a)    Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. 

b)   Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas 

pendidik. 

c)  Suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang kondusif bagi 

tumbuhnya penghargaan siswa dan pendidik terhadap kinerjanya. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas yang dapat dilihat dari: 

a)   Kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

b)   Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

c)   Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

d) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 
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e)    Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi dan seni. 

f) Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psikopedagogis, dan praktis. 

a. Kualitas media pembelajaran yang tampak dari: 

a) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan pendidik, sesama 

siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

c) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

d) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif menjadi siswa yang aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui 

berbagai sumber belajar yang ada. 

e) Sistem pembelajaran di sekolah 

b. Sistem pembelajaran di sekolah dapat menunjukkan kualitasnya apabila: 

a) Sekolah dapat menonjol ciri khas keunggulannya 

b) Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah, agar semua upaya dapat sinergis oleh 

seluruh komponen sistem pendidikan dalam wadah sekolah. 

c) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari 

semua sivitas akademika melalui berbagai aktivitas pengembangan. 
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d) Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan 

di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya. 

Berdasarkan konsep tentang indikator kualitas pembelajaran di atas, dalam 

penelitian ini dirangkum menjadi 4 fokus/ variabel penelitian yaitu: keterampilan 

guru, aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru merupakan variabel yang mempengaruhi kulitas pengajaran. Hal ini 

disebabkan karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses pengajaran. 

Guru bebas menggunakan berbagai metode, model, pendekatan, dan media dalam 

pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswanya. Menurut Hosnan  (2014:18) 

pembelajaran merupakan proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi 

interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen 

pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan. Diantaranya adalah 

keterampilan membelajarkan dan keterampilan mengajar.Keterampilan mengajar 

merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari 

berbagai kompetensi gurusecara utuh dan menyeluruh. Setiap keterampilan 

mengajar memiliki komponen dan prinsip-prinsip dasar tersendiri. Berikut 

diuraikan delapan keterampilan tersebut agar tercipta pembelajaran yang kreatif, 

profesional dan menyenangkan adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya menurut Mulyasa (2007: 70) dibagi menjadi dua yaitu: 
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1) Keterampilan bertanya dasar 

  Keterampilan bertanya dasar mencakup: pertanyaan yang jelas dan 

singkat, pemberian acuannya, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, 

penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berfikir, pemberian tuntutan 

(dapat dilakukan dengan mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain, 

menanyakan dengan pertanyaan yang lebih sederhana, dan mengulangi 

penjelasan yang sebelumnya.)  

2) Keterampilan bertanya lanjut 

Penguasaan keterampilan bertanya lanjut merupakan kelanjutan 

dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya lanjutan yang 

perlu dikuasai guru meliputi: pengubahan tuntunan tingkat kognitif, 

pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan peningkatan 

terjadinya interaksi. 

2. Keterampilan memberi penguatan (reinforcement) 

Menurut Majid (2014: 237) Penguatan (reinforcement) merupakan 

segala bentuk respons terhadap suatu perilaku yang dapat mendorong 

munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut disaat yang lain. 

Respons tersebut ada yang positif dan ada yang negatif dimana respons positif 

misalnya anak diberikan hadiah atau pujian, sedangkan respons negatif adalah 

memberi hukuman. Namun kedua respons tersebut memiliki tujuan yang 

sama, yait ingin mengubah tingkat laku seseorang. Respon positif bertujuan 

agar tingkah laku yang sudah baik (bekerja, belajar, dan berprestasi) tersebut 
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frekuensinya berulang atau bertambah. Respons negatif (hukuman) bertujuan 

agar tingkahlaku yang kurang baik frekuensinya berkurang atau menghilang. 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Menurut Mulyasa (2007: 78) Keterampilan mengadakan variasi 

merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, untuk 

mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun, dan penuh 

partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Menurut Majid (2014: 240) Keterampilan menjelaskan menyajikan 

informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk 

menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara garis 

besar, komponen-komponen keterampilan terbagi menjadi dua, yaitu 

merencanakan dan menyajikan suatu penjelasan. Merencanakan mencakup 

menganalisis masalah secara keseluruhan, menentukan jenis hubungan yang 

ada diantara unsure-unsur yang dikaitkan dengan hokum, rumus, atau 

generalisasi.  Penyajian suatu masalah penjelasan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian  

tekanan, dan penggunaan balikan. 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan belajar-mengajar untuk menciptakan prokondusi bagi 
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siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan  efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. Menutup pelajaran adalah aktivitas guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Hal ini terkait dengan pemberian 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari murid, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. (Majid, 2014: 242)  

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan 

dan memecahkan masalah. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu 

bentuk kegiatan pembelajaran yang sering digunakan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam membimbing diskusi adalah sebagai berikut (1) 

memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi, (2) 

memperluas masalah atau urunan pendapat, (3) menganalisis pandangan 

peserta didik, (4) meningkatkan partisipasi peserta didik, (5) menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, (6) menutup diskusi (Mulyasa, 2007:89). 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar-mengajar. Dalam melaksanakan keterampilan 

pengelolaan kelas, perlu diperhatikan komponen keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 
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optimal (bersifat preventif) berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, juga bersifat represif yang 

berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan 

dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal.(Majid, 2014: 248-249). 

8. Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap 

setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan 

peserta didikmaupun antara peserta didik dengan peserta didik lain (Mulyasa, 

2007: 92). 

Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai apabila kesembilan keterampilan dasar mengajar tersebut dikuasai oleh 

guru. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan delapan indikator keterampilan 

dasar mengajar guru dalam instrumen penilaian observasi keterampilan guru 

sesuai dengan langkah-langkah model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual, adalah sebagai berikut; a) melakukan pra kegiatan pembelajaran, 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengkondisikan siswa sebelum 

pembelajaran dimulai (keterampilan membuka pelajaran), b) menginformasikan 

tujuan pembelajaran, merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menggali 

pengetahuan siswa dengan pertanyaan (keterampilan membuka pelajaran dan 

menjelaskan), c) memotivasi siswa terlibat dalam pemecahan masalah, merupakan 

kegiatan menggali pengetahuan siswa dan memberikan informasi kepada siswa 
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(keterampilan bertanya dan menjelaskan), d) membantu siswa mengorganisasikan 

tugas pemecahan masalah, merupakan kegiatan guru mengorganisasikan siswa 

untuk melakukan percobaan, (keterampilan mengelola kelas, membimbing diskusi 

kelompok kecil, dan menjelaskan), e) membimbing siswa melakukan 

penyelidikan, merupakan kegiatan guru untuk membimbing siswa dalam 

melaksanakan penyelidikan, (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengadakan variasi, dan memberikan penguatan), f) membimbing siswa 

menyiapkan hasil karya untuk disajikan, merupakan kegiatan yang dilakukan guru 

untuk membimbing siswa mengembangkan hasil karya sesuai dengan 

penyelidikan yang dilakukan, (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

melakukan variasi), g) membantu siswa untuk melakukan evaluasi proses 

pemecahan masalah, merupakan kegiatan yang dilakukan membantu siswa 

mengevaluasi hasil kerja kelompok (keterampilan perseorangan, bertanya, dan 

menjelaskan), h) memberikan rewards kepada siswa atau kelompok, merupakan 

kegiatan yang dilakukan guru untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa, (keterampilan memberikan penguatan), i) menutup pembelajaran, 

merupakan kegiatan akhir pembelajaran yang dilakukan guru, (keterampilan 

menutup pelajaran). 

2.1.3.2  Aktivitas Siswa 

Kata aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

atau keaktifan. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Menurut Usman 

(2011, 21) mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau 
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belajar. “ teaching is the guidance of learning activities, teaching is for purpose 

aiding the pupil learn”. Pada kenyataannya disekolah-sekolah sering kali guru 

yang aktif sehingga murid tidak diberi kesempatan untuk aktif. Betapa pentingnya 

aktivitas belajar murid dalam proses belajar mengajar sehingga John Dewey, 

sebagai tokoh pendidikan, mengemukakan pentingnya prinsip ini melalui metode 

proyeknya dengan semboyan learning by doing. 

Aktivitas belajar murid meliputi aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

Aktivitas belajar murid dapat digolongkan kedalam beberapa hal, yaitu: 

b) aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis, melakukan 

eksperimen, dan demonstrasi. 

c) Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya 

jawab, diskusi, menyanyi 

d) Aktivitas pendengaran (listening activities) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, ceramah, pengarahan. 

e) Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari, melukis. 

f) Aktivitas menulis ( writting activities) seperti mengarang, membuat 

makalah, membuat surat (Usman, 2011: 22). 

   Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan 

sifat-sifat murid, baik yang bersifat kognitif seperti kecerdasan dan bakat maupun 

yang bersifat afektif seperti motivasi, rasa percaya diri, dan minatnya. Menurut  

William James, minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat 

keaktifan belajar siswa. Jadi, efektif merupakan faktor yang menentukan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Guru sendiri seharusnya berusaha 
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membangkitkan minat anak terhadap belajar. Cara untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. kenalilah dan bantulah anak-anak yang kurang terlibat. Selidiki apa 

penyebabnya dan usahakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi anak tersebut. 

b. Siapkanlah siswa secara tepat. Persyaratan awal apa yang diperlukan anak 

untuk mempelajari tugas belajar yang baru. 

c. Sesuaikan pengajaran dengan kebutuhan-kebutuhan individual siswa. Hal ini 

sangat penting untuk meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berperan 

secara aktif dalam kegiatan belajar. (Usman, 2011:26-27) 

Berdasarkan uraian di atas mengenai aktivitas siswa, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa akan nampak dalam proses pembelajaran berlangsung, dan 

merupakan semua aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

sehingga dapat menentukan hasil belajar siswa. Dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung siswa dapat mencari pengalaman belajarnya sendiri dan 

dapat langsung mengalami sendiri secara nyata.Aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran merupakan faktor penting. Karena dari aktivitas siswa akan 

diperoleh suatu hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Sebagai seorang 

guru haruslah dapat memfasilitasi siswa selama pembelajaran berlangsung, agar 

terjadi aktivitas siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran.  

Lima kelompok aktivitas belajar diatas dapat diimplementasikan ke dalam 

tahapan-tahapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

media audiovisual, kemudian digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk 
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merumuskan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kualitas dari 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) dengan media audiovisual. Maka indikator aktivitas siswa yang 

diteliti adalah aktivitas siswa sesuai dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual sebagai berikut : 1) menyimak informasi dan 

termotivasi untuk belajar (orientasi siswa pada masalah) termasuk pada aktivitas 

visual dan medengarkan; 2) melaksanakan tugas pemecahan masalah secara 

berkelompok (mengorganisasi siswa untuk belajar) termasuk aktivitas lisan dan 

menulis; 3) melakukan penyelidikan (membimbing pengalaman kelompok) 

aktivitas visual dan menulis; 4) mengumpulkan informasi untuk memecahkan 

masalah (membimbing pengalaman kelompok) termasuk aktivitas mendengarkan, 

lisan, dan visual;5) menyajikan hasil karya (mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya/laporan) termasuk aktivitas gerak dan menulis;6) menyampaikan hasil 

diskusi didepan kelas termasuk aktivitas gerak dan lisan 7) melakukan evaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah (manganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) termasuk aktivitas lisan dan mendengarkan; 8) melakukan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan (aktivitas lisan, menulis, dan 

visual); 9) mendapat penilaian sebernarnya (penilaian autentik) termasuk aktivitas 

lisan dan menulis. 

2.1.3.3 Respon Siswa 

     Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar 

yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus atau rangsangan yang berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan 
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agar mendapatkan respon belajar (Suyono, 2014: 59). Respon seseorang dalam 

menghadapi suatu objek dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: cognitive responses, 

affective responses, dan behavioral responses. Cognitive responses berkaitan 

dengan apa yang diketahui orang tersebut tentang objek sikap. Affective 

responses berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang yang berkaitan dengan 

objek sikap. Behavioral responses berkaitan dengan tindakan yang muncul dari 

seseorang ketika menghadapi objek sikap. Dengan kata lain, respon kognitif 

merupakan representasi apa yang diketahui, dipahami, dan dipercayai oleh 

individu pemilik sikap. Respon afektif merupakan perasaan yang menyangkut 

aspek emosional. Respon tingkah laku (behavioral) merupakan kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang (Widoyoko, 

2014: 103) 

Belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau rangsangan yang 

berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan agar mendapatkan respon 

belajar.Sedangkan Menurut Watson dalam Sumanto (2014:168-169) respon 

merupakan rasa yang ditimbul oleh keadaaan tertentu baik yang dikondisikan 

maupun tidak yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Dalam proses belajar 

mengajar terdapat 2 (dua) respon, yaitu respon positif dan respon negatif. Respon 

positif merupakan tindakan meningkatkan dan mempertahankan perilaku positif 

jika respon tersebut memberikan dampak positif pada perilaku siswa, contohnya 

memberi pujian kepada siswa. Respon negatif merupakan penurunan pada 

perilaku siswa yang harus dihentikan atau dihapus pada rangsangan yang tidak 

menyenangkan, agar respon tersebut tidak diulangi lagi dan bisa berubah menjadi 
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respon yang sifatnya positif, contohnya teguran, peringatan atau sanksi kepada 

siswa. Manfaat respon bagi siswa untuk meningkatkan perhatian dalam belajar, 

membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, dan 

memelihara iklim belajar yang kondusif. 

(http://eprints.uny.ac.id/9291/3/bab%202-%2007209241033.pdf). 

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau 

sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan 

atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangi, 

mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon 

positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang 

mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan 

suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci 

objek tertentu. Respon siswa dapat berupa respon  tertulis dan respon lisan. 

Respon tertulis dalah cerminan yang valid dari gambaran kemampuan siswa 

dalam bentuk tulisan misal setelah pelajaran dia paham akan tetapi ketika 

dituangkan dalam bentuk tulisan baik maka respon baik dan sebaliknya. 

Sedangkan respon lisan adalah cerminan valid dari gambaran kemampuan siswa 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan vrbal, komentar-komentar dan repon-respon 

selama pembelajaran (schunk, 2012:22-23) 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa respon adalah sikap atau 

perilaku yang timbul dari seseorang terhadap sesuatu, baik berupa respon positif 

(suka, tertarik, dan sebagainya) maupun negatif (penolakan, kecurigaan, dan 

sebagainya). Untuk mengetahui respon seseorang maka harus ada stimulus 



44 
 

 
 

(rangsangan) dari luar diri seseorang tersebut. Dalam Penelitian Tindakan Kelas 

ini peneliti akan mengukur respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 

penggunaan media. Sikap-sikap yang menunjukkan respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dilihat dengan kegiatan-

kegiatan siswa selama pembelajaran. Respon negatif misalnya ketika 

pembelajaran siswa tidak tertarik dan tidak senang dengan materi, suasana kelas, 

cara mengajar guru maupun media  sehingga siswa keluyuran, mengerjakan tugas-

tugas lain, mengganggu siswa lain secara fisik, berusaha mencari perhatian, 

keluar-masuk kelas, sering ijin ke kamar mandi dan sebagainya. Sebaliknya 

respon positif dapat ditunjukan dengan sikap memperhatikan dengan sungguh-

sungguh ketika guru memberikan penjelasan, mengerjakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab dantenang ditempat duduk karena mereka merasa tertarik dan 

senang dengan pembelajaran (Hopkins,2011:164-168). 

Jadi respon siswa merupakan sikap-sikap yang menunjukkan tertarik atau 

tidak, senang atau tidak dalam pembelajaran. Respon positif siswa sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa karena dengan siswa senang dan tertarik dengan 

pembelajaran maka siswa akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

2.1.3.4  Hasil Belajar 

Semua akibat yang dapat terjadi dan dapat dijadikan sebagai indikator 

tentang nilai dari penggunaan suatu metode dibawah kondisi yang berbeda 

menurut Reigeluth sebagaimana dikutip Keller adalah merupakan hasil belajar. 

Menurut Snelbeker hasil belajar adalah perubahan atau kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar (Rusmono, 2014: 7-8). 
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Menurut Widoyoko (2014:25) proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu 

guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil 

dari kegiatan pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat 

kegiatan pembelajaran bersifat non-fisik seperti perubahan sikap, pengetahuan 

maupun kecakapan. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil 

proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu output dan outcome. 

Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa yang segera dapat diketahui 

setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Ada juga yang menyebut 

output pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang bersifat jangka pendek. 

Output pembelajaran meliputi hard skills dan softskill.  

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Hosnan, 2014: 421-422), 

yaitu: 

a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 
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e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

h. Beracuan criteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung jawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur maupun hasilnya. 

j. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

pendidikan peserta didik. 

Dari berbagai pemaparan  tersebut, maka disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu tujuan dalam pembelajaran yang mana terdapat beberapa aspek yang 

terkandung atau dinilai didalamnya, aspek-aspek tersebut yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksudkan 

adalah ketercapaian nilai ketuntasan siswa yang sesuai dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu >65. Nilai yang didapatkan ini adalah kombinasi dari nilai 

selama proses pembelajaran dan hasil belajar dan diolah menjadi bentuk nilai 

ketuntasan belajar. 
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2.1.3.5 Ranah Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomor. Penjelasan menurut Uno, dkk (2014:60-76) yang menyatakan bahwa 

hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (1956) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psikomotoric domain), yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan 

sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini 

terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarkis, yaitu: 

a) Pengetahuan (knowledge), pengetahuan disini diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam menghafal atau meningkatkan kembali 

atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya; 

b) Pemahaman (comprehension), pemahaman disini diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, 

menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri 

tentang pengetahuan yang pernah diterimanya; 

c) Penerapan (aplication), penerapan disini diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam 

memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-

hari; 
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d) Analisis (analysis),adalah tingkat kemampuan yang menuntut 

seseorang untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu 

ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya; 

e) Sintesis (synthesis), sintesis disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan 

unsure pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih 

menyeluruh; 

f) Evaluasi (evaluation) diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria 

atau pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Hosnan (2014 : 10-11) Ranah kognitif dikelompokan menjadi 

enam kategori. Keenam kategori itu mencakup keterampilan intelektual dari 

tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Keenam kategori tersebut tersusun 

secara hirarkis yang berarti tujuan pada tingkat diatasnya dapat dicapai apabila 

tujuan pad tingkat dibawahnya telah dikuasai. Adapun keenam kategori tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan 

   Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan adalah kemampuan 

untuk  mengingat akan informasi yang telah diterima, misalnya 

informasi mengenai fakta, konsep, rumus, dan sebagainya. 

b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman  
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Kemampuan kognitif tingkat pemahaman yaitu kemampuan mental 

untuk menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau 

ungkapannya sendiri. 

c) Kemampuan kognitif tingkat penerapan  

Kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang 

telah diketahui ke dalam situasi atau konteks baru. 

d) Kemampuan kognitif tingkat analisis 

 Kemampuan kognitif tingkat analisis yaitu kemampuan 

menguraikan suatu fakta, kosep, pendapat, dan asumsi. Sehingga dapat 

menentukan hubungan masing-masing unsur tersebut. 

e) Kemampuan kognitif tingkat sintesis  

Kemampuan kognitif tingkat sintesis yaitu kemampuan 

mengkombinasikan elemen-elemen kedalam kesatuan atau struktur. 

f) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi  

Kemampuan kognitif tingkat evaluasi yaitu kemampuan menilai 

suatu pendapat, gagasan, produk, metode dan semacamnya dengan 

suatu criteria tertentu. 

Sedangkan Bennyamin S Bloom (dalam Uno, 2014:73-74) membagi dan 

menyusun secara herarkhis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling 

rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai yang paling kompleks yaitu evaluasi. 

Semakin tinggi tingkat maka akan semakin kompleks dan penguasaan suatu 

tingkat mempersyaratkan penguasaan tingkat sebelumnya. Berdasarkan 
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Taksonomi Bloom revisi, hasil belajar kognitif dibagi menjadi enam tingkatan, 

yaitu: 

1. Mengingat (C1) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi siswa) yang telah dipelajari sebelumnya.  

2. Memahami (C2) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi siswa.  

3. Mengaplikasikan (C3) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi siswa yang 

telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit.  

4. Menganalisis (C4) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya.  

5. Mengevaluasi (C5) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru.  

6. Mencipta (C6) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi siswa (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu.  

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarki yang bertentangan dari keinginan untuk 
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menerima sampai dengan pembetukan pola hidup. Kategori tujuan untuk pederta 

didik di ranah afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), 

penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup 

(organization by a value complex). Secara umum ranah afektif diartikan sebagai 

suatu domain yang berkaitan dengan nilai sikap, nilai-nilai interes, apresiasi 

(penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkat afeksi ini ada lima (Uno, 

2014:62-64)., dari yang paling sederhana ke yang kompleks adalah sebagai 

berikut :  

1. Menerima (A1) 

 Diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan 

tertentu.  

2. Menjawab (A2) 

 Penekanannya pada kemauan siswa untuk menjawab secara sukarela, 

membaca tanpa ditegaskan.  

3. Menilai (A3) 

 Diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek, fenomena atau tingkah laku 

tertentu dengan cukup konsisten. 

4. Organisasi (A4) 

 Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan/ memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. 

5. Karakterisasi (A5) 

Nilai-nilai tertentu telah mendapat tempat dalam hirarki nilai individu, 

diorganisasikan secara konsisten dan telah mampu mengontrol tingkah 
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laku individu seperti rajin, tepat waktu, berdisiplin, mandiri, dan 

sebagainya. 

Menurut Fitri (2012 : 39-40) Perilaku afektif siswa dapat dilihat dari 

indikator nilai karakter yang dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ada 18 

nilai karakter yang harus dikembangkan  yaitu : (1) Religius; (2) Jujur; (3) 

Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; 

(9) Rasa ingin tahu; (10) Semangat kebangsaan; (11) Cinta tanah air; (12) 

Menghargai prestasi; (13) Bersahabat; (14) Cinta damai; (15) Gemar membaca; 

(16) Peduli lingkungan (17) Peduli sosial; (18) Tanggung jawab. (Fitri, 2012 : 39-

40) 

c. Ranah Psikomotor 

Menurut Elizabeth Simpson (dalam Uno, 2014:65) ranah psikomotorik di 

bagi menjadi berikut; 1) Persepsi, yang berkaitan dengan penggunaan organ 

penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik; 2) 

Kesiapan, mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu; 3) Gerakan 

terbimbing, berkaitan tahap-tahap awal di dalam belajar keterampilan kompleks; 

4) Gerakan terbiasa, berkaitan dengan tindakan kinerja yang telah dipelajari dan 

menjadi terbiasa; 5) Gerakan kompleks, berkaitan dengan kemahiran kinerja; 6) 

Penyesuaian, berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan sangat 

baik; 7) Kreativitas, penciptaan pola-pola gerakan baru. Ranah psikomotor 

meliputi enam domain mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi 

sampai pada tingkat keterampilan tertinggi yaitu penyesuaian dan keaslian. 
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 Menurut Hosnan (2014 :  11-12), ranah psikomotorik secara hierarkis 

dibagi kedalam lima kategori sebagai berikut :  

1. Peniruan  ( P1) 

Kemampuan melakukan perilaku meniru apa yang dilihat atau didengar. 

Pada tingkat meniru, perilaku yang ditampilkan belum bersifat otomatis. 

2. Manipulasi ( P2) 

Kemampuan melakukan perilaku tanpa contoh atau bantuan visual, tetapi 

dengan  petunjuk tulisan secara verbal. 

3. Ketepatan gerakan (P3) 

Kemampuan melakukan perilaku tertentu dengan lancer, tepat dan akurat 

tanpa contoh dan petunjuk tertulis. 

4. Artikulasi (P4) 

Keterampilan menunjukan perilaku serangkaian gerakan dengan akurat, 

urutan, benar, cepat, dan tepat. 

5. Naturalisasi (P5) 

Keterampilan menunjukan perilaku gerakan tertentu secara 

“automatically”, artinya cara melakukan gerakan secara wajar dan 

efisien.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh seseorang yang dapat ditujukkan dengan 

perubahan tingkah laku sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya meliputi ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi hasil belajar yang akan diteliti peneliti hanya mencakup ranah kognitif, 
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sehingga peneliti akan menggunakan beberapa alat ukur yang mendukung seperti 

dengan tes tertulis yang nantinya akan mengolah data yang diperoleh berupa nilai-

nilai dari hasil tes untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa pada 

pembelajaran IPA. Nilai KKM yang sudah ditentukan yaitu 65, maka untuk 

mencapai ketuntasan belajar siswa harus mendapat nilai >65. 

2.1.4   IPA di SD 

Dalam penelitian ini peneliti membahas: 1) pengertian IPA; 2) hakikat 

IPA; 3) pembelajaran IPA di SD. 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

Menurut wisudawati (2014: 22) IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki 

karakteristik khususyaitu mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik 

berupa kenyataan (reality) atau kejadian (event) dan hubungan sebab akibatnya. 

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA 

juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai 

produk, proses, dan sikap. Dari ketiga komponen ini, Sutrisno (2007) 

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

tetapi, penambahan ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen diatas, yaitu 

pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi konsep 

dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk. 
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a. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk yaitu kumpulan hasil penelitian yang 

telah ilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji 

sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Secara umum produk ilmu 

pengetahuan itu dapat dibagi menjadi: fakta, konsep, lambang, 

konsepsi/penjelasan, dan teori. Dalam IPA, teori merupakan deskripsi 

matematis, penjelasan logis, hipotesis yang telah diverikvikasi atau suatu 

model interaksi dalam suatu fenomena alam yang telah dibuktikan 

kebenarannya. Misalnya: perpindahan panas secara konduksi, konveksi, 

radiasi, pengertian tentang isolator dan konduktor, perambatan energi bunyi 

melalui zat padat, gas, dan cair. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa IPA sebagai produk merupakan pembelajaran IPA hasil 

dari kegiatan pada pembelajaran, misalnya perpindahan panas dengan 

konduksi, konveksi, dan radiasi. 

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

pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan 

konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori 

yang akan digeneralisasikan oleh ilmuan.Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa IPA sebagai proses merupakan kegiatan yang dilakukan 

siswa pada pembelajaran, seperti mengamati, mengukur, menarik 

kesimpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesis, membuat 

grafik dan tabel data, membuat definisi operasional dan melakukan 

eksperimen. Misalnya, melakukan percobaan mengenai sifat-sifat energi 

panas, melakukan percobaan mengenai benda konduktor dan isolator, 
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melakukan percobaan mengenai perubahan energi, menarik kesimpulan 

mengenai manfaat perambatan energi bunyi. 

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

dalam pembelajaran sains. Hal ini sesuai dengan sikap yang harus dimiliki 

oleh seorang ilmuan dalam melakukan penelitian dan mengkomunikasikan 

hasil penelitiannya. Menurut Susanto (2013: 168-170) ada sembilan aspek 

yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu: 

sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerjasama, tidak 

putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berfikir 

bebas, dan kedisiplinan diri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

IPA sebagai sikap ilmiah yaitu membangun sikap kritis bagi siswa selain itu 

juga rasa tanggungjawab, senang meneliti, disiplin, dan bekerjasama. 

Sehingga siswa akan dapat mengembangkan sikap sosialnya dan 

penelitiaanya. Misalnya berdiskusi untuk melakukan percobaan, 

bertanggungjawab terhadap hasil diskusinya. 

d. IPA sebagai teknologi. IPA dapat menjadi dasar dalam perkembangan 

teknologi. Menurut Susanto (2013: 171) sains bersifat praktis sebagai bekal 

yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus terlibat dalam 

pembelajaran sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

dan juga dalam memahami dampak sains dan teknologi pada masyarakat. 

IPA sebagai teknologi berarti penerapan IPA untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Dampak teknologi IPA terhadap kelangsungan hidup manusia 

meliputi hampir semua aspek kehidupan, contohnya sandang, papan dan 
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pangan. Teknologi IPA tidak hanya meningkatkan kualitas tetapi juga 

kuantitas sandang dan papan, misalnya teknologi IPA dapat meningkatkan 

produksi dengan diciptakannya bibit unggul yang berumur singkat dengan 

produksi yang tinggi, pembuatan biogas, mobil surya, dll. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan IPA sebagai teknologi 

adalah penerapan berbagai ilmu IPA  dalam teknologi untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Misalnya bentuk benda isolator diwujudkan dengan termos untuk 

menyimpan air tetap panas, benda konduktor dengan panci, teflon, magic jar, 

penghangat ruangan, oven, dan sepeda motor. 

Jadi dapat disimpulkan, sebagai seorang guru dalam pembelajaran IPA 

yang benar haruslah mencakup empat komponen dalam melaksanakan 

pembelajarannya, yaitu dengan mengembangkan IPA sebagai proses, produk, 

sikap ilmiah, dan teknologi. 

2.1.4.2 Tujuan IPA 

Konsep IPA disekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, 

karena belum dipisahkan secara mandiri seperti mata pelajaran kimia, biologi dan 

fisika. Adapun tujuan pembelajaran sains disekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BSNP, 2006) dimaksudkan untuk: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

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

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

masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

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

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

2.1.4.3 Karakteristik IPA 

Menurut Wisudawati (2014: 26) proses pembelajaran IPA harus 

memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. IPA 

sebagai integrative science atau IPA terpadu telah diberikan di SD/MI dan 

SMP/MTs sebagai mata pembelajaran IPA terpadu dan secara terpisah di 

SMA/MA sebagai mata pembelajaran ilmu biologi, fisika, IPA, serta bumi dan 

antariksa. Karakteristik IPA menurut Susanto ( 2013:170) meliputi: 

a. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

b. Proses ilmiah yang dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

c. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 
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d. IPA tidak saja membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja. 

e. Kebenaran IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat 

objektif. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pembelajaran sains merupakan 

pembelajara berdasarkan kepada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. 

2.1.4.4 Pembelajaran IPA di SD  

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit oleh 

sebagian besar peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah 

menengah. Sains atau IPA adalah usaha dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan 

dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan (Susanto, 2013: 167). 

Pembelajaran IPA selain membutuhkan media sebagai alat peraga 

pembelajaran, juga sebaiknya menggunakan keterampilan proses IPA. Menurut 

Hosnan (2014: 370) Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam 

proses belajar mengajar yang menekankan kepada keterampilan memperoleh 

pengetahuan dan mengomunikasikan perolehannya itu. Keterampilan proses 

berarti pula sebagai perlakuan yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan daya pikir dan kreasi secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan. Tujuan keterampilan proses adalah mengembangkan kreativitas siswa 
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dalam belajar sehingga siswa secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan 

kemampuan-kemampuannya.  

Menurut Semiawan (2008) untuk dapat membantu subjek didik memahami 

berpuluh-puluh konsep yang diajarkan disekolah dengan cara menemukannya 

sendiri perlu dibedakan “belajar konsep” (learning concept) dan “belajar 

keterampilan proses” (learning process skill). Belajar konsep, fakta,dan prinsip 

sangat tergantung kepada apa yang diajarkan, sedangkan belajar keterampilan 

proses dan mengembangkan sikap lebih tergantung kepada bagaimana pelajaran 

itu diajarkan. Funk, dkk (1979) membagi keterampilan proses menjadi dua 

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

keterampilan proses terpadu (integrated science process skill). Keterampilan 

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

dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses terpadu meliputi menentukan 

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

memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan 

variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan 

eksperimen. Adapun keterampilan proses yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah keterampilan proses dasar atau menengah.  

Berdasar tujuan yang tercantum dalam kurikulum hanya dapat dicapai 

dengan pembelajaran IPA yang mencakup komponen hakikat IPA yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir anak SD yaitu perkembangan 

kognitif yang dibantu dengan media pembelajaran, dan keterampilan proses IPA 
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yang dapat mengkonsktruksi pengetahuan siswa berdasarkan dengan pengalaman 

siswa dari kegiatan eksperimen yang dilakukan. 

 

2.1.5 Model Pemblajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif bertitik tolak dari teori kontuktivisme. 

Pada dasarnya, pendekatan teori kontruktivisme dalam belajar adalah suatu 

pendekatan dimana siswa secara individual harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan 

aturan yang ada, dan merevisinya bila perlu. Menurut Hosnan (2014, 234) model 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, 

dan rendah). Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Huda (2014, 109-111) 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan relasi individu 

dengan masyarakat dan orang lain. Bekerja dalam sebuah kelompok yang terdiri 

dari tiga atau lebih anggota pada hakikatnya dapat memberikan daya dan manfaat 

tersendiri. Sasaran utama dalam pembelajaran kooperatif adalah untuk membantu 

siswa belajar bekerja sama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, baik 

yang bersifat akademik maupun sosial. 

Berdasarkan ciri-ciri dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpul-kan 

bahwa model pembelajaran kooperatif memang menonjolkan pada diskusi dan 
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kerjasama dalam kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen sehingga siswa 

dapat berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling menyampaikan pendapat, dan 

saling menghargai pendapat teman se-kelompoknya. 

2.1.5.1 Model PBL 

2.1.5.1.1  Pengertian Model PBL 

Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model mengajar 

yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan  

keterampilan memecahkan masalah, materi dan pengaturan diri. 

Karakteristik PBL meliputi pelajaran berfokus pada pemecahan masalah, 

tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa, guru 

mendukung poses saat siswa mengerjakan masalah menurut Paul Eggen & 

Don Kauchak (2012) . Menurut Duch ( dalam Shoimin, 2014:130) Problem 

Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah 

model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai 

konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Frinkle dan Top 

(dalam Shoimin, 2014: 130) menyatakan bahwa PBL merupakan 

pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan 

secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan 

dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif 

sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan 

baik. 
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PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang 

tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik 

untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berfikir 

kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru (Hosnan, 2014 : 298). 

PBL merupakan salah satu bentuk  peralihan dari paradigm pengajaran 

menuju paradigm pembelajaran. Jadi, fokusnya adalah pada pembelajaran 

siswa dan bukan pada pengajaran guru menurut Bar dan Tagg (dalam Huda, 

2014:271).Definisi PBL yang disajikan oleh Maricopa Community 

Colleges, Centre for Learning and Instruction (dalam huda, 2014:272) PBL 

merupakan kurikulum sekaligus proses. Kurikulumnya meliputi masalah-

masalah yang dipilih dan dirancang dengan cermat yang menuntut upaya 

kritis siswa untuk memperoleh pengetahuan, menyelesaikan masalah, 

belajar secara mandiri, dan memiliki skill partisipasi yang baik.Sementara 

itu proses PBL mereplika pendekatan sistematik yang sudah banyak 

digunakan dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi tuntutan-tuntutan 

dalam dunia kehidupan dan karir. 

2.1.5.1.2 Karakteristik PBL 

 Menurut dikembangkan Barrow, Min Liu (dalam Shoimin, 

2014:130)  ada 5 komponen sebagai karakteristik pendekatan PBL yaitu : 

1) Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori 
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kontruktivisme dimana siswa didorong untuk mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. 

2) Authentic problems form the organizing focus from learning 

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik 

sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta 

dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

3) New information is acquired through self directed learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum 

mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga 

siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku 

atau informasi lainnya. 

4) Learning occurs in small groups 

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha 

membangun pengetahuan secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam 

kelompok kecil.Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang 

jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

5) Theacher act as facilitators 

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Meskipun begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktifitas siswa 

dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. 

2.1.5.1.3  Kelebihan dan kekurangan PBL 

Kelebihan dan kekurangan PBL menurut Shoimin (2014,132) adalah 

sebagai berikut: 
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Kelebihan  

1) Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam situasi nyata. 

2) Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannnya sendiri 

melalui aktifitas belajar. 

3) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi 

beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. 

4) Terjadi aktifitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

5) Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. 

6) Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

7) Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah 

dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

8) Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching. 

Kekurangan  

1) PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian 

guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk 

pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya 

dengan pemecahan masalah. 

2) Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi 

akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 
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2.1.5.1.4  Langkah-langkah model PBL 

Tabel 2.1 

Sintaks atau langkah-langkah PBL menurut Hosnan (2014, 302) 

Tahap Aktivitas guru dan peserta didik 

Tahap 1 

Mengorientasikan peserta 

didik terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau 

logistik yang diperlukan. Guru memotivasi peserta 

didikuntuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata 

yang dipilih atau ditentukan. 

Tahap 2 

Mengorganisasi peserta didik 

untuk belajar 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. 

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk berbagi tugas dan 

merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai 

hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, atau 

model. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masaah. 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

 

2.1.5.2 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam Problem Based Learning  (PBL) 

Pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual sebagai berikut : 

a. Orientasi siswa pada masalah yaitu mengajukan permasalahan melalui 

pertanyaan serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. 
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b. Mengorganisasi siswa untuk belajar yaitu menjelaskan materi dengan 

menggu-nakan audiovisual, membentuk kelompok kecil untuk 

mengidentifikasi masalah. 

c.  Membimbing penyelidikan individual atau kelompok yaitu membimbing 

serta memfasilitasi siswa dalam melaksanakan percobaan sesuai dengan 

pemecahan masalah yang telah direncanakan. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu membimbing siswa 

menger-jakan lembar kerja kelompok dan menyajikan hasil karya lain, 

seperti gambar percobaan. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yaitu 

membimbing siswa mempresentasikan pemecahan masalah yang dilakukan 

dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran IPA menggunakan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA yang mempelajari alam dan lingkungan dengan 

pembelajaran yang membutuhkan penelitian atau eksperimen semakin terdukung 

apabila menggunakan model Problem Based Learning, karena model 

pembelajaran ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi dengan 

keterampilan memecahkan masalah. Sehingga, akan mengembangkan 

keterampilan bereksperimen dan menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. Selain 

itu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menemukan sendiri 

sesuai dengan pengalamannya. Siswa dituntut untuk melakukan percobaan 
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berdasarkan pada masalah yang nyata, hal ini sejalan dengan pebelajaran IPA 

yang kegiatan belajarnya akan lebih bermakna jika melakukan percobaan, 

sehingga siswa akan mendapatkan pengetahuan berdasarkan percobaan yang 

dilakukannya.  

2.1.6. Media Pembelajaran Audiovisual 

2.1.6.1. Hakikat Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah 

berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dengan kata lain media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan (Fathurrohman, 2014: 65). Menurut Gerlach dan Ely mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap (Munadi, 2013:7-8). 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

meyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif (Arsyad, 2014:3). 

Fungsi media pembelajaran diantaranya yaitu(1) sebagai sarana 

bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif; (2) media 

pembelajaran merupakan media bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran; (3) media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan 

dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri; (4) 

media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan; (5) media 
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berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (Susilana, 

2009: 10). Dengan demikian, tidak diperkenankan menggunakannya hanya 

sekedar untuk permainan atau memancing perhatian siswa. 

 

2.1.6.2 Jenis Peranan Media Pembelajaran 

Hosnan (2014: 118) mengelompokkan media berdasarkan jenisnya 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan saja, seperti foto dan gambar.  

b. Media Auditif 

Media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti  kaset suara  (cassette recorder) dan  radio. 

c. Media Audio Visual 

Media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsure suara dan 

gambar. Media ini dibagi menjadi media audiovisual diam, seperti film 

bingkai suara (sound slide) dan film rangkai suara, audiovisual gerak, 

seperti film suara dan film cassette.  

2.1.6.3 Teori Belajar yang Mendasari 

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap dan 

perilaku yang terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan 

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut Bruner (1966) ada 

tiga tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), 
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pengalaman piktorial/gambar (iconic)dan pengalaman abstrak (symbolic). 

Pengalaman langsung adalah mengerjakan. Pada tingkatan kedua atau iconic 

mempelajari dari gambar, film, foto, atau lukisan. Pada tingkatan simbol, 

siswa membaca atau mendengarkan dan mencocokkan dengan 

pengalamannya.  

Salah satu gambaran yang digunakan acuan sebagai landasan teori 

penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience 

(kerucut pengalaman Dale) Dale (dalam Arsyad, 2014). 

 

Abstrak 

 

 

 

 

 Konkret   

Gambar 1 : Dale’s Cone of Experience (Arsyad, 2014) 

Berdasarkan gambar kerucut di atas merupakan elaborasi yang rinci 

dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner. 

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), 

kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui 

benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas di 

puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. 
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Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan media dapat membantu siswa dalam menerima pembelajaran 

IPA yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Penggunaan media pembelajaran tidak harus dimulai dari 

pengalaman langsung yang bersifat konkret, namun disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajarnya. 

2.1.6.4 Media Audio Visual dalam Pembelajaran IPA 

Menurut Arsyad (2013:141), media audiovisual merupakan bentuk 

media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Media audiovisual dapat 

digunakan dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Sistem multimedia 

ini serba guna, mudah digunakan dan cukup efektif untuk pembelajaran 

kelompok atau pembelajaran perorangan dan belajar mandiri. Jika didesain 

dengan baik, sistem multimedia gabungan slide dan sound dapat membawa 

dampak yang dramatis dan tentu saja dapat meningkatkan hasil belajar. 

Menurut Fathurrohman (2014: 68) media audio visual merupakan media 

yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound 

slide), film rangkai suara. Audiovisual gerak yaitu media yang dapat 

menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan 

video cassette.  Menurut Munadi (2013:56-57) media Audio Visual adalah 

media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat 
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berupa pesan verbal dan non-verbal yang terlihat layaknya media visual 

juga pesan verbal dan non-verbal yang terdengar layaknya media Audio. . 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan media audiovisual gerak 

berupa film suara. Kelebihan penggunaan media audio visual menurut 

Arsyad (2014:142) yaitu : 

a. Menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih 

banyak. 

b. Mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa 

yang telah didengar dan dilihat. 

c. Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan 

tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu 

masalah. 

d. Mengatur dan mempersiapkan diskusi dengan mengungkapkan 

pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. 

Menurut Fazriah (2011) kekurangan media Audio Visual  antara lain: 

a. Media Audio Visual  cenderung menggunakan model komunikasi satu 

arah. 

b. Media Audio Visual  tidak dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, 

karna media Audio Visual  cenderung tetap di tempat. 

Dari kekurangan media Audio Visual , peneliti menyertakan solusi untuk 

mengatasinya, yaitu: 

a. Guru harus dapat mengaktifkan siswa saat pembelajaran menggunakan 

audiovisual sehingga komunikasi tidak terjadi hanya satu arah. Agar 
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komunikasi berlangsung dua arah, guru hendaknya aktif memberikan 

pancingan-pancingan kepada siswa agar siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

b. Guru harus pandai dalam memanfaatkan tempat sehingga saat 

pembelajaran audiovisual dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan 

saja. Misalnya menggunakan LCD yang dapat dengan praktis dibawa 

ke mana saja. 

Jadi dalam pelaksanaannya, guru akan menampilkan tayangan 

mengenai materi koperasi yang dilengkapi dengan berbagai gambar dan 

teks bacaan dalam bentuk power point, serta di tambah efek suara 

dalam penjelasan materi yang ada dalam slide sehingga gambar yang 

muncul tidak membosankan dan dapat menarik perhatian dan minat 

siswa dalam mengikuti materi selanjutnya. 

Berdasarkan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan media audio 

visual serta solusi menanganinya, maka peneliti yakin bahwa penggunaan 

media audio visual dapat membantu proses pembelajaran berjalan dengan 

optimal serta meningkatkan kualitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

2.1.7  Penerapan Model PBL Dengan Media Audio Visual pada Pembelajaran 

IPA 

Penerapan pendekatan Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual 

adalah dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Langkah-langkah dalam proses pembelajaran 

 

Fase Model PBL 

* 

Langkah – langkah 

Pembelajaran 

Audiovisual 

            ** 

Langkah – langkah 

Pembelajaran Model PBL 

dengan media Audio Visual   

(Kegiatan Guru) 

Langkah – langkah 

Pembelajaran Model 

PBL 

dengan  media Audio 

Visual   

(Kegiatan Siswa ) 

Fase 1 : Mengorientasi 

peserta didik terhadap 

masalah. 

 

Fase 2 : 

mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar. 

 

Fase 3 : membimbing 

penyeledikan 

individual maupun 

kelompok. 

 

Fase 4 : 

mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya. 

 

Fase 5 : menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah. 

1. Perencanaan 

2. Persiapan diri 

3. Membangkitkan 

kesiapan siswa 

4. Penyajian media 

pembelajaran 

5. Aktivitas Lanjutan 

1. Guru memunculkan 

masalah berupa 

pertanyaan melalui 

media. 

2. Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen dengan 

anggota masing-masing 

kelompok 4-5 anak. 

3. Guru membimbing 

peserta didik untuk 

melakukan eksperimen. 

4. Guru membimbing 

siswa dalam 

menyiapkan  laporan 

hasil kerja. 

5. Guru menganalisis dan 

mengevaluasi terhadap 

proses pemecahan 

masalah yang 

dipresentasikan  setiap 

kelompok. 

1. Siswa memahami 

masalah. 

2. Siswa membentuk 

kelompok sesuai 

dengan bimbingan 

guru untuk belajar. 

3. Siswa melakukan 

eksperimen. 

4. Siswa dalam 

kelompok 

membuat laporan 

hasil kerja. 

5. Siswa dengan 

bimbingan guru 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

terhadap proses 

pemecahan 

masalah yang 

dipresentasikan.. 

 

Keterangan: 

 *Hosnan (2014 : 303) 

**Arsyad (2014 : 143) 

2.2  KAJIAN EMPIRIS  

  Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model PBL dengan media audio visual dalam meningkatkan 

pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut adalah: 

Menurut Nurkhikmah (2013) dengan judul “Keefektifan penerapan 

model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Peningkatan Kualitas 
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Pembelajaran IPA”. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu rata-rata nilai hasil belajar 

kelompok kontrol yaitu 69,12 dan eksperimen 76,25. Karena nilai hasil belajar 

berdistribusi normal dan homogen, maka uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil 

uji t menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan 

model PBL dengan metode ceramah pada pembelajaran IPA. Berdasarkan 

pengamatan aktivitas belajar siswa, diperoleh skor aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan model PBL pada pertemuan pertama sebesar 

78,59% dengan kriteria sangat tinggi dengan rata-rata nilai siswa 78,59 dan 

pertemuan kedua 80,47% dengan kriteria sangat tinggi dengan rata-rata nilai 

siswa 80,47 dan kehadiran siswa 100%. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan PBL efektif meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V di 

SD Adiwerna 04. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh  farkhatus, 

Solikhah,dkk (2012).Economic Journal of Analysis Education. Dengan 

judul“Penerapan Strategi LSQ Berbantuan Media Audio Visual Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi.”Hasil penelitian pada siklus I 

menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 71,5 dengan ketuntasan 

klasikal 65,7%, aktivitas siswa sebesar 67,71% dalam kategori tinggi, aktivitas 

guru dalam pembelajaran sebesar 67,5% atau kategori tinggi. Untuk hasil 

penelitian siklus II menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 78,6 

dengan ketuntasan klasikal 85,7%, aktivitas siswa 76,57% atau aktivitas siswa 
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dalam kategori tinggi, untuk aktivitas guru sebesar 87,5% dengan kriteria 

sangat tinggi. 

Dalam penelitian sejenis Setiyani (2013) dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Menggunakan Snowball Throwing Media 

Audiovisual Kelas IV”. Skripsi.Jurusan PGSD,FIP, Universitas Negeri 

Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkannya Media 

audiovisual pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IVA. 

Penelitian yang dilakukan Agustin (2013) dengan judul ”Peningkatan 

Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Problem Based Learning 

(PBL)”.Jurusan PGSD.Fakultas Ilmu Pendidikan.Universitas Negeri Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I, nilai rata-rata 

mencapai 68,14 dan persentase tuntas belajar klasikal 70,59%. Pada siklus II 

nilai rata-rata meningkat menjadi 84,31 dan persentase tuntas belajar klasikal 

menjadi 92,16%. Rata-rata kehadiran siswa pada siklus I 97,39% dan siklus II 

tetap 97,39%. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran siklus I 66,28% (tinggi) 

dan meningkat pada siklus II menjadi 76,50% (sangat tinggi). Nilai 

performansi guru pada siklus I 82,25 (AB) dan meningkat pada siklus II 

menjadi 93,58 (A). Dapat disimpulkan bahwa model PBL dapat meningkatkan 

hasil dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru dalam pembelajaran 

matematika materi pecahan di kelas IV SD Negeri 01 Wanarejan Pemalang. 



77 
 

 
 

Penelitian Utami, Kurnia (2013). Jurnal Penelitian PFSD dengan judul 

“Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman 

KonsepSiswa Di Sekolah Dasar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan yaitu dari 71,43% pada 

siklus menjadi 82,86% pada siklus II. Aktivitas guru mengalami peningkatan 

yaitu dari 74,52% pada siklus I menjadi 84,62% pada siklus II. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan yaitu dari 74,71% pada siklus I menjadi 81,27% pada 

siklus II. Respon siswa mengalami peningkatan yaitu dari 82,54% pada siklus I 

menjadi 88,57% pada siklus II. 

Jurnal internasional oleh Tahir, dkk (2011) dengan judul 

”CONSTRUCTING  PLACE AND SPACE IN THE DESIGN OF LEARNING 

ENVIRONMENTS FOR PBL IN MALAYSIAN UNIVERSITIES”. Universiti 

Kebangsaan Malaysia. 

Malaysia‟s provisional entry into the Washington Accord has resulted in 

an overhaul of engineering education in this country. Gone are the days of 

traditional teaching in engineering. A myriad of changes have been introduced 

including changes in attitudes, orientation, curriculum, and delivery, to name a 

few. One important aspect that architects and planners have neglected is in the 

area of educational infrastructure, namely the place and space of the learning 

environment. The advent of new teaching methods has brought with it different 

infrastructural needs. Problem based learning (PBL) is achieving great 

currency in engineering education these days. However, the present-day 

teaching-learning environment is seen as defective: it does not provide 
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optimum learning in the PBL context. This paper attempts to reconsider the 

relationship of physical settings to the student learning experience. This paper 

will also look at the problems of place and space in the engineering education 

in Universiti Kebangsaan Malaysia, with a comparison made with the 

integrated architectural program, and provide examples of the environmental 

design that would be conducive to PBL 

Penelitian selanjutnya yaitu Nalliveettil George Mathew  dan Ali Odeh 

Hammoud Alidmat (2013). International Journal of Higher Education.Dengan 

judul “A Study on the Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL 

Classroom:Implications for Effective Instruction( PenelitianMengenai 

Kegunaan dari Audio-Visual Aids di Kelas EFL: Implikasi untuk Pengajaran 

Efektif  )”pada penelitian ini menggunakan kuisioner dengan metode 

kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi 

pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 73,4% siswa menemukan 

kebutuhan untuk guru bahasa Inggris untuk menggunakan alat bantu audio-

visual dalamruang kelas. Sebanyak 66,7% siswamenyatakan alat bantu audio-

visual berguna bagi kelas. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa alat bantu 

audio-visual direkomendasikan untuk kelas karena menghemat waktu dan 

tenaga kerja daritenaga pengajar. 

Jurnal internasional oleh Mohamad, dkk (2011) dengan judul “SELF-

EVALUATION IN PROBLEM-BASED LEARNING”. Universiti Kebangsaan 

Malaysia 
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 Problem-based learning (PBL) was introduced to the Faculty of 

Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), in 1987. Since then, it has 

been improved and has become one of the faculty‟s main teaching and learning 

methodologies. Self-evaluation is one of the most important elements in PBL. 

Through self-evaluation, one is able to appraise one‟s own performance in 

terms of strengths and identify areas for improvement. However, developing 

the self-evaluation skill is difficult, and there are many factors that contribute 

to it. This study was designed to assess the self-evaluation skill and its 

contributory factors among 105 first-year UKM medical students. The level of 

self-evaluation skill was measured by mean marks discrepancies between the 

final marks given by students in their self-evaluation forms and those given by 

facilitators in their student evaluations over four modules in the first year. 

Students‟ perceptions of their self-evaluation skills were obtained via self-

administered questionnaires. Results from this study revealed that female 

students have better self-evaluation skill (69%) than male students (62%), 

although female students tend to significantly underrate their performance 

while males overrate theirs. Furthermore, self-evaluation skill improves with 

time. In conclusion, female students are better than male students at self-

evaluation. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model PBL media dengan audio visual tergolong efektif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa Sekolah Dasar. Maka peneliti 

yakin bahwa penerapan model PBL dengan media audio visual dapat 



80 
 

 
 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian penelitian tersebut dapat 

dijadikan pendukung pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan 

peneliti. 

2.3  KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diambil pokok pemikiran 

bahwa pembelajaran IPA di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan 

siswa. Guru belum menerapkan pembelajaran inovatif serta kurang 

mengoptimalkan media atau alat peraga. Selain itu guru belum menyiapkan alat 

peraga dan Lembar Kerja Siswa sehingga siswa tidak dapat menemukan sendiri 

dan mengkontruksi sendiri pengetahuan barunya, model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru belum berorientasi pada permasalahan nyata sebagai konteks 

untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan terampil memecahkan masalah, 

kurang memotivasi siswa untuk kerja kelompok sehingga siswa tidak dapat 

melaporkan hasil diskusinya, belum memberikan balikan sehingga siswa tidak 

mengetahui yang benar dan yang salah, serta kurang melakukan penilaian proses. 

Serta selama proses pembelajaran siswa kurang berlatih belajar mandiri. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual. Dengan menggunakan 

model PBL dengan media audiovisual dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
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dalam kehidupan sehari-hari, dengan berorientasi pada permasalahan nyata 

sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan terampil 

memecahkan masalah serta dengan media audiovisual dapat membantu siswa 

untuk mengasah kemampuan berfikir siswa dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. 

Model pembelajaran Problem Based learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan 

berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disajikan secara nyata sehingga 

siswa bekerja secara kooperatif untuk menyusun pemecahan masalah, menyusun 

hipotesis, melaksanakan pemecahan masalah dengan kegiatan eksperimen dan 

menyusun hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai hasil karya siswa. 

Pembelajaran dengan model Problem Based learning ini mengajarkan siswa 

untuk belajar bermakna sesuai dengan pengalamannya. Siswa berkelompok dan 

mengkonstruksi pengetahuannya sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat. 

Dengan bantuan media Audiovisual, siswa menerjemahkan konsep yang abstrak 

menjadi lebih nyata dan menarik. Pembelajaran yang dilaksankan pun akan lebih 

dapat divisualisasikan siswa dan mudah dipahami. Media audiovisual dapat 

memberi gagasan kepada guru agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

efektif, mudah dipahami dan menarik. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model PBL dengan media audiovisual diharapkan dapat 

memberikan peningkatan pada aktivitas guru, siswa, respon siswa dan hasil 

belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi guru 
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untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Berikut disajikan skema kerangka berpikir dari penelitian ini:  

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

 

Guru: 

1. Guru kurang memotivasi siswa dalam belajar 

2. Guru belum mengawali pembelajaran dengan 

menyajikan masalah nyata 

3. Guru belum menggunakan media 

pembelajaran 

4. Guru belum menyiapkan alat peraga dan  LKS 

Siswa: 

1. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

2. Siswa kurang terampil dalam pemecahan 

masalah 

3. Siswa belajar secara individual 

4. Siswa kesulitan dalam memahami konsep IPA 

Respon: 

1. Sikap siswa dalam pembelajaran belum 

menunjukkan respon positif. 

Hasil: 

1. Hasil belajar IPA dibawah KKM (65) 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

 

KONDISI AKHIR 

 

Guru menerapkan model Problem Based Learning dengan Media 

Audiovisual pada pembelajaran IPA. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Mengorientasikan siswa pada masalah menggunakan media 

grafis 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan media 

grafis 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

(Hosnan, 2014: 302). 

 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

3. Respon siswa meningkat 

4. Hasil belajar siswa meningkat 

 

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Kualitas 

pembelajaran 

IPA masih 

rendah 

Kualitas 

Pembelajaran 

IPA meningkat 



83 
 

 
 

2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan maka dapat di-

rumuskan hipotesis sebagai berikut: dengan menggunakan pendekatan PBL 

dengan media audiovisual keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa, dan 

hasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 

02 Kota Semarang dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Menurut Mulyasa (2012: 10), PTK diartikan sebagai penelitian tindakan 

(action research). Penelitian Tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk 

mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan member sebuah 

tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh 

guru atau oleh peserta didik dibawah bimbingan dan arahan guru, dengan maksud 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian yang terdiri dari empat 

tahapan, yaitu merencanakan (planning), melakukan tindakan (action), mengamati 

(observation), dan refleksi (reflection). Setelah dilakukan refleksi yang mencakup 

analisis, sintesa, dan penilaian terhadap hasil pengamatan terhadap proses serta 

hasil tindakan tadi, biasanya akan muncul permasalahan atau pemikiran baru yang 

perlu mendapat perhatian (Asmani, 2011: 25).Penelitian tindakan kelas akan 

dilaksanakan sampai perbaikan atau peningkatan yang diharap-kan tercapai sesuai 

dengan indikator keberhasilan. 
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Adapun  langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus pelaksanaan PTK (Asmani, 2011: 116) 

Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Uraian langkah-langkah kolaborasi yang dilakukan, fakta-fakta empiris 

yang diperlukan dalam rangka tindakan, sosialisasi esensi tindakan dan 

skenario pembelajaran  yang akan dilaksanakan pada guru sejawat dan siswa, 

perangkat-perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan dan dikembangkan, 

lembaran-lembaran evaluasi dan instrument lain berikut criteria penilaian yang 

PELAKSANAAN 

PERENCANAAN SIKLUS 1 PENGAMATAN 

REFLEKSI 

PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 
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akan disiapkan dan dikembangkan (Asmani, 2011: 186). Tanpa rencana, 

kegiatan yang dilakukan tidak akan terarah. Rencana akan menjadi acuan 

dalam melaksanakan tindakan.  

Tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan 

materipem-belajaran IPA kelas IV. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja 

siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman 

penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan. 

3. Menetapkan sumber belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran 

tentang perubahan energi berupa standart isi kelas IV SD, data yang 

diperoleh dari internet, buku acuan (misalnya BSE Ilmu Pengetahuan 

Alam), dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

4. Memilih dan menetapkan media atau alat peraga yang sesuai dengan 

pembe-lajaran IPA berupa media audiovisual, benda-benda yang ada 

dilingkungan sekitar siswa.  

5. Mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan respon siswa dalam pembelajaran IPA. 

6. Mempersiapkan LKS dan alat evaluasi yang berupa tes tertulis. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan PTK mencakup prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, 

serta proses proses perbaikan yang dilakukan (Mulyasa, 2012: 71). Langkah-
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langkah pembelajaran ini akan sesuai dengan hakikat teori yang mendasari 

strategi pembelajaran, atau sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang 

diadaptasi. Langkah-langkah pembelajaran tersebut hendaknya dibuat secara 

rinci, karena akan mencerminkan kualitas pembelajaran yang akan dihasilkan. 

Dalam Pelaksanaan PTK ini direncanakan tiga siklus sesuai hasil 

pelaksanaan akhir siklus. Siklus pertama dilaksanakan dengan kompetensi 

dasar (8.1) mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. Siklus kedua menggunakan kompetensi 

dasar yang sama dengan siklus pertama, bertujuan untuk memperbaiki yang 

masih kurang pada siklus pertama. Siklus ketiga kompetensi dasar masih sama 

dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang pada siklus 

kedua. 

3.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan terhadap interaksi-interaksi akademik yang terjadi 

sebagai akibat tindakan yang dilakukan. Interaksi-interaksi yang dimaksud 

dapat mencakup interaksi antara siswa dengan materi pelajaran, interaksi antar 

siswa, dan interaksi antara siswa dan guru. Oleh sebab itu uraian secara jelas 

tindakan yang dilakukan tertuju pada interaksi yang mana saja, bagaimana 

melakukan observasi, seberapa sering observasi itu dilakukan, dan apa tujuan 

observasi tersebut (Asmani, 2011: 187). Kegiatan pengamatan dilak-sanakan 

secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA. Hasil pengamatan 

dicatat dalam lembar pengamatan untuk dianalisis dan dilakukan refleksi. 
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3.1.4 Refleksi 

 Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil 

pemantauan dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang 

dilakukan, serta criteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa, 

2012: 71). Refleksi ini harus dijelaskan secara rinci. Tujuannya adalah untuk 

melakukan adaptasi terhadap strategi/pendekatan/metode/ model pembelajaran 

yang diterapkan, lebih memantapkan perencanaan, dan langkah-langkah 

tindakan yang lebih spesifik dalam rangka pelaksanaan tindakan selanjutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses 

refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya 

yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan 

ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi.  

 Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu mengenai 

keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audiovisual, apakah 

sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kemudian peneliti bersama 

kolabolator membuat perencanaan tindak lanjut perbaikan untuk siklus 

berikutnya dengan mengacu pada siklus I .  
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3.2   PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Rencana penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian tin-

dakan kelas. Secara rinci perencanaan siklus pada pembelajaran IPA , KD 8.1 

mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya dalam model PBL dengan media audiovisual  adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

5.5.1.1 Perencanaan 

Tahap perancanaan pada siklus ini meliputi : 

a. Menelaah materi pembelajaran kelas IV serta SK, KD dan indikatornya; 

b. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja 

siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman 

penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan 

c. Menetapkan sumber belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran 

tentang energi panas dan energi bunyi berupa standar isi kelas IV SD, data 

yang diperoleh dari internet, buku acuan (misalnya BSE Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas IV), dan permasalahan di sekitar lingkungan sehari-hari siswa. 

d. Memilih dan menetapkan media atau alat peraga yang sesuai dengan 

pembelajaran IPA berupa media audiovisual, permasalahan di sekitar siswa 

untuk diselidiki. Masalah tersebut misalnya, sendok logam yang ujungnya 

menjadi panas setelah digunakan untuk mengaduk air panas, kayu yang 

pangkalnya tidak menjadi panas saat ujungnya dibakar, dan lain-lain. 
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e. Membuat lembar observasi pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual. 

f. Mempersiapkan LKS dan alat evaluasi yang berupa tes tertu 

5.5.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. 

1. Melaksanakan pra pembelajaran. 

2. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah dan menyampaikan materi 

energi panas menggunakan media audiovisual. 

3. Membimbing siswa   secara berkelompok dalam menentukan subtopik 

permasalahan. 

4. Membimbing siswa untuk aktif berdiskusi dan melakukan penyelidikan 

dalam kelompok. 

5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

6. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

7. Menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi dan berdoa. 

5.5.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Melalui lembar pengamatan keterampilan guru untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang diamati untuk dinilai 
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adalah bagaimana guru melaksanakan pembelajaran dan perilaku guru 

selama pembelajaran. 

b. Disediakan lembar pengamatan aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah 

laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai 

adalah strategi pemecahan masalah yang dipilih oleh siswa, perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran dan tugas siswa selama pembelajaran. 

5.5.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan pembelajaran siklus I dengan menganalisis 

permasalahan yang muncul pada siklus I pada pembelajaran IPA melalui 

model PBL dengan media audiovisual. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus ini meliputi : 

a. Menyusun materi pembelajaran dengan materi perpindahan energi panas 

b. Mempersiapkan sumber yang relevan dan media pembelajaran audiovisual. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan tes 

tertulis 

d. Membuat lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA. 
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3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1. Melaksanakan pra pembelajaran. 

2. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah dan menyampaikan 

materi perpindahan panas menggunakan media audiovisual. 

3. Membimbing siswa   secara berkelompok dalam menentukan subtopik 

permasalahan. 

4. Membimbing siswa untuk aktif berdiskusi dan melakukan penyelidikan 

dalam kelompok. 

5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

6. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

7. Menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi dan berdoa. 

3.2.2.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Melalui lembar pengamatan keterampilan guru bertujuan untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran.  

b. Disediakan lembar pengamatan aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah 

laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

3.2.2.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti bersama guru kolabolator, yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Mengevaluasi proses dan pembelajaran siklus II dengan menganalisis 

permasalahan yang muncul pada siklus II pada pembelajaran IPA melalui 

model PBL dengan media audiovisual 

b. Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

Tahap perancanaan pada siklus ini meliputi : 

a. Menyusun materi pembelajaran dengan materi energi bunyi 

b. Mempersiapkan sumber yang relevan dan media pembelajaran audiovisual 

c. Mempersiapkan alat evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan tes 

tertulis 

d. Membuat lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audiovisual. 

3.2.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran. 

2. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah dan menyampaikan materi 

energi bunyi menggunakan media audiovisual. 

3. Membimbing siswa   secara berkelompok dalam menentukan subtopik 

permasalahan. 
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4. Membimbing siswa untuk aktif berdiskusi dan melakukan penyelidikan 

dalam kelompok. 

5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

6. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

7. Menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi dan berdoa. 

3.2.3.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

a. Melalui lembar pengamatan keterampilan guru bertujuan untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran.  

b. Disediakan lembar pengamatan aktivitas siswa, peneliti mengamati 

tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

3.2.3.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti bersama guru kolabolator, yaitu 

sebagai berikut: 

d. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran, yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siklus III. 

e. Menganalisis pembelajaran untuk membuat simpulan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran, baik kelemahan dan keberhasilannya pada 

siklus III. 

f. Apabila hasil dari siklus III belum mencapai kriteria ketuntasan, maka 

peneliti merencanakan siklus selanjutnya. 
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3.3 SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek dalam penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV SD 

Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang sebanyak 38 siswa yang terdiri dari 

13 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan yang memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda, tahun ajaran 2014/ 2015, dan guru kelas IV SDN Kalibanteng 

Kidul 02 Kota Semarang yang bertindak sebagai observer. 

 

3.4   TEMPAT PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kota Semarang . Pemilihan di kelas ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti 

dan guru kolaborator (guru kelas). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas, dimana peneliti juga berperan sebagai guru pelaksana tindakan. 

 

3.5 VARIABEL ATAU FAKTOR YANG DISELIDIKI 

Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media 

audiovisual. 

b. Aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audiovisual. 

c.   Respon siswa kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audiovisual. 



96 
 

 
 

d. Hasil belajar pada siswa kelas IV SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media 

audiovisual. 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber data 

3.6.1.Teknik Tes 

Menurut Widiyoko (2012: 50) bahwa tes merupakan salah satu alat untuk 

melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik 

suatu objek. Dalam kaitan dengan pembelajaran, aspek tersebut adalah indikator 

pencapaian kompetensi. Sedangkan menurut Purwanto (2013: 63-64) Tes 

merupakan  instrumen alat ukur untuk pengumpulan data dimana dalam 

memberikan respons atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong untuk 

menunjukkan penampilan maksimalnya. 

Menurut Basuki (2014: 27) Penggunaan teknik tes biasanya bertujuan untuk :  

a. Memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran 

b. Memperbaiki kurikulum dan program pendidikan 

c. Meningkatkan motivasi siswa 

d. Melaksanakan diagnosis dan remidial 

e. Melakukan penempatan 

f. Melakukan seleksi 

g. Mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan 

Jadi dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA menggunakan model PBL dengan media 
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audiovisual. Teknik tes dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes akademik 

kelompok berupa tes unjuk kerja, serta tes intelegensi individual dan tes hasil 

belajar dalam mata pelajaran  berupa tes tertulis. 

3.6.2  Metode Nontes 

Adapun metode non tes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Metode Observasi 

 Menurut Basuki (2014: 62) observasi adalah suatu proses berupa 

pengamatan dan pencatatan sistematis tentang perilaku siswa untuk tujuan 

membuat keputusan tentang suatu program. Observasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dimana peng-umpul data mengamati secara visual 

gejala yang diamati serta menginter-pretasikan hasil pengamatan tersebut dalam 

bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan 

observer (Widiyoko, 2012: 46). Dalam penelitian ini, observasi ini digunakan 

untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA. Sasaran dalam observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat 

lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA. 

2. Catatan lapangan 

 Menurut Prastowo (2010:239) Catatan lapangan merupakan catatan 

yang dibuat peneliti dalam sebuah penelitian dari lapangan dan bersifat deskriptif. 

Catatan lapangan berisi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

saat pembelajaran IPA melalui model PBL dengan media audiovisual. Catatan 

lapangan tersebut bertujuan untuk membantu peneliti apabila menemui kesulitan 
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dalam proses pembelajaran, untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran secara 

lebih detail yang tidak berupa data yang telah dipersiapkan instrumen 

pengamatannya dan sebagai bahan guru untuk melakukan refleksi. 

3. Metode Dokumentasi 

Menurut Prastowo (2010:191-192) Dokumentasi merupakan teknik 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data awal dari 

hasil evaluasi kemampuan siswa dan data-data lain dari hasil evaluasi yang 

dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III dalam pembelajaran IPA melalui 

model PBL dengan media audiovisual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

rekaman keterampilan guru dan siswa pada selama proses pembelajaran 

berlangsung yang berupa foto dan video. 

4. Angket 

Angket (Kuesioner), yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Asmani, 2011: 133). Angket dipakai untuk 

menyebutkan metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode 

angket atau kuesioner instrument yang dipakai adalah angket atau kuesioner. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif menggunakan statistik dengan penggunaan rumus-rumus 

statisktik yang disesuaikan dengan jenis penelitian serta sifat masalah yang 

diangkat dalam penelitian (Musfiqon, 2012:170). Dalam penelitian ini peneliti 
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menentukan aspek-aspek yang dianalisis meliputi data hasil belajar siswa, nilai 

rata-rata kelas, median, modus, nilai tertinggi, nilai terendah, ketuntasan belajar 

secara individu, dan ketuntasan belajar secara klasikal. Adapun data hasil belajar 

dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menentukan skor 

Rumus untuk menghitung skor siswa  (Sudijono, 2008: 43), yaitu: 

Skor = 
 

 
 x 100%   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 

f  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah 

skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

N  = skor teoritis 

b. Menentukan presentase ketuntasan belajar  

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan 

dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan 

ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 

Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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 Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) di SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 KKM Mata Pelajaran IPA  

Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

Kualifikasi 

>65 Tuntas 

<65 Tidak Tuntas 

 

(Sumber: SK KKM IPA Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang) 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas. 

c. Menghitung nilai rata-rata kelas / mean dengan rumus :  

 ̅ = 
   

   
 

Keterangan: 

 ̅ = mean (rata-rata) 

    = jumlah semua nilai siswa 

    = jumlah banyak data  

(Herrhyanto N dan Hamid H.M.A, 2007: 4.2) 
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Tabel 3.2  Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat 

Keberhasilan % 

Kualifikasi 

 

≥ 80% Sangat Baik (SB) 

60-79% Baik (B) 

40-59% Cukup (C) 

20-39% Kurang (K) 

≤ 20% Sangat Kurang 

 (Widoyoko, 2014:242) 

Berdasarkan  tabel  3.2  KKM  pada  mata  pelajaran  IPA  kelas  IV  

SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang di atas, maka peneliti menetapkan 

kriteria hasil belajar siswa. Adapun kriteria hasil belajar siswa akan di 

terangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Kriteria Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

86-100 Sangat Baik (A) Tuntas 

76-85 Baik (B) Tuntas 

65-75 Cukup (C) Tuntas 

0-64 Kurang (D) Tidak tuntas 
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Gejala A ada 5, gejala B ada 11, gejala C ada 19, gejala D ada 17 dan gejala E ada 10. 

Gejala dengan, frekuensi tertinggi adalah gejala C, maka modusnya adalah C 

Mo = gejala C 
 

d. Data median (Me) nilai siswa 

Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun 

menurut urutan nilainya, sehingga membagi dua sama besar. Sehingga untuk 

mencari letak median data tunggal dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Kelompok A  Me    Kelompok B  

    50%           50% 

 (Herrhyanto, dkk., 2007: 4.21) 

Sehingga, Median (Me) berfungsi sebagai nilai tertinggi dari kelompok 

A dan juga nilai terendah kelompok B. 

e. Data modus (Mo) nilai siswa 

Modus digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Modus untuk 

data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi, yaitu sebagai 

berikut: 

 

      

 

(Herrhyanto, dkk., 2007: 4.19) 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa kata, kalimat, gambar serta bentuk lain yang 

memiliki variasi cukup banyak. Analisis data kualitatif tidak menggunakan rumus 

statistik (Musfiqon, 2012:153). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data 

hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan respon siswa dalam 

pembelajaran Problem Based Learning dianalisis dengan analisis deskriptif 
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kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Untuk mengukur keterampilan guru dan aktivitas siswa, menggunakan 

kriteria menurut Herrhyanto (2007: 5.3-5.4) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, 

cukup dan kurang) 

Setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (T- R) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

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

 

  
(n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 
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Median = 
                        

 
 

 

Jarak interval (i) = 
                        

                   
 

       (Widoyoko, 2014: 110) 

  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar pada ranah afektif. 

c. Keterampilan Guru 

Skor dalam keterampilan guru diperoleh dari setiap indikator keterampilan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL dengan media audiovisual yang terdiri dari beberapa 

keterampilan guru yang diamati yaitu: (1) Melaksanakan pra pembelajaran 
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(keterampilan membuka pelajaran); (2) Mengorientasi peserta didik terhadap 

masalah dan menyampaikan materi menggunakan media audiovisual 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan 

variasi); (3) Membimbing siswa   secara berkelompok dalam menentukan 

subtopik permasalahan (keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil); (4) Membimbing siswa untuk aktif berdiskusi dan 

melakukan penyelidikan dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil); (6) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (keterampilan 

mengelola kelas); (7) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

(keterampilan meberikan penguatan); (7) Menutup pembelajaran dengan 

melakukan refleksi dan berdoa (keterampilan menutup pelajaran) Dari indikator 

tersebut maka perhitungan untuk membuat   tabel klasifikasi tingkatan nilai adalah 

sebagai berikut :  

R = skor terendah = 1 x 7 = 7 

T = skor tertinggi = 4 x 7 = 28 

n = banyaknya skor = (28– 7) + 1 = 22 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 
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Q4= kuartil keempat = T = 28 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor <23,25 Baik Tuntas 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7  ≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 

 

d. Aktivitas Siswa  

Sedangkan skor aktivitas siswa diperoleh dari setiap indikator aktivitas 

siswa  dalam pembelajaran melalui model PBL dengan media audiovisual. 

(1)Menyimak penyampaian materi pengantar dari guru (listening activities); 

(2)Mengamati tayangan materi pada media audiovisual (visual activities); (3) 

Mengajukan pertanyaan terkait tayangan materi pada media audiovisual (oral 

activities); (4) Menganalisis informasi/data  yang diperoleh dan melakukan 

eksperimen untuk menguji hipotesis (visual activities); (5) Menyajikan hasil 

analisis dalam bentuk laporan (writing activities); (6) Mempresentasikan hasil 

analisis didepan kelas (motor activities); (7) Membuat rangkuman dan kesimpulan 

dari materi ajar (writing activities). Dari indikator tersebut maka perhitungan 

untuk membuat tabel klasifikasi tingkatan nilai adalah sebagai berikut: 

R = skor terendah = 1 x 7 = 7 

T = skor tertinggi = 4 x 7 = 28 
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n = banyaknya skor = (28– 7) + 1 = 22 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

Q4= kuartil keempat = T = 28 

Tabel 3.6 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor <23,25 Baik Tuntas 

11,75 ≤ skor <17,5  Cukup Tidak tuntas 

7  ≤ skor <11,75 Kurang Tidak tuntas 

 

e. Respon Siswa 

Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap 

modul yang dianalisis dengan persentase. Jenis data yang diperoleh adalah data 

kuantitatif berupa nilai persentase respon siswa dan data kualitatif berupa hasil 

analisis dari persentase respn siswa. Hasil perolehan angket respon siswa terhadap 

kegiatan modul dianalisis dengan persentase, yaitu : 
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 PRS =   A   x 100% 

              B 

PRS = Persentase Respon Siswa 

A = Proporsi siswa yang memilih setiap alternatif jawaban pada setiap 

item pertanyaan 

B = Jumlah siswa 

Respon siswa dikatakan positif apabila persentase respon siswa pada 

jawaban dengan skala penilaian 5 dijumlah dengan jawaban dengan skala 

penilaian 2 mencapai lebih dari 80%. 

Tabel 3.7  Kriteria Tingkat Respon Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat 

Keberhasilan % 

Kualifikasi 

 

≥ 80% Sangat Positif (SP) 

60-79% Positif (P) 

40-59% Cukup Positif (CP) 

20-39% Kurang  positif (KP) 

≤ 20% Sangat Kurang Positif 

(sumber:  http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-nurulnisau-80-3-

babiii.pdf) 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model PBL dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

dengan indikator sebagai berikut : 

a. Meningkatnya keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui model PBL 

dan media audiovisual dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

17 ≤ skor <28. 

b. Meningkatnya aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui model PBL dan 

media audiovisual dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 17 ≤ 

skor <28. 

c. Meningkatnya respon siswa pada pembelajaran IPA melalui model PBL dan 

media audiovisual dengan kriteria sekurang-kurangnya positif dengan tingkat 

keberhasilan ≥ 80%. 

d. ≥ 75% siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥65 dalam pembelajaran IPA. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA melalui model PBL dengan 

media audiovisual yang telah dilaksanakan di kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kota Semarang, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Melalui model PBL dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan 

guru pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan 

guru pada siklus I guru termasuk dalam kriteria baik. guru dapat 

memberikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kepada 

siswa untuk mengorientasikan siswa pada masalah, sehingga guru dilatih 

untuk bersikap terbuka dan kreatif terhadap permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari serta selektif terhadap permasalahan yang ada untuk dapat 

diangkat dalam pembelajaran. Melalui kegiatan pemecahan masalah, guru 

dilatih untuk teliti dalam memberikan pertanyaan yang menantang bagi 

siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa meningkat. Melalui 

kegiatan membuat hipotesis, guru dilatih untuk mendorong siswa aktif 

menyampaikan ide-ide dan menerima ide-ide secara terbuka, dengan cara 

memberikan pertanyaan yang membuat siswa memikirkan tentang kekuatan 

hipotesis dan solusi mereka serta kualitas informasi yang telah mereka 
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kumpulkan. Dengan kegiatan pengembangan hasil karya, guru dilatih untuk 

lebih kreatif dalam mengembangkan berbagai hasil karya sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

selama proses pembelajaran guru sudah memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya, menemukan penge-tahuannya sendiri, belajar mandiri, 

bekerjasama, dan lain-lain. Sehingga indikator keberhasilan dapat dicapai 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2. Melalui model PBL dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengamatan aktivitas siswa 

pada pelaksanaan tindakan siklus I termasuk dalam kriteria cukup. Beberapa 

siswa sudah mulai belajar bekerjasama memecahkan permasalahan dan 

menyampaikan pendapat. Pada pelaksanaan tindakan siklus II termasuk 

kriteria baik. Siswa selama mengikuti proses pembelajaran sudah berani 

untuk bertanya, berlatih untuk menemukan pengetahuannya sendiri, dan 

sudah belajar untuk bekerjasama dalam mencari pemecahan masalah. 

Sedangkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III termasuk dalam 

kriteria sangat baik. Siswa sudah banyak yang mengikuti proses pembelajar-

an dengan baik, misalnya; melakukan kegiatan diskusi unruk mencari 

alternative pemecahan masalah, melakukan percobaan untuk menguji 

hipotesis, aktif bertanya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

memperoleh refleksi terhadap pembelajaran dari guru. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa selama proses pembelajaran siswa memperoleh 
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kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Hal ini terbukti selama pem-belajaran siswa terdorong untuk melakukan 

aktivitas yang tidak muncul dalam pembelajaran konvensional seperti 

kegiatan bertanya atas inisiatif sendiri, melakukan kegiatan eksperimen 

untuk memecahkan permasalahan, dan lain-lain. Sehingga indikator 

keberhasilan dapat dicapai dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. Melalui model PBL dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan 

respon siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan respon siswa kelas IV 

pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil evaluasi angket yang dibagikan 

kepada siswa di akhir pertemuan pada setiap siklusnya diperoleh data pada 

siklus I dengan persentase 71% dengan kategori positif. Pada pelaksaanaan 

tindakan siklus II diperoleh data angket dengan persentase 78% dengan 

kategori positif. Pada pelaksanaan tindakan siklus III diperoleh data angket 

dengan persentase 92% dengan kategori sangat positif. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa respon siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kota Semarang setelah diterapkan model PBL dan media audiovisual pada 

materi energi panas dan bunyi adalah positif. 

4. Melalui model PBL dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar 

siswa kelas IV pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil evaluasi di akhir 

pertemuan pada setiap siklusnya diperoleh data pada siklus I dengan nilai 
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terendah 30, nilai tertinggi 96, rata-rata kelas 70 dan ketuntasan klasikal 

69%. Pada pelaksaanaan tindakan siklus II diperoleh data hasil belajar 

dengan nilai terendah 32, nilai tertinggi 98 dengan rata-rata kelas 74 dan 

mencapai ketuntasan klasikal 73%. Pada pelaksanaan tindakan siklus III 

hasil belajar siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 38,  nilai tertinggi 

100, rata-rata 79,3 dan persentase ketuntasan klasikal 94%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa waktu belajar mengajar hanya 

didominasi oleh siswa sehingga hasil belajar IPA siswa kelas IV sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal seluruh siswa 

mencapai ≥80% (KKM IPA ≥65) 

 

5.2 SARAN 

Setelah dilakukan penelitian di kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota 

Semarang melalui model PBL dengan media audiovisual untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA dan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Hendaknya pada saat kegiatan pembelajaran diperlukan persiapan dan 

perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut meliputi: 1) pemilihan 

materi yang akan disampaikan; 2) lembar kerja apa saja yang akan 

diberikan; 3) pendekatan dan metode apa yang digunakan; 4) media apa saja 

yang akan digunakan; 5) instrumen pengamatan dan pembelajaran yang 

akan digunanakan. 
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b. Seyogyanya untuk menggunakan model PBL dengan media audiovisual 

perlu diadakan suatu pelatihan yang berulang-ulang bagi guru untuk dapat 

mengajar dengan menerapkan prinsip-prinsip model pembelajaran. 

Demikian halnya bagi siswa, perlu dilatihkan terlebih dahulu bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang menggunakan model PBL dengan media 

audiovisual, agar dapat diciptakan kondisi pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memberikan respons yang 

positif dan sudah memenuhi indikator keberhasilan ≥80% sehingga guru 

IPA disarankan menggunakan pembelajaran dengan model PBL dan media 

audiovisual. 

d. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan model PBL 

dengan media audiovisual dalam pembelajaran IPA karena dapat membantu 

guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, 

melatih siswa dalam memecahkan permasalahan, dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan 

mereka sehari-hari. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENGAMATAN 

 

 

1. Pedoman penetapan indikator keterampilan guru 

2. Pedoman penetapan indikator aktivitas siswa 

3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

4. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

5. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  
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Lampiran 1 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU  

DALAM  PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Keterampilan 

Dasar  

Mengajar 

Langkah-langkah model 

Problem Based 

Learning  dengan 

media Audiovisual 

Indikator Keterampilan Guru 

dengan Model Problem 

Based Learning dengan 

media Audiovisual 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya  

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

mengelola kelas 

5. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

6. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

7. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

8. Keterampilan 

menutup pelajaran 

1. Mengorientasi peserta 

didik terhadap 

masalah dan 

menyampaikan materi 

menggunakan media 

audiovisual 

2. Membimbing peserta 

didik untuk belajar 

3. Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya  

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  
 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Mengorientasi peserta didik 

terhadap masalah dan 

menyampaikan materi 

menggunakan media audiovisual 

(keterampilan menjelaskan, 

keterampilan bertanya, 

keterampilan mengadakan 

variasi) 

3. Membimbing siswa   secara 

berkelompok dalam menentukan 

subtopik permasalahan 

(keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

4. Membimbing siswa untuk aktif 

berdiskusi dan melakukan 

penyelidikan dalam kelompok 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

5. Membimbing siswa 

mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya (keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

(keterampilan meberikan 

penguatan) 

7. Menutup pembelajaran dengan 

melakukan refleksi dan berdoa 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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Lampiran 2 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI  PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah model 

Problem Based Learning  

dengan media Audiovisual 

Indikator Aktivitas Siswa melalui 

Model Problem Based Learning 

dengan media Audiovisual 

1) Aktivitas visual 

(visual activities) 

seperti membaca, 

menulis, melakukan 

eksperimen, dan 

demonstrasi. 

 

2) Aktivitas lisan (oral 

activities) seperti 

bercerita, membaca 

sajak, tanya jawab, 

diskusi, menyanyi. 
 

3) Aktivitas 

pendengaran 

(listening activities) 

seperti 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

ceramah, 

pengarahan. 
 

4) Aktivitas gerak 

(motor activities) 

seperti senam, 

atletik, menari, 

melukis. 
 

5) Aktivitas menulis 

(writting activities) 

seperti mengarang, 

membuat makalah, 

membuat surat  
 

1. Mengorientasi peserta 

didik terhadap 

masalah dan 

menyampaikan materi 

menggunakan media 

audiovisual 

 

2. Membimbing peserta 

didik untuk belajar 
 

3. Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 
 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya  
 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

 

1. Menyimak penyampaian 

materi pengantar dari guru 

(listening activities) 

 

2. Mengamati tayangan materi 

pada media audiovisual 

(visual activities, listening 

activities) 
 

3. Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan materi pada 

slide bersuara (oral 

activities) 

 

4. Menganalisis informasi/data  

yang diperoleh dan 

melakukan eksperimen untuk 

menguji hipotesis (visual 

activities) 

 

5. Menyajikan hasil analisis 

dalam bentuk laporan 

(writing  activities) 
 

6. Mempresentasikan hasil 

analisis didepan kelas (motor 

activities) 

 

7. Membuat rangkuman dan 

kesimpulan dari materi ajar 

(writing activities) 
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Lampiran 3 

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

melalui  Model Problem Based Learning dengan Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas IV 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instrumen 

Pengum

pul Data 

1. Keterampila

n  guru 

dalam 

pembelajar

an IPA 

melalui 

model 

Problem 

Based 

Learning 

dengan 

media 

audiovisual  

a. Melaksanakan pra pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

b. Mengorientasi peserta didik 

terhadap masalah dan 

menyampaikan materi 

menggunakan media audiovisual 

(keterampilan menjelaskan, 

keterampilan bertanya, 

keterampilan mengadakan variasi) 

c. Membimbing siswa   secara 

berkelompok dalam menentukan 

subtopik permasalahan 

(keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

d. Membimbing siswa untuk aktif 

berdiskusi dan melakukan 

penyelidikan dalam kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

e. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya (keterampilan 

mengelola kelas) 
h. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

(keterampilan meberikan penguatan) 

i. Menutup pembelajaran dengan 

melakukan refleksi dan berdoa 

(keterampilan menutup pelajaran) 

Guru 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

 

2. Aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelajar

an IPA 

melalui 

model 

Problem 

1. Menyimak penyampaian materi 

pengantar dari guru (listening 

activities, writing activities, dan 

oral activities) 

2. Mengamati tayangan materi pada 

slide bersuara (visual activities dan 

listening activities) 

Siswa  

 
1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 
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Based 

Learning 

dengan 

media 

audiovisual 

3. Melaksanakan tugas pemecahan 

masalah secara berkelompok (oral 

activities dan writing activities) 

4. Menganalisis informasi/ data yang 

diperoleh dan melakukan 

eksperimen untuk menguji 

hipotesis (visual activities, oral 

activities, dan listening activities. 

5. Menyajikan hasil analisis dalam 

bentuk laporan (writting activities 

dan oral activities) 

6. Melakukan evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah (motor 

activities, oral activities dan 

listening activities) 

7. Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan 

(writing activities, oral activities, 

dan visual activities) 
3.  Respon 

siswa 

dalam 

pembelajar

an IPA 

melalui 

model 

Problem 

Based 

Learning 

dengan 

media 

audiovisual 

pembelajar

an 

1. Respon siswa terhadap model 

pembelajaran PBL yang 

digunakan guru 

2. Respon siswa terhadap media 

audiovisual yang digunakan guru 

3. Respon siswa terhadap materi 

yang disampaikan 

4. Respon siswa terhadap 

pembelajaran yang dilaksanakan 

guru 

Angket 

respon siswa 

Angket respon 

siswa 

4.  Hasil belajar 

siswa 

dalam 

pembelajar

an IPA 

melalui 

model 

Problem 

Based 

Learning 

dengan 

media 

audiovisual 

pembelajar

1)  Menjelaskan pengertian energi 

panas 

2) Membandingkan berbagai sumber 

energi panas yang ada di 

lingkungan sekitar.  

3) Mengaplikasikan sifat-sifat energi 

panas dalam kehidupan sehari-hari 

4) Mengidentifikasi berbagai benda 

yang termasuk isolator atau 

konduktor 

5) Menjelaskan berbagai perpindahan 

panas yang terjadi pada kehidupan 

sehari-hari 

1. Data 

hasil 

belajar 

siswa 

2. Lembar 

penilaia

n proses 

3. Lembar 

hasil 

laporan 

1. Tes 

tertulis 

2. Rubrik 

penilaian 

proses 

3. Rubrik 

hasil 

laporan 
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an 6) Menganalisis perpindahan panas 

yang terjadi pada suatu benda 

7) Menentukan peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

termasuk dalam perpindahan panas 

8) Membuat tabel mengenai 

perpindahan panas beserta 

contohnya 

9) Menjelaskan berbagai sifat energi 

bunyi 

10) Menjelaskan proses terjadinya 

frekuensi 

11) Menentukan peristiwa di 

lingkungan sekitar yang 

merupakan contoh sifat dari energi 

bunyi 

12) Merencanakan model  pembuatan 

sumber bunyi sederhana. 
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Lampiran 4 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke… 

 

Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : 

 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditentukan. 

3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

No Indikator Deskriptor 
 

Check list 
Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan 

pra 

pembelajaran  

 

1. Mempersiapkan sumber belajar dan media 

belajar dengan teliti 

2. Melakukan apersepsi yang dapat memotivasi 

siswa untuk belajar 

3. Melakukan apersepsi yang dapat menarik rasa 

ingin tahu siswa 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

dapat memperjelas siswa 

  

2. Mengorientasi 

peserta didik 

terhadap 

masalah dan 

menyampaika

n materi 

menggunakan 

media 

audiovisual  

1. Memberikan pertanyaan yang dapat menarik 

perhatian siswa 

2. Menjelaskan materi  disertai dengan contoh 

yang variatif 

3. Penjelasan materi dalam media mudah 

dipahami oleh siswa 

4. Materi yang disampaikan menarik perhatian 

siswa 
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3. Membimbing 

siswa   secara 

berkelompok 

dalam 

menentukan 

subtopik 

permasalahan  

 

1. Membimbing pembentukan kelompok dengan 

penuh perhatian 

2. Memberikan petunjuk jalannya diskusi dengan 

jelas 

3. Membimbing dalam menentukan sub topik 

permasalahan pada semua kelompok 

4. Merencanakan prosedur pembelajaran  sesuai 

dengan perencanaan 

  

4. Membimbing 

siswa untuk 

aktif 

berdiskusi 

dan 

melakukan 

penyelidikan 

dalam 

kelompok  

 

1. Mendorong para siswa untuk menggunakan 

berbagai sumber 

2. Membimbing semua siswa yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan percobaan 

3. Membimbing semua kelompok dalam kegiatan 

percobaan. 

4. Membimbing kelompok dalam memecahkan 

masalah 

  

5. Membimbing 

siswa 

mengembang

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

 

 

 

1. Membimbing siswa mengembangkan laporan 

hasil penelitian sesuai dengan petunjuk. 

2. Memimbing tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil analisis di depan kelas. 

3. Memberi kesempatan kepada kelompok 

lainnya untuk menanggapi. 

4. Memperikan umpan balik dari hasil jawaban 

para siswa 

  

6. Menganalisis 

dan 

mengevaluas

i proses 

pemecahan 

masalah  

 

1. Mengevaluasi proses pemecahan masalah yang 

dipresentasikan dengan teliti. 

2. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok secara adil 

3. Menyempurnakan jawaban dari hasil 

penyelidikan dengan tepat 

4. Bekerjasama dengan siswa dalam membuat 

kesimpulan 

  

 7. Menutup 

pembelajara

n dengan 

melakukan 

refleksi dan 

berdoa  

1. Memberikan reward terhadap semua kelompok 

2. Memberikan soal evaluasi 
3. Memberikan tindak lanjut pada semua siswa 

4. Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dengan jelas 

  

  

Jumlah Skor =………………………….. Kategori =…………………… 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25    (Widoyoko, 2014: 110) 

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

    

                                   Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori Tingkat Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang,………….2015 

Observer 

 

              Sri Wahyuni, S.Pd   
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke… 

 

Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Pokok Bahasan : 

Hari/Tanggal  : 

Nama Siswa  : 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditentukan. 

3. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

 

No Indikator Deskriptor 

 

Check 

list 

Jumlah 

Skor 

1. 

 

Menyimak 

penyampaian 

materi pengantar 

dari guru 

(listening 

activities, 

writing 

activities, dan 

oral activities) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

tertib 

2. Siswa memperhatikan penyampaian materi dari 

guru dengan konsentrasi 

3. Siswa merespon penjelasan guru dengan berani 

4. Siswa mengajukan pertanyaan dengan berani. 

  

2. Mengamati 

tayangan materi 

pada media 

1. Mengamati tayangan audiovisual dengan 

konsentrasi 

2. Mengapresiasi terhadap tayangan media 
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audiovisual audiovisual 

3. Mengajukan ide/ mengamati tayangan media 

audiovisual 

4. Mengajukan pertanyaan terhadap tayangan 

media audiovisual dengan percaya diri 

3. Melaksanakan 

tugas pemecahan 

masalah secara 

berkelompok  

1. Menganalisis permasalahan yang dibahas 

dalam kelompok. 

2. Bekerja kelompok mendiskusikan pemecahan 

masalah dengan tanggung jawab 

3. Menyampaikan pendapat/ ide dalam diskusi 

dengan berani 

4. Memecahkan masalah dalam kelompok dengan 

tepat 

  

4. Menganalisis 

informasi/ data 

yang diperoleh 

dan melakukan 

eksperimen 

untuk menguji 

hipotesis. 

1. Memahami langkah-langkah penyelidikan 

dengan tepat 

2. Menggunakan multi sumber untuk mencari 

informasi dengan kreatif 

3. Melakukan penyelidikan berdasarkan 

masalah yang disampaikan dengan 

tanggung jawab 

4. Melakukan penyelidikan secara kompak 

dengan kelompok 

  

5. Menyajikan hasil 

analisis dalam 

bentuk laporan. 

1. Mengembangkan hasil penyelidikan dalam 

lembar kerja kelompok dengan kreatif 

2. Mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi hasil laporan  yang komunikatif. 

3. Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

dan hasil laporan dengan berani 

4. Bertanggung jawab terhadap hasil diskusi 

  

6. Melakukan 

evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan 

masalah  

1. Dapat menjawab pertanyaan guru dengan tepat 

2. Menanggapi pendapat kelompok lain dengan 

percaya diri 

3. Mampu memberikan masukan pada kelompok 

lain 

4. Dapat menyimpulkan pemecahan masalah 

dengan tepat 

  

7. Melakukan 

refleksi terhadap 

kegiatan yang 

telah 

dilaksanakan  

1. Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama 

guru dengan teliti 

2. Berani memberi kritikan terhadap kegiatan 

pembelajaran 

3. Menerima saran/ masukan dari guru dengan 

baik. 

4. Berani mengajukan pertanyaan yang belum 

dipahami dengan percaya diri 

  

  

Jumlah Skor =………………………….. Kategori =…………………… 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5    
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25    (Widoyoko, 2014: 110) 

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

 

 

   Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori Tingkat Keberhasilan 

  23,25 ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

    7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang,………….2015 

Observer 

 

                          Anip Obayati 
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LAMPIRAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

 

1. SILABUS 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

3. Bahan Ajar 

4. Media Pembelajaran 

5. Lembar Kerja Siswa  

6. Soal Media Crossword Puzzle 

7. Kisi Soal Evaluasi 

8. Soal Evaluasi 

9. Kunci Jawaban  

10. Pedoman Penilaian 
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Lampiran 6 

PENGGALAN SILABUS 

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/semester  : IV/02 

Siklus    : I  

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran 

Media Penilaian 

Waktu Sumber Belajar Alat peraga Cetak Audioisual Teknik Bentuk 

Instrumen 

8.1Mendes-

kripsikan 

energi panas 
dan bunyi 

yang terdapat 

di 
lingkungan 

sekitar serta 

sifat-sifatnya 

8.1.1 Menjelaskan 

pengertian energi 

panas 

8.1.2 Membandingkan 

berbagai sumber 

energi panas yang 

ada di sekitar 

lingkungannya. 

8.1.3 Mengaplikasikan 

sifat-sifat energi 

panas dalam 

kehidupan sehari-

hari 

8.1.4 Mengidentifikasi 

berbagai benda 

yang termasuk 

konduktor dan 

isolator 

Energi 

panas dan 

energi 
bunyi 

 Melalui video yang ditampilkan 

guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi panas dengan benar 

 Melalui media audiovisual, siswa 

dapat membandingkan berbagai 

sumber energi panas yang ada di 

sekitar lingkungannya dengan tepat. 

 Dengan memperhatikan penjelasan 

dari guru, siswa dapat mengaplikasikan 

sifat-sifat energi panas dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

 Melalui pecobaan yang dilakukan, 

siswa dapat membedakan berbagai 

benda yang termasuk isolator dan 

konduktor dengan benar. 

 

1. Lilin 

2. Korek 

api 

3. Lidi  

4. Pensil 

5. Bambu 

6. Ranting 

pohon 

7. Paku 

8. Kawat  

9. Kaca 

10. Sendok 

 

 

1. Lembar 

Kerja 

Kelompok 

2. Lembar 

Evaluasi 

Pengguna-

an audio 

visual. 

Tertulis Pilihan 

ganda,  

Isian, dan 
uraian 

2Jp 1. Buku Ilmu Penge-tahuan 

Alam (IPA) BSE, Poppy. 

K. Devi kelas 4 SD, hal. 

129 

2. Buku IPA BSE,  Heri 

Sulis-tyanto kelas 4 SD, 

hal. 115 

3. Buku Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) BSE, S. 

Rositawaty, kelas 4 SD, 

hal. 127) 

4. http://nuryaniida.blogspot.

com/2011/04/kumpulan-

praktikum-ipa_3583.html 

 

http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-ipa_3583.html
http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-ipa_3583.html
http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-ipa_3583.html
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I  

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 02 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Hari, tanggal  : Jum’at, 27 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

C. Indikator 

8.1.1 Menjelaskan pengertian energi panas 

8.1.2 Membandingkan berbagai sumber energi panas yang ada di sekitar 

lingkungannya. 

8.1.3 Mengaplikasikan sifat-sifat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

8.1.4 Mengidentifikasi berbagai benda yang termasuk isolator atau 

konduktor 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media audiovisual tentang energi panas, siswa dapat 

menjelaskan pengertian energi panas dengan benar 

2. Melalui media audiovisual tentang energi panas, siswa dapat 

membandingkan berbagai sumber energi panas yang ada di sekitar 

lingkungannya dengan tepat. 

3. Melalui pengamatan video tentang energi panas yang ditampilkan 

guru, siswa dapat mengaplikasikan sifat-sifat energi panas dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

4. Melalui pecobaan yang dilakukan, siswa dapat membedakan berbagai 

benda yang termasuk isolator dan konduktor dengan benar. 

 

Karakter yang diharapkan 

1. Disiplin ( discipline )  

2. Kerjasama (cooperative) 

3. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

4. Tekun ( diligence )  
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5.  Tanggung jawab ( responsibility ) 

6.  Ketelitian ( carefullness) 

E. Materi Ajar 

   Energi Panas  

 

F. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

1. Metode : 

a. Tanya jawab 

b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

2. Model : 

Problem Based Learning (PBL) dengan Media Audiovisual 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Salam dan menyapa kabar siswa. 

Siswa menjawab: “Alhamdulillah, Luar biasa, Tetap semangat” 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

3. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

4. Apersepsi “ Anak-anak penahkah kalian melihat Ibu kalian 

menjemur pakaian yang basah? Lalu bagaimanakah pakai 

tersebut bisa kering? Dengan adanya panas maka pakaian yang 

kita jemur akan menjadi kering.”  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

5 menit 

Inti Fase 1 

1. Siswa mengamati media audiovisual tentang energi panas yang 

ditampilkan  guru. (eksplorasi) 

2. Siswa bertanya jawab mengenai tayangan media audiovisual 

yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

3. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. 

(eksplorasi)  

4. Siswa membuat rangkuman materi yang telah disampaikan guru. 

(konfirmasi) 

Fase 2 

5. Guru membagi siswa menjadi 9 (sembilan) kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa untuk melakukan diskusi 

dan melakukan percobaan.  

6. Siswa dibagikan lembar kerja kelompok berupa permasalahan, 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

masing-masing kelompok mendapat permasalahan mengenai 

benda penghantar panas dilanjutkan dengan mendiskusikannya. 

(elaborasi) 

Fase 3 

7. Siswa bersama kelompok menyusun rencana pemecahan 

masalah sesuai dengan permasalahan kelompok. (elaborasi)  

8. Siswa bersama kelompok melakukan percobaan sesuai dengan 

permasalahan menggunakan alat peraga yang telah disiapkan 

dan melakukan sesuai dengan rencana pemecahan masalah. 

(elaborasi)  

Fase 4 

9. Siswa bersama kelompok, mengembangkan laporan hasil 

penelitian sesuai dengan format. (elaborasi) 

10. Salah satu  siswa perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. (elaborasi) 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 

(elaborasi) 

Fase 5 

12. Siswa dengan bimbingan guru menganalisis dan mengevaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap 

kelompok maupun  terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan. (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward terhadap kelompok yang paling baik. 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman hasil 

belajar. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Melakukan evaluasi pembelajaran 

4. Melakukan refleksi 

5. Melakukan tindak lanjut (feedback) 

6. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

7. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

15 menit 

 

 

H. Sumber dan Media belajar 

1. Sumber Belajar :  

a. Silabus IPA kelas IV  
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b. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 

4 SD, hal. 117 

c. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Devi kelas 4 

SD, hal. 130  

d. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, S. Rositawaty, kelas 4 

SD, hal. 127) 

e. http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-

ipa_3583.html diunduh pada tanggal 10 februari 2015 

2. Media Belajar : 

Audiovisual 

I. Penilaian 

a. Penilaian proses   : Saat diskusi (rubrik) 

b. Penilaian produk  : Hasil belajar dan laporan diskusi (tes 

tertulis & rubrik hasil laporan) 

 

 

Semarang , 27 Maret  2015 

 

Guru Kelas IV      Praktikan 

 

 

                 Endang Eka Wulandari 

                 NIM. 1401411442  

    

 

 

 

  

http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-ipa_3583.html
http://nuryaniida.blogspot.com/2011/04/kumpulan-praktikum-ipa_3583.html
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LAMPIRAN 1 

Materi Ajar 

1. Pengertian Energi Panas 

Energi panas bisa juga disebut kalor. Panas merupakan salah satu bentuk 

energi. Energi yang dihasilkan oleh panas disebut energi panas. Energi panas 

memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Dalam 

kehidupan sehari-hari sumber energi panas adalah matahari. Selain itu terdapat 

pula sumber energi panas dari gesekan benda.  

(Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 

4 SD, hal. 115) 

2. Sumber energi panas 

a. Matahari 

Matahari merupakan sumber panas utama di bumi yang digunakan oleh 

makhluk hidup. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari sangat 

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena energi 

matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses 

fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang 

digunakan oleh makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanan termasuk oleh 

manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari juga digunakan untuk 

alat pemanas yang biasanya diletakkan di atap rumah atau hotel. 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. Kemajuan bidang teknologi juga menghasilkan 

temuan baru yang memanfaatkan energi matahari. Salah satunya melalui 

pengembangan kendaraan bertenaga surya. Dalam teknologi ini, cahaya 

matahari diubah menjadi energi listrik dan disimpan didalam aki. 

b. Api 

Untuk memunculkan api, kamu membutuhkan bahan bakar dan udara. 

Bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu bakar, minyak tanah, dan gas. 

Selain bahan bakar, udara juga diperlukan karena tanpa udara, api akan mati. 

Api dapat dimunculkan dari korek api dan batu api. Batu api biasanya 

dipasangkan pada pemantik. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukan kedua 

alat tadi, api dihasilkan dengan menggesekkan batu api. Selain itu, juga 

dilakukan dengan menggesekkan dua batang kayu. Jika gesekan sudah sangat 

panas, akan timbul api pada kayu tersebut. Api sangat bermanfaat bagi 

kehidupan, di antara nya untuk masak, menjalankan mesin, serta memusnahkan 

sampah dan kuman. Namun, kamu harus hati-hati menggunakannya. Api dapat 

menyebabkan kebakaran. Bukan hanya harta yang hilang, tetapi dapat juga 

nyawa. Oleh karena itu, jika sudah tidak diperlukan, matikanlah api. 

c. Energi panas yang dihasilkan karena gesekan benda 

Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan antara 

dua buah benda. Pada saat udara dingin di pegunungan, orang yang mendaki 

gunung biasanya menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya untuk 

memperoleh energi panas sehingga tubuhnya menjadi hangat. Pada jaman 

dahulu, nenek moyang kita biasa menggunakan kayu atau batu untuk 

memperoleh sumber panas berupa api. Caranya adalah dengan menggosok-
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gosokkan batu atau kayu tersebut. Gesekan yang terjadi dapat menimbulkan 

panas dan dihasilkan api sebagai sumber panas. Seiring dengan kemajuan 

teknologi, saat ini api dapat dengan mudah diperoleh. Kamu tentu tahu korek 

api. Dengan menggesekkan batang korek api pada bidang gesek, maka kamu 

akan mendapatkan api. Selain itu api dapat pula diperoleh dari gas, misalnya 

korek gas atau kompor gas. Namun saat menggunakan api, kalian harus 

hatihati. Agar lebih aman, mintalah bantuan kepada orang dewasa. 

2. Sifat-sifat energi panas 

a) Energi panas dapat berpindah atau merambat dari suhu tinggi menuju suhu 

rendah. 

b) Energi panas dapat membuat benda memuai atau mengembang. 

Contohnya: rel kereta api dibuat agak longgar agar tidak bengkok, kaca 

jendela dipasang karet agar tidak pecah saat memua, minuman botol diisi 

tidak penuh agar ada ruang untuk memuai. 

c) Mengubah wujud benda 

d) Merambat  secara konduksi, konveksi dan radiasi. 

(Sumber: - Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Devi, kelas 

4 SD, hal. 129 

i. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, S. Rositawaty, kelas 

4 SD, hal. 127) 

3. Penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari 

a. Menjemur pakaian, mengeringkan padi, dan benda basah lainnya 

memanfaatkan panas dari matahari. Garam dibuat melalui penguapan air 

laut oleh sinar matahari. 

b. Api digunakan pula untuk memasak makanan, mendidihkan air atau 

membakar logam untuk melelehkannya. 

c. Memperoleh energi panas dari listrik, contohnya nasi dapat hangat terus 

jika disimpan di “Magic Jar”. Di Negara-negara yang mengalami musim 

dingin, di rumah-rumah dipasang pemanas ruangan dari listrik, 

 

4. Benda penghantar panas 

Benda penghantar panas dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. 

Benda konduktor merupakan benda penghantar panas yang baik, berbeda 

dengan benda isolator. Berikut penjelasan mengenai benda konduktor dan 

isolator. 

a. Konduktor 

Alat-alat konduktor biasanya dibuat dari logam, misalnya aluminium 

atau besi baja. Logam pada umumnya dapat menghantarkan panas dengan 

baik. Dengan demikian, panas dari api cepat mengalir ke masakan. Bahan 

seperti ini dikatakan sebagai konduktor (penghantar). Benda yang bersifat 

konduktor jika disentuh terasa dingin. Rasa dingin timbul karena benda 

mengalirkan panas ke luar badan dengan cepat. Selain logam, di alam 

terdapat bahan-bahan lain yang juga dapat menghantarkan panas(konduktor). 

Namun, kemampuannya dalam menghantarkan panas tidak sebaik logam. 

Bahan-bahan itu misalnya kaca, air dan udara. 



231 
 

 
 

 (Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 4 

SD, hal. 117) 

 

Kegunaan Bahan Konduktor 

Manusia menggunakan bahan konduktor untuk memindahkan panas 

dengan cepat. Selain itu juga untuk mendinginkan benda dengan lebih cepat. 

Alat-alat memasak seperti panci dan penggorengan dibuat dari aluminium, 

baja atau teflon. Dengan demikian, panas dapat dialirkan dengan cepat dari 

api ke masakan. Kumparan atau lilitan radiator di bagian belakang lemari es 

dibuat dari tembaga. Alasannya, agar panas dapat cepat dialirkan dari lemari 

es ke udara sekelilingnya. 

 

b. Isolator 

Sebaliknya plastik atau kayu sulit menghantarkan panas. Di dalam 

bahan ini panas tidak dapat bergerak melaluinya dengan cepat. Dengan 

demikian saat alat digunakan kita dapat memegang bagian pegangan tanpa 

merasa panas. Contoh-contoh lain isolator panas adalah kertas, kain dan 

gabus. 

(Sumber:Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Devi kelas 4 

SD, hal. 130) 

 

Kegunaan Bahan Isolator 

Bahan isolator digunakan untuk memperlambat kehilangan dan 

penambahan panas pada suatu benda. Berikut beberapa pemanfaatan bahan 

isolator dalam kehidupan manusia. 

a. Pegangan panci, penggorengan dan setrika dibuat atau dilapisi plastik atau 

kayu. Jadi saat digunakan alat-alat itu tidak panas pada pegangannya. 

b. Masakan panas dalam wadah diberi alas kain sewaktu diletakkan di meja 

agar meja tidak rusak karena panas. 

c. Pipa uap panas di pabrik-pabrik dibalut dengan asbes untuk mengurangi 

keluarnya panas dari uap ke udara sekeliling. 

d. Termos 

Termos adalah wadah yang dapat mempertahankan suhu benda 

didalamnya. Artinya, termos mempertahankan benda panas tetap panas 

dan benda dingin tetap dingin. 

(Sumber: http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-

dan-isolator-panas.htmldiunduh 10 Februari 2015) 

 

 

 
 

http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
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LAMPIRAN  2 

Media Pembelajaran 

Audiovisual  
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LAMPIRAN  3 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Siklus I  

Nama anggota kelompok/no. absen: 

1. …………………………… (     ) 

2. …………………………… (     ) 

3. …………………………...  (     ) 

4. ……………………….. (      )  

5. ……………………….. (     )

 

Petunjuk: 

1. Lakukan percobaan dan diskusikan dengan teman sekelompokmu ! 

2. Tanyakan jika kurang jelas ! 

3. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan ! 

4. Jangan bermain-main dengan alat dan bahan yang dipergunakan dalam 

percobaan ! 

5. Jagalah kebersihan selama dan sesudah percobaan ! 

 

Percobaan ! 

Membuktikan konduktor dan isolator 

Tujuan :  Untuk membuktikan sifat  benda yaitu konduktor dan 

isolator 

Alat dan Bahan :

 

• Lilin • Ranting pohon 

• Korek Api • Paku 

• Lidi • Kawat 

• Pensil • Sendok 

• Bambu • Kaca 

Langkah Percobaan : 

Perhatikan gambar di bawah ini. Lakukan percobaan sesuai dengan gambar di 

bawah ini ! 

 

Langkah-langkah 

1. Nyalakan lilin dengan korek api. 

2. Panaskan  ujung sendok dengan nyala lilin tersebut sekitar 

15 detik. Setelah itu, pegang ujung sendok tersebut dengan 

tanganmu. Apakah tanganmu merasa panas? 
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3. Lakukan hal yang sama untuk benda-benda yang lain (lidi, bambu, ranting, 

paku, kawat, pensil, kaca). 

4. Segera singkirkan benda dari nyala api jika tanganmu mulai terasa panas. 

5. Salin tabel berikut ini di buku tugasmu, kemudian lengkapilah tabel tersebut. 

 

No Nama Benda Panas ( Konduktor ) Tidak panas ( Isolator ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sendok 

Lidi 

Bambu 

Ranting 

Paku 

Kawat 

Pensil 

Kaca 

√  

Berilah tanda ( √  ) pada kolom yang sesuai. 

6. Benda apa sajakah yang menghantarkan panas? 

7. Benda apa sajakah yang tidak menghantarkan panas?
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Sekarang, kalian sudah mengetahui perbedaan antara konduktor panas dan isolator 

panas beserta contohnya. Coba, kalian mengamati berbagai benda yang ada di 

rumah dan di sekolah. Selanjutnya, tulislah benda-benda yang termasuk 

konduktor panas dan benda-benda yang termasuk isolator panas. Kemudian 

tulislah dalam bentuk table serta tulislah pula kegunaan dari benda-benda tersebut. 

Ayo, kalian kerjakan bersama teman kelompok  kalian, kemudian kemukakan 

hasil diskusi kalian di depan kelas! 

 

Tabel Jenis Benda Konduktor dan Isolator dalam Lingkungan 

Sekolah dan Lingkungan Rumah 

 

No. Nama Benda 
Jenis Benda 

Kegunaan Benda 
Konduktor Isolator 
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LAMPIRAN 4 

Kisi-Kisi Evaluasi 

Sekolah   : SD N Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Standar Kompetensi  :8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar  : 8.1Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

No Indikator Materi Aspek 
Jenis 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

soal 

1. 8.1.1 Menjelaskan 

pengertian energi 

panas Energi 

panas 

 

C1 

 

C2 

Pilihan 

ganda 

1,2 

5 Isian  1,2 

C3 

 
Uraian  

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

8.1.2 Membandingkan 

berbagai sumber 

energi panas yang 

ada di sekitar 

lingkungannya. 

 

8.1.3 Mengaplikasikan 

sifat-sifat energi 

panas dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Energi 

panas 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 

panas 

C1 
Pilihan 

ganda 
9, 10       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

C2 Isian 7, 10 

C2 Uraian 3 

C1 
Pilihan 

ganda 
7,8 

C2 Isian 8,9 

C2 

Uraian 

5 

4. 

 

 

 

 

 

8.1.4 Mengidentifikasi 

berbagai benda 

yang termasuk 

isolator atau 

konduktor 

 

 

Energi 

panas 

C1 
Pilihan 

ganda 
3,4,5,6 

10 

C2 Isian 3,4,5,6 

C3 Uraian 2,4 

Jumlah 25 
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LAMPIRAN 5 

 

LATIHAN SOAL 

 

    A.          Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban 

yang kamu pilih. 

1.      Panas merupakan bentuk . . . . 

a.    Gaya    c.   Usaha 

b.    Energi     d.   Kerja 

 

2.   Sumber energi yang utama dibumi adalah.... 

a.       Matahari    c.   Bintang 

b.      Bulan    d.   Api 

 

3.  Konduktor panas adalah benda yang … 

a.       Tidak dapat menghantarkan panas 

b.      Dapat menghantarkan panas 

c.       Tetap dingin jika terkena panas 

d.      Mengeluarkan cahaya jika terkena panas 

 

4.      Benda berikut yang bukan konduktor panas, adalah … 

a.       Wajan    c.   Sendok alumunium 

b.      Panci    d.   Sendok plastik 

 

 5.  Pengertian dari isolator panas yang tepat adalah … 

a.       Benda – benda yang dapat menghantarkan panas 

b.      Benda – benda yang tidak dapat menghantarkan panas 

c.       Benda – benda yang dapat melebaskan panas 

d.      Benda – benda yang tidak dapat menerima panas 

 

 6.   Benda berikut yang termasuk isolator panas adalah … 

a.       Pisau    c.   Penggaris plastik 

b.      Kunci    d.   Gunting alumunium 

 

 7.  Termos memanfaatkan sifat benda berupa … 

a.       Isolator panas   c.   Konduksi panas 

b.      Konduktor panas   d.   Isolasi panas 

 

8.      Air panas dituangkan pada gelas kaca, gelas plastik, mug, dan cerek aluminium 

dengan jumlah yang sama. Benda yang akan membuat air paling lama dingin 

dalam waktu yang sama adalah .... 

a.       Gelas kaca   c.    Mug 

b.      Gelas plastic   d.   Cerek alumunium 
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9.      Dini sedang membuat teh manis dengan air panas. Ia tidak dapat meminumnya 

langsung, tetapi harus didiamkan beberapa saat agar air tidak terlalu panas. Hal 

tersebut karena … 

a.       Terjadi perpindahan panas dari udara ke air 

b.      Terjadi perpindahan panas dari air ke udara langsung dan dari air ke gelas 

c.       Terjadi perpindahan panas dari gula ke air 

d.      Panas air terserap oleh gula 

 

10.    1. Penggaris besi               3. Pensil 

       2.    Kain                            4. Garpu 

Benda – benda diatas yang termauk konduktor adalah … 

a.       1 dan 2 

b.      2 dan 3 

c.       3 dan 4 

d.      1 dan 4 

 

    B.            Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang singkat dan jelas ! 

1.      Panci, wajan, penggaris besi termasuk benda … 

2.      Benda yang dapat menghantarkan panas adalah … 

3.      Alat untuk menyimpan air panas agar tahan lama adalah … 

4.      Kayu, gabus dan penggaris plastik termasuk benda … 

5.      Benda – benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut … 

6.      Baja dapat menghantarkan panas lebih baik karena itu baja termasuk benda ... 

7.      Ruang hampa udara pada termos bertujuan untuk … 

8.      Permukaan bagian bawah panci terbuat dari bahan yang bersifat … 

9.      Pegangan pada setrika terbuat dari bahan yang memiliki sifat … 

10.  Bagian luar termos umumnya terbuat dari … 

 

    C.            Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

1.   Bagaimanakah penerapan energi panas dalam kehidupan sehari-hari? 

2.      Apa yang dimaksud konduktor dan isolator panas ? 

3.      Mengapa air panas didalam termos tidak cepat dingin ? 

4.      Klasifikasikan  benda-benda  dibawah ini yang termasuk konduktor dan isolator 

panas ! 

  

Gambar Konduktor Isolator 
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5.      Mengapa semua logam disebut konduktor ? 
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LAMPIRAN 6 

KUNCI JAWABAN DAN NILAI 

 

A.    Pilihan Ganda 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

B 

A 

B 

D 

B 

C 

A 

D 

B 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 10 

 

B.     ISIAN 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Konduktor panas 

Konduktor 

Termos 

Isolator panas 

Isolator 

Konduktor panas 

Mengurangi hilangnya panas 

Konduktor panas 

Isolator panas 

Plastik 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Total 20 
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C.    Uraian 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Matahari digunakan untuk menjemur baju, 

mengeringkan padi, dll. 

Api digunakan untuk memasak, 

melelehkan logam, dll. 

 

Konduktor : Benda – benda yang 

menghantarkan panas. 

Isolator : Benda – benda yang tidak dapat 

menghantarkan panas. 

 

Karena termos memiliki ruang hampa 

udara yang berfungsi sebagai 

memperlambat hilangnya panas air dalam 

termos tersebut. 

 

Konduktor panas : besi, loyang 

Isolator panas : kayu, kain, dan sarung 

tangan 

 

Karena logam memiliki sifat yang dapat 

menghantarkan panas dengan baik. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Total 20 
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LAMPIRAN 7 

 

PERBAIKAN 

 

A.    Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

1.     Beri contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari! 

2.      Apakah yang dimaksud konduktor panas ? 

3.      Apakah yang dimaksud isolator panas ? 

4.      Sebutkan benda – benda yang tergolong isolator panas ! 

5.      Sebutkan benda – benda yang tergolong konduktor panas ! 

 

 

PENGAYAAN 

 

B.     Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

1.      Apa pengertian dari perpindahan panas secara radiasi ! 

2.      Contoh – contoh perpindahan panas secara radiasi ! 

3.      Contoh – contoh perpindahan panas secara konveksi ! 

4.      Apa pengertian dari perpindahan panas secara konduksi ! 

5.      Contoh – contoh perpindahan panas secara konduksi ! 
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JAWABAN 

 

PERBAIKAN 

 

1.     Api dapat menghangatkan badan pada malam hari, pemanas ruangan dari listrik, 

nasi dapat hangat terus jika disimpan di magic jar. (Score 10) 

2.      Benda konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas. (Score 

10) 

3.      Benda Isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. 

 (Score 10) 

4.      Plastik, gagang setrika, kayu. (Score 10) 

5.      Wajan, besi, sendok alumunium. (Score 10) 

 

PENGAYAAN 

1.      Radiasi adalah perpindahan panas yang berlangsung tanpa melalui benda atau zat 

perantara. (Score 10) 

2.      Contoh radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi.(Score 10) 

3.      Contoh konveksi adalah Saat air direbus dalam panci dengan memanaskan bagian 

bawah panci, air didasar panci akan menjadi panas. Air ini bergerak naik. Air 

yang lebih dingin di bagian atas akan turun menggantikan tempat air panas yang 

naik. Kejadian ini berlangsung terus menerus dan mengakibatka kacang hijau 

bergerak naik turun.  

Dengan cara demikian panas dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain 

dalam air.(Score 10) 

4.      Konduksi adalah peristiwa perpindahan panas dari zat yang bersuhu tinggi ke zat 

yang bersuhu rendah melalui suatu bahan penghantar.(Score 10) 

5.      Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah ujung besi dibakar dengan 

mengunakan bara api dari lilin atau lampu teplok.(Score 10) 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN PENSKORAN 

SIKLUS 1  

 

Jenis Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kurikulum  : KTSP  

Kelas/Semester : IV / 02 

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 

di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Pedoman Penskoran: 

I. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi, terdapat dua atau lebih 

jawaban yang dipilih; Skor 1 jika jawaban benar 

Skor maksimal = 10 

II. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi; Skor 2 jika jawaban benar 

Skor maksimal = 20 

III. Skor 0 jika jawaban dikosongi; Skor 2 jika dijawab tetapi salah; Skor 4 jika 

dijawab benar 

     Skor Maksimal = 20 

     Skor Komulatif maksimal = I + II + III 

  = 10 + 20 + 20 = 50 

Penilaian 

  

 

 

KKM  65  

(Sumber: SDN Kalibanteng Kidul 02)  

Jumlah skor yang diperoleh 

NILAI =          X 100 

  Jumlah skor maksimal 
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Lembar Penilaian Proses 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1              

2. Kelompok 2              

3. Kelompok 3              

4. Kelompok 4              

5. Kelompok 5              

6. Kelompok 6              

7. Kelompok 7              

8. Kelompok 8              

9. Kelompok 9              

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )  = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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PENGGALAN SILABUS 

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/semester  : IV/02 

Siklus   : II 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

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

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi KegiatanPembelajaran 

Media Penilaian 

Waktu SumberBelajar Alat 

Peraga 

Cetak Media 

audiovisual 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

8.1Mendeskr

ipsikan 

energi 

panas dan 

bunyi 

yang 

terdapat di 

lingkunga

n sekitar 

serta sifat-

sifatnya 

 

8.1.5 Menjelaskan 

berbagai perpindahan 

panas yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari 

8.1.6 Membedakan  

perpindahan panas 

yang terjadi pada suatu 

benda 

8.1.7 Menentukan 

peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang termasuk dalam 

perpindahan panas 

konduksi, konveksi, 

dan radiasi 

8.1.8 Membuat tabel 

mengenai perpindahan 

panas beserta 

contohnya 

 

Perpindahan 

Panas 

1. Melalui media audiovisual, 

siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

2. Melalui video yang 

ditampilkan oleh guru, siswa dapat 

membedakan perpindahan panas 

secara konduksi, konveksi, dan 

radiasi  dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan 

penjelasan guru, siswa dapat 

menentukan peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari yang termasuk 

dalam perpindahan panas konduksi, 

konveksi, dan radiasi dengan benar. 

4. Dengan  pengalaman 

pelaksanaan percobaan, siswa dapat 

membuat tabel mengenai 

perpindahan panas secara konduksi, 

konveksi, dan radiasi dengan tepat. 

 

1. Lilin 

2. Korek 

Api 

3. Penggar

is besi 

4. Kain 

5. Batu 

bata 

6. Air 

7. Serbuk 

gergaji 

8. Gelas 

bening  

9. Seng  

1. Lembar 

Kerja 

Kelompok 

2. Lembar 

Evaluasi 

Penggunaan 
audio visual 

berbentuk 
soundslide 

Tertulis Pilihan 
ganda,  

Isian, 
uraian 

2 Jp 1. Buku Ilmu Pengeta-

huan Alam (IPA) BSE, 

Poppy. K. Devi kelas 4 

SD, hal. 130 

2. Buku IPA BSE,  Heri 

Sulis-tyanto kelas 4 SD, 

hal. 117 

3. http://tugino230171.w

ordpress.com/2011/05/05

/perpindahan-panas 

4. http://memetmulyadi.bl

ogspot.com/2013/03/perp

indahan-kalor-konduksi-

konveksi-

radiasi.html#ixzz3RCIqjJ

hE 

http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas
http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas
http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 02 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Hari, tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

 

a. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

c. Indikator 

8.1.5 Menjelaskan berbagai perpindahan panas yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari 

8.1.6 Membedakan  perpindahan panas yang terjadi pada suatu benda 

8.1.7 Menentukan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk 

dalam perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi 

8.1.8 Membuat tabel mengenai perpindahan panas beserta contohnya 

 

d. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media audiovisual tentang perpindahan kalor, siswa dapat 

menjelaskan proses perpindahan panas yang terjadi pada kehidupan 

sehari-hari dengan benar. 

2. Melalui video tentang perpindahan kalor yang ditampilkan oleh guru, 

siswa dapat membedakan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, 

dan radiasi  dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menentukan 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam perpindahan 

panas konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. 

4. Dengan  pengalaman pelaksanaan percobaan, siswa dapat membuat tabel 

mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi 

dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan 

1.   Disiplin ( discipline )  

2.   Kerjasama (cooperative) 
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3.   Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

4.  Tekun ( diligence )  

5.  Tanggung jawab ( responsibility ) 

6.  Ketelitian ( carefulness) 

e. Materi Ajar 

   Perpindahan  Energi Panas  

f. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

1. Metode : 

a. Tanya jawab 

b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

2. Model : 

Problem Based Learning (PBL) dengan Media Audiovisual 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Salam dan menyapa kabar siswa. 

Siswa menjawab: “Alhamdulillah, Luar biasa, Tetap semangat” 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

3. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

4. Apersepsi “ Apakah kalian pernah memegang ujung sendok 

yang dimasukkan dalam gelas air panas? Apakah ujung 

sendok terasa panas? Mengapa terjadi hal demikian?” 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

5 menit 

Inti Fase 1 

6. Siswa mengamati media audiovisual tentang perpindahan 

panas yang ditampilkan  guru. (eksplorasi) 

7. Siswa bertanya jawab mengenai tayangan media audiovisual 

yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

8. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. 

(eksplorasi)  

9. Siswa membuat rangkuman materi yang telah disampaikan 

guru. (konfirmasi) 

Fase 2 

10. Guru membagi siswa menjadi 9 (sembilan) kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa untuk melakukan 

diskusi dan melakukan percobaan.  

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

11. Siswa dibagikan lembar kerja kelompok berupa permasalahan, 

masing-masing kelompok mendapat permasalahan mengenai 

perpindahan energi panas dilanjutkan dengan 

mendiskusikannya. (elaborasi) 

Fase 3 

12. Siswa bersama kelompok menyusun rencana pemecahan 

masalah sesuai dengan permasalahan kelompok. (elaborasi)  

13. Siswa bersama kelompok melakukan percobaan sesuai dengan 

permasalahan menggunakan alat peraga yang telah disiapkan 

dan melakukan sesuai dengan rencana pemecahan masalah. 

(elaborasi)  

Fase 4 

14. Siswa bersama kelompok, mengembangkan laporan hasil 

penelitian sesuai dengan format. (elaborasi) 

15. Salah satu  siswa perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. (elaborasi) 

16. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 

(elaborasi) 

Fase 5 

17. Siswa dengan bimbingan guru menganalisis dan mengevaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah yang dipresentasikan 

setiap kelompok maupun  terhadap seluruh aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan. (konfirmasi) 

18. Guru memberikan reward terhadap kelompok yang paling 

baik. (konfirmasi) 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman hasil 

belajar. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Melakukan evaluasi pembelajaran 

4. Melakukan refleksi 

5. Melakukan tindak lanjut (feedback) 

6. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

7. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

15 menit 

 

H. Sumber dan Media belajar 

1. Sumber Belajar :  
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a)  Silabus IPA kelas IV  

b) Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 4 

SD, hal. 117 

c) Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Devi kelas 4 

SD, hal. 130 

d)http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-

panas/diunduh pada tanggal 12 Februari 2015 

e) Sumber:http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-

kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE diunduh pada 

tanggal 12 Februari 2015 

2. Media Belajar : 

Audiovisual 

 

I. Penilaian 

a. Penilaian proses  : Saat diskusi (rubrik) 

b. Penilaian produk  : Hasil belajar dan laporan diskusi (tes 

tertulis & rubrik hasil laporan) 

 

 

Semarang , 31 Maret  2015 

 

Guru Kelas IV      Praktikan 

 

 

            Endang Eka Wulandari 

            NIM. 1401411442 

     

  

http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas/
http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas/
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
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LAMPIRAN 1 

Materi Ajar 

3. Perpindahan Panas 

Kamu tentu pernah melihat sayur sedang dimasak. Pada peristiwa itu, sayur 

dapat masak karena mendapatkan panas api melalui proses berurutan. Pertama, 

api kompor menghantarkan panasnya ke panci sehingga panci menjadi panas. 

Kedua, panas dari air dihantarkan ke sayuran yang dimasak. Peristiwa itu 

menunjukkan bahwa panas dapat berpindah dari satu benda ke benda 

lain.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) 

Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang 

memerlukan suatu zat/medium tanpa disertai adanya 

perpindahan bagian-bagian zat/medium tersebut. Pada 

saat kamu memasukkan sendok ke dalam segelas air 

panas. Apa yang kamu rasakan? Lama-lama sendok terasa 

panas. Hal ini terjadi karena perpindahan panas pada 

benda padat akibat dari perbedaan suhu sepanjang benda 

padat. Pada saat terjadi konduksi bagian-bagian benda 

tidak berpindah.Pada batang besi yang dipanaskan, kalor 

berpindah dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. 

Jadi, syarat terjadinya konduksi kalor pada suatu zat adalah adanya perbedaan 

suhu.  

 

2. Konveksi (aliran) 

Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat 

perantaranya. Coba perhatikan saat kacang hijau direbus untuk dijadikan bubur. 

Kacang hijau bergerak naik turun dalam gerak membulat. Gerakan berputar 

kacang hijau karena adanya konveksi panas dalam air yang direbus. Konveksi 

adalah proses perpindahan panas yang terjadi pada benda yang dapat mengalir, 

yaitu benda cair dan gas. Pada proses ini perpindahan disertai perpindahan 

bagian-bagian benda.Saat air direbus dalam panci dengan memanaskan bagian 

bawah panci, air didasar panci akan menjadi panas. Air ini bergerak naik. Air 

yang lebih dingin di bagian atas akan turun menggantikan tempat air panas 

yang naik. Kejadian ini berlangsung terus menerus dan mengakibatka kacang 

hijau bergerak naik turun. Dengan cara demikian panas dipindahkan dari satu 

bagian ke bagian yang lain dalam air. 

http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html
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Proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai 

dengan  perpindahan bagian-bagian yang dilaluinya disebut konveksi atau 

aliran.  Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. 

 

a. Konveksi pada Zat Cair 

Syarat terjadinya konveksi padaz at cair adalah adanya  pemanasan. Hal 

ini disebabkan partikel-partikel zat cair ikut berpindah  tempat. 

b. Konveksi pada Gas 

Konveksi terjadi pula pada gas, misalnya udara.  Seperti halnya pada 

air, rambatan (aliran) kalor dalam gas (udara)  terjadi dengan cara konveksi. 

Beberapa peristiwa yang terjadi akibat adanya konveksi udara adalah 

sebagai berikut. 

1) Adanya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang  hari, 

daratan lebih cepat menjadi panas daripada lautan sehingga  udara di 

daratan naik dan digantikan oleh udara dari lautan. 

2) Adanya angin darat, Angin darat terjadi pada malam hari.  Pada malam 

hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan.  Dengan 

demikian, udara di atas lautan naik dan digantikan oleh udara dari 

daratan. 

 
3) Adanya sirkulasi udara pada ruang kamar di rumah. 

4) Adanya cerobong asap pabrik. 

 

3. Radiasi (pancaran) 

Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Perpindahan 

panas secara radiasi dapat dikatakan istimewa. Tidak seperti konduksi dan 

konveksi, radiasi berlangsung tanpa melalui benda (zat perantara). Dengan 

proses radiasi panas dapat berpindah menembus ruang vakum (tanpa udara). 

Contohnya perpindahan panas matahari ke bumi. Contoh lain adalah 

perpindahan panas api unggun ke tubuh kita dan perpindahan panas lampu 

listrik yang menyala ke tubuh kita. Misalnya, radiasi panas dari api  Apabila 

kita berdiam di dekat api unggun, kita merasa hangat.  Kemudian, jika kita 

memasang selembar tirai di antara api dan kita, radiasi  kalor akan lerhalang 

oleh tirai itu. Dengan demikian, kita dapat mengatakan  bahwa: Kalor dari api 

unggun atau matahari dapat dihalangi oleh tabir sehingga kalor tidak dapat 

merambat.  Ada beberapa benda yang dapat menyerap radiasi kalor atau 

menghalanginya. 

http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html
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1) Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap atau  permancar radiasi 

kalor yang baik. 

2) Permukaan yang putih dan mengkilap adalah penyerap atau  pemancar 

radiasi yang buruk. 

(Sumber:http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-

konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE diunduh pada tanggal 

12 Februari 2015) 

Berikut merupakan beberapa contoh gambar mengenai perpindahan panas: 

Gambar konduksi 

      
Gambar 1: PisaupanasGambar 2:Sendok menjadi panas Gambar 3. Besi menjadi 

panas  

Gambar koveksi 

    

Gambar 4. Molekul air    Gambar 5. Cerobong  Gambar 6. Angin 

laut dan  yang berputar  asap   dan darat 

 

Gambar radiasi 

      
Gambar 7. Api yang memanasi panci Gambar 8. Tubuh terasa 

panas di samping api unggun 

(Sumber:http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas/ 

diunduh pada Selasa 12 Februari 2015) 

 

 

  

http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://memetmulyadi.blogspot.com/2013/03/perpindahan-kalor-konduksi-konveksi-radiasi.html#ixzz3RCIqjJhE
http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/perpindahan-panas/
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LAMPIRAN 2 

Media Pembelajaran 

Audiovisual  
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LAMPIRAN  3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Siklus II 

Nama anggota kelompok/no. absen: 

1. ……………………………. (     ) 

2. ……………………………. (     ) 

3. ……………………………. (     ) 

4. ………………………… (     ) 

5. ………………………... (    )

Petunjuk: 

1. Lakukan percobaan dan diskusikan dengan teman sekelompokmu ! 

2. Tanyakan jika kurang jelas ! 

3. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan ! 

4. Jangan bermain-main dengan alat dan bahan yang dipergunakan dalam 

percobaan ! 

5. Jagalah kebersihan selama dan sesudah percobaan ! 

 

Percobaan ! 

Membuktikan peristiwa konduksi, konveksi dan radiasi 

 

 Tujuan      :  Menunjukkan terjadinya peristiwa konduksi 

Alat dan Bahan : 

1. Lilin 

2. Korek api 

3. Penggaris Besi 

4. Kain 

 

Langkah Kegiatan:  

1. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. 

2. Pegang ujung penggaris besi yang akan dibakar 

bagian ujung yang lainnya dengan menggunakan kain 

3. Panaskan ujung penggaris besi diatas lilin yang telah 

menyala. 

4. Setelah sekian lama, letakkan penggaris di atas meja. 

Coba raba bagaian ujung yang tidak dipanasi di atas 

lilin. Apa yang kamu rasakan? 

5. Mangapa ujung yang tidak dipanasi juga terasa hangat ketika dipegang? 

6. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 
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Tujuan: Menunjukkan terjadinya peristiwa radiasi 

 

Alat dan Bahan: 

1. lilin 

2. Korek api  

Langkah Kegiatan: 

1. Siapkan 3 buah lilin dan korek api. 

2. nyalakan lilin dan letakkan lilin pada satu tempat. 

3. Setelah lilin meyala, dekatkan tanganmu di sekitar 

api. Apa yang kamu rasakan? 

4. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 

 

 

 
 

Tujuan: 

Menunjukkan terjadinya peristiwa konveksi 

Alat dan Bahan: 

1.  Lilin    4.  Serbuk gergaji 

2. Batu bata 4 buah   5.  Air 

3. Gelas Bening   6.  Seng 

Langkah Kegiatan: 

1. Siapkan alat-alat seperti tampak pada gambar. 

2. Masukkan air ke dalam gelas bening yang diletakkan diatas 

seng dan nyalakan lilin yang berada di bawahnya. 

3. Masukkan serbuk gergaji ke dalam air. 

4. Amati serbuk gergaji sebelum air mendidih dan setelah air 

mendidih? 

5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut?  
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LAMPIRAN 4 

Kisi-Kisi Evaluasi 

Sekolah   : SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Standar Kompetensi  :8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar  : 8.1Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

No Indikator Materi Aspek 
Jenis 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

soal 

1. 8.1.5  Menjelaskan 

berbagai 

perpindahan 

panas yang 

terjadi pada 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Perpindahan 

panas 

 

C1 

 

C2 

Pilihan 

ganda 

1,2,6 

9 Isian  1,2,4,8,10 

C3 

 
Uraian  

2 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

8.1.6 Membedakan  

perpindahan panas 

yang terjadi pada 

suatu benda 

 

8.1.7Menentukan 

peristiwa dalam 

kehidupan sehari-

hari yang 

termasuk dalam 

perpindahan panas 

konduksi, 

konveksi, dan 

radiasi 

 

Perpindahan 

panas  

 

 

 

 

 

 

Perpindahan 

panas 

C1 
Pilihan 

ganda 
3,4,5,9 

      9 

 

 

 

 

 

 

 

7 

C2 Isian 5,7 

C2 Uraian 3,4,5 

C1 
Pilihan 

ganda 
7,8,9,10 

C2 Isian 3,6 

C3 

Uraian 

1, 

Jumlah 25 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR EVALUASI 

SIKLUS II  

Nama :................................ 

No. Absen :................................ 

A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling tepat a, b, c, 

dan d ! 

 1.  Panas dapat berpindah dengan cara berikut ini, kecuali .... 

a. radiasi     c. konduksi 

b. konveksi   d. asimilasi 

2. Perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 

Perhatikan beberapa contoh perpindahan panas secara radiasi di bawah ini 

1) Menjemur pakaian di bawah sinar matahari 

2) Menghangatkan badan didekat tungku api 

3) Berjemur di bawah sinar matahari 

4) Menghangatkan tangan di bawah sinar lampu 

Contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi di atas, menunjukkan bahwa 

perpindahan secara radiasi adalah perpindahan panas .... 

a. memerlukan medium tanpa disertai zat/medium 

b. dengan disertai aliran zat perantaranya 

c. tidak memerlukan medium perantara 

d. memerlukan medium perantara 

3. Perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya disebut .... 

a. radiasi     c. konveksi 

b. konduksi    d. asimilasi 

 
4. Perpindahan panas secara konveksi adalah disertai zat perantara. Perhatkan gambar 

berikut 

1 2    3 Gambar di samping yang menunjukkan 

perpindahan 

panas secara konveksi ditunjukkan pada nomor .... 

a. 1   c. 3 

b. 2   d. 3 dan 1 

 

 

5. Perhatikan kegiatan di bawah ini  

1) Panci diisi dengan air dan serbuk gergaji 

2) Air dipanaskan pada kompor yang menyala 

3) Tunggu hingga air mendidih 
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4) Serbuk gergaji yang berada dalam air yang mendidih terlihat melayang-

layang secara bergantian.  

Serangkaian kegiatan yang dilakukan di atas menunjukkan adanya 

perpindahan panas secara .... 

a. Radiasi   c. Konduksi 

b. Konveksi   d. Langsung 

 

6.  Alat untuk mengukur panas benda disebut . . . . 

a. termometer   c. barometer 

b. kalorimeter    d. tensimeter 

7. Proses sampainya panas Matahari ke Bumi terjadi secara .... 

a. konduksi    c. radiasi 

b. konveksi    d. interaksi 

 

8. Perpindahan panas pada benda terjadi secara konduksi, konveksi dan radias. 

Perhatikan beberapa contoh di bawah ini ! 

1) Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau 

2) Sendok yang dimasukkan ke dalam air panas akan menjadi panas 

3) Air mendidih setelah dipanaskan 

4) Besi akan menjadi panas jika dibakar 

Berturut-turut contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi 

ditunjukkan nomor .... 

a. 1) dan 2)   c. 3) dan 4) 

b. 2) dan 3)   d. 2) dan 4) 
 

9 Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi melalui zat perantara berupa 

gas ataupun zat cair. Di bawah ini yang merupakan contoh perpindahan 

panas konveksi adalah . . . . 

a. air mendidih, menjemur pakaian, cerobong asap 

b. menjemur pakaian, duduk di dekat api unggun, sendok yang menjadi 

panas 

c. sendok menjadi panas, air mendidih, besi menjadi panas di bakar 

d. air mendidih, angin darat dan laut, dan cerobong asap 

 

10. dibawah ini pakaian yang cepat kering saat dijemur adalah pakaian 

berwarna…. 

a. Hitam 

b. Putih 

c. Biru 

d. merah 

 



260 
 

 
 

 

    B.            Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang singkat dan jelas ! 

1.      Cahaya matahari dapat merambat ke permukaan bumi dengan cara … 

2.      panas dapat berpindah secara  … , …, dan … 

3.      Warna pakaian ………………  sulit menyerap panas. 

4.      Perpindahan kalor melalui zat tanpa ada zat yang berpindah disebut…. 

5.      Sendok yang digunakan untuk mengaduk teh panas akan terasa panas 

karena… 

6.      Adanya cerobong asap pabrik merupakan contoh dari….. 

7.      Pada batang besi yang dipanaskan, kalor berpindah dari bagian yang ……. 

ke bagian yang ……... 

8.      Perpindahan panas iikuti perpindahan zat perantara disebut….. 

9.      Panas mengalir atau berpindah dari benda yang suhunya………….ke benda 

yang suhunya…………. 

10.  Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara disebut … 

 

    C.            Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

1. Saat ibu memasak bakso, bakso yang tadinya mentah dan keras setelah 

dimasak bakso akan menjadi empuk dan enak untuk dimakan.  

Dari kegiatan memasak bakso yang dilakukan ibu, merupakan salah satu 

contoh perpindahan panas secara apakah? Jelaskan ! 

Jawab : .............................................................................................................. 

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

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

2. Perhatikan gambar di bawah ini 

 

Berdasarkan gambar di atas terjadi peristiwa angin laut dan angin darat yang 

merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi. Bagaimanakah proses 

angin laut dan angin darat tersebut terjadi sehingga terjadi perpindahan 

panas? 
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Jawab : 

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

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

...... 

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

...... 

3. Perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi dan radiasi. Berikan 

masing-masing 2 (dua) contoh peristiwa yang menunjukkan perpindahan 

panas secara konduksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ! 

Jawab : 

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

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

...... 

4. Perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi dan radiasi. Berikan 

masing-masing 2 (dua) contoh peristiwa yang menunjukkan perpindahan 

panas secara konveksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ! 

Jawab : 

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

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

...... 

5. Perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi dan radiasi. Berikan 

masing-masing 2 (dua) contoh peristiwa yang menunjukkan perpindahan 

panas secara radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ! 

Jawab : 

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

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

...... 
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LAMPIRAN 6 

KUNCI JAWABAN DAN NILAI 

 

A.    Pilihan Ganda  

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

D 

C 

B 

B 

B 

A 

C 

D 

D 

A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 10 

 

B.     ISIAN 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Radiasi 

Konduksi, konveksi, & radiasi 

Putih 

Konduksi 

Adanya perpindahan panas konduksi 

Konveksi 

Panas ke dingin 

Konveksi 

Tinggi ke rendah 

Radiasi 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Total 20 
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C.    Uraian 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Memasak bakso merupakan perpindahan panas 

secara konveksi. Hai ini ditunjukkan dengan 

adanya perpindahan panas dari api yang menyala 

pada kompor dengan medium panci yang terbuat 

dari alumunium akan merambat ke air dan bakso 

yang dimasak, sehingga bakso menjadi matang. 

 

Angin laut : Perpindahan panas yang dibantu 

dengan medium angin, yaitu berhembus dari laut 

ke darat yang menyebabkan daratan menjadi 

lebih panas daripada di lautan. 

Angin darat : Perpindahan panas yang dibantu 

medium angin, yaitu berhembus dari darat ke laut 

yang menyebabkan terjadi perpindahan panas 

dari darat ke laut. 

Konduksi : Pada saat menggoreng ayam, susuk 

yang digunakan untuk menggoreng menjadi 

panas, sendok logam yang digunakan untuk 

mengaduk teh panas akan menjadi panas, besi 

yang dipanaskan dengan api akan menjadi panas, 

sendok logam yang dipanaskan juga akan 

menjadi panas. 

Konveksi : terjadinya peristiea angin laut dan 

angin darat, cerobong asap pada pabrik, 

mendidihkan air maka air yang tadinya dingin 

akan mendidih, memasak sayur. 

Radiasi : menjemur baju yang basah di bawah 

panasnya sinar matahari maka baju akan menjadi 

kering, berjemur di bawah sinar matahari, 

menghangatkan badan di dekat api unggun, 

mendekatkan telapak tangan ke lilin yang 

menyala. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Total 20 

 

 



264 
 

 
 

LAMPIRAN 7 

 

PERBAIKAN 

 

A.    Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

1. Sebutkan 3 macam cara perpindahan panas! 

2. Tuliskan dan jelaskan contoh perpindahan panas secara konduksi! 

3. Tuliskan dan jelaskan contoh perpindahan panas secara konveksi! 

4. Tuliskan dan jelaskan contoh perpindahan panas secara radiasi! 

5. Terjadi proses perpindahan panas secara  apakah pada saat mengaduk kopi 

panas? 

 

 

 

 

PENGAYAAN 

 

B.     Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

1. Sebutkan tiga cara panas berpindah beserta penjelasannya! 

2. Berikanlah satu contoh peristiwa konduksi! 

3. Mengapa kalian merasa hangat saat berada di dekat api unggun? 

4. Sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan perpindahan panas secara 

radiasi! 

5. Sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan perpindahan panas secara 

konveksi! 
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JAWABAN 

 

PERBAIKAN 

 

1.     Konduksi,konveksi,dan radiasi. (Score 10) 

2.      Salah satu contohnya yaitu pada saat mengaduk kopi panas,sendok akan 

terasa panas karena adanya proses perpindahan panas secara konduksi 

(jawaban anak bisa beragam). (Score 10) 

3.      Salah satu contohnya yaitu pada saat memasak air.air akan bergerak naik 

karena adanya proses perpindahan panas secara konveksi (jawaban anak bisa 

beragam). (Score 10) 

4.      Salah satu contohnya yaitu pada saat menjemur pakaian.pakaian akan kering 

jika dijemur dibawah terik matahari karena adanya proses perpindahan panas 

secara radiasi dari panas matahari yang sampai ke bumi (jawaban anak bisa 

beragam).  (Score 10) 

5.      Secara Konduksi. (Score 10) 

 

 

PENGAYAAN 

1. -  Perpindahan panas dengan cara konduksi adalah peristiwa perpindahan panas 

yang memerlukan suatu zat/medium tanpa disertai adanya perpindahan 

bagian-bagian zat/medium tersebut.  

– Perpindahan panas dengan cara konveksi adalah perpindahan pans dengan 

disertai aliran zat perantaranya.  

–  Perpindahan panas dengan cara radiasi adalah perpindahan panas tanpa 

medium perantara.(Score 10) 

2.   Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas.(Score 10) 

3.     Karena terjadi perpindahan panas secara radiasi.(Score 10) 

4.   Panas matahari sampai kebumi dan panas apu dapat kita rasakan.(Score 10) 

5.      Pada saat memasak air. Air yang pans akan bergerak naik.(Score 10) 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN PENSKORAN 

SIKLUS 1  

 

Jenis Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : IPA   

Kurikulum  : KTSP  

Kelas/Semester : IV / 02 

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 

di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Pedoman Penskoran: 

IV. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi, terdapat dua atau lebih 

jawaban yang dipilih; Skor 1 jika jawaban benar 

Skor maksimal = 10 

V. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi; Skor 2 jika jawaban benar 

Skor maksimal = 20 

VI. Skor 0 jika jawaban dikosongi; Skor 2 jika dijawab tetapi salah; Skor 4 jika 

dijawab benar 

     Skor Maksimal = 20 

     Skor Komulatif maksimal = I + II + III 

  = 10 + 20 + 20 = 50 

Penilaian 

  

 

 

KKM  65  

(Sumber: SDN Kalibanteng Kidul 02)  

Jumlah skor yang diperoleh 

NILAI =          X 100 

  Jumlah skor maksimal 
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Lembar Penilaian Proses 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1              

2. Kelompok 2              

3. Kelompok 3              

4. Kelompok 4              

5. Kelompok 5              

6. Kelompok 6              

7. Kelompok 7              

8. Kelompok 8              

9. Kelompok 9              

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )  = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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PENGGALAN SILABUS 

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/semester  : IV/02 

Siklus    : III 

Alokasi waktu  : 4 x 35 menit 

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Media Penilaian Waktu SumberBelajar 

Alat Peraga Cetak Audiovisual Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

  

8.1Mendeskri

p-sikan energi 

panas dan 
bunyi yang 

terdapat di 

lingkungan 

sekitar serta 

sifat-sifatnya 

8.1.9 Menjelask

an sumber 

bunyi 

8.1.10 Menjelask

an sifat 

energi 

bunyi 

8.1.11 Menjelask

an proses 

terjadinya 

frekuensi 

8.1.12 Menentukan 

peristiwa di 

lingkungan 

sekitar yang 

merupakan 

contoh sifat 

dari energi 

bunyi 

 

Energi 

Bunyi 
1. Melalui memperhatikan 

penggunaan media 

audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan sumber bunyi 

dengan benar. 

2. Melalui memperhatikan 

penggunaan media 

audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan sifat energi bunyi 

dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan 

penggunaan media 

audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan proses terjadinya 

frekuensi 

4. Dengan melakukan berbagai 

percobaan, siswa dapat 

menentukan peristiwa di 

lingkungan sekitar yang 

merupakan contoh sifat dari 

energi bunyi 

  

1. Gelas 

bekas air 

mineral 

2. Senar 

layangan 

3. Korek 

4. Paku 

5. Selang 

plastik 

6. Corong 

7. Arloji 

8. Air 

9. Ember 

10.Dua buah 

batu 

10. Lembar 

Kerja 

Kelompok 

11. Lembar 

Evaluasi 

Penggunaan 

audio visual  

Tertulis Pilihan 

ganda, 

uraian 

4 Jp (2x 

perte-

muan) 

1. Buku Ilmu Penge-

tahuan Alam (IPA) 

BSE, Poppy. K. Devi 

kelas 4 SD, hal. 98 

2. Buku IPA BSE,  

Heri Sulis-tyanto kelas 

4 SD, hal. 115 

3. http://www.sangpa

ngemong.com/2014/08/

perambatan-bunyi.html 

4. http://pembelajara

nsainssd.blogspot.com/

2009/11/konduktor-

dan-isolator-panas.html 

 

http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

Sekolah   : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 02 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Hari, tanggal  : Selasa, 7 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

C. Indikator 

8.1.9 Menjelaskan sumber bunyi 

8.1.10 Menjelaskan sifat energi bunyi 

8.1.11 Menjelaskan proses terjadinya frekuensi 

8.1.12 Menentukan peristiwa di lingkungan sekitar yang merupakan 

contoh sifat dari energi bunyi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui memperhatikan penggunaan media audiovisual tentang energi 

bunyi, siswa dapat menjelaskan sumber bunyi dengan benar. 

2.  Melalui  video tentang energi bunyi yang ditampilkan oleh guru, siswa 

dapat menjelaskan sifat energi bunyi dengan benar. 

3.  Dengan memperhatikan penggunaan media audiovisual tentang energi 

bunyi, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya frekuensi dengan 

benar. 

4. Dengan melakukan berbagai percobaan, siswa dapat menentukan 

peristiwa di lingkungan sekitar yang merupakan contoh sifat dari energi 

bunyi dengan benar. 

 

Karakter yang diharapkan 

1. Disiplin ( discipline ) :  

2. Kerjasama (cooperative) 

3. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) : 

4. Tekun ( diligence ) , 

5.  Tanggung jawab ( responsibility ) 
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6. Ketelitian ( carefulness) 

E. Materi Ajar 

   Energi Bunyi  

F. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

1. Metode : 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi 

5. Demonstrasi 

2. Model : 

Problem Based Learning (PBL) dengan Media Audiovisual 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Salam dan menyapa kabar siswa. 

Siswa menjawab: “Alhamdulillah, Luar biasa, Tetap semangat” 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

3.   Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

4.  Apersepsi “ Anak-anak siapa yang dirumah suka memainkan alat 

musik? Bagaimanakah cara memainkan alat musik tersebut? 

Lalu mengapa alat musik tersebut bisa kita dengar?”.  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

5 menit 

Inti Fase 1 

1. Siswa mengamati media audiovisual tentang energi bunyi yang 

ditampilkan  guru. (eksplorasi) 

2. Siswa bertanya jawab mengenai tayangan media audiovisual 

yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

3. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. 

(eksplorasi)  

4. Siswa membuat rangkuman materi yang telah disampaikan 

guru. (konfirmasi) 

Fase 2 

5. Guru membagi siswa menjadi 9 (sembilan) kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa untuk melakukan 

diskusi dan melakukan percobaan.  

6. Siswa dibagikan lembar kerja kelompok berupa permasalahan, 

masing-masing kelompok mendapat permasalahan mengenai 

sifat-sifat energi bunyi dilanjutkan dengan mendiskusikannya. 

(elaborasi) 

Fase 3 

7. Siswa bersama kelompok menyusun rencana pemecahan 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

masalah sesuai dengan permasalahan kelompok. (elaborasi)  

8. Siswa bersama kelompok melakukan percobaan sesuai dengan 

permasalahan menggunakan alat peraga yang telah disiapkan 

dan melakukan sesuai dengan rencana pemecahan masalah. 

(elaborasi)  

Fase 4 

9. Siswa bersama kelompok, mengembangkan laporan hasil 

penelitian sesuai dengan format. (elaborasi) 

10. Salah satu  siswa perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. (elaborasi) 

11. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 

(elaborasi) 

Fase 5 

12. Siswa dengan bimbingan guru menganalisis dan mengevaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah yang dipresentasikan 

setiap kelompok maupun  terhadap seluruh aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan. (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward terhadap kelompok yang paling 

baik. (konfirmasi) 

Penutup 4. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/rangkuman hasil 

belajar. 

5. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 

mengetahui hasil ketercapaian materi) 

6. Melakukan evaluasi pembelajaran 

7. Melakukan refleksi 

8. Melakukan tindak lanjut (feedback) 

9. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

10. Mengajak semua siswa berdo‟a (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

15 menit 

 

 

H. Sumber dan Media belajar 

1. Sumber Belajar :  

1) Silabus IPA kelas IV  

2) Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 4 

SD, hal. 117 

3) Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Devi kelas 4 

SD, hal. 130 



272 
 

 
 

4) http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html 

diunduh 20 Februari 2015 

5) http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-

isolator-panas.htmldiunduh 20 Februari 2015  

2. Media Belajar : 

Audiovisual  

 

I. Penilaian 

a. Penilaian proses  : Saat diskusi (rubrik) 

b. Penilaian produk  : Hasil belajar dan laporan diskusi (tes 

tertulis & rubrik hasil laporan) 

 

 

Semarang , 7 April  2015 

 

Guru Kelas IV      Praktikan 

 

 

           Endang Eka Wulandari 

           NIM. 1401411442 

     

 

 

 

 

  

http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
http://pembelajaransainssd.blogspot.com/2009/11/konduktor-dan-isolator-panas.html
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LAMPIRAN 1    

Materi ajar 

1. Sumber-sumber Energi Bunyi 

Bunyi  dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi. Sebenarnya 

bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak 

bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Benarkah demikian? Cobalah 

kamu simpan telunjuk dan jarimu dipangkal tenggorokan, kemudian cobalah 

berbicara “aaaaaa…”. Kamu akan merasakan pita suaramu bergetar. Pernahkan 

kmu mendengar suara dengungan nyamuk? Suara mendengung tersebut juga 

disebabkan oleh getaran dari sayap nyamuk tersebut. Pernahkah kamu mendengar 

mendengar berbagai alat music? Seperti bunyi terompet, gitar, drum, atau bunyi 

dentingan piano. Gitar dapat berbunyi karena ada getaran dari senar atau dawai 

gitar, drum dapat berbunyi karena ada getaran pada membrane drum tersebut. 

Semua benda yang bergetar dan menghasilakn bunyi disebut sebagai sumber 

bunyi. Banyaknya getaran dalam satu detik disebut dengan frekuensi. Frekuensi 

diukur dalam satuan Hertz. Jika satu benda bergetar maka dapat mempengaruhi 

benda-benda yang lain untuk ikut bergetar. Peristiwa bergetarnya benda yang 

disebabkan oleh benda lain disebut Resonansi. Sumber bunyi yang banyak 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari contohnya alat musik seperti gitar, 

angklung, gendang, drum, dll. Berikut penjelasan mengenai energi bunyi. 

 

2. Sifat-Sifat Energi Bunyi 

Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan 

cara merambat melalui media tertentu. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan 

dan dapat diserap. 

a. Merambat melalui media tertentu 

Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi 

yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat 

melalui zat padat, cair, dan gas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui 

udara. 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). Mari kita 

pelajari perambatan bunyi berikut: 

(Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Heri Sulistyanto kelas 

4 SD, hal. 120) 

a. Bunyi Dapat Merambat Melalui Benda Padat  

Benarkah bunyi dapat merambat melalui benda padat? Perambatan bunyi 

melalui benda padat, Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan 

bunyi melalui benda padat dapat kamu gunakan untuk membuat mainan. 

Misalnya membuat mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-
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teleponan bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Pada telfon-

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

 

b. Bunyi Dapat Merambat Melalui zat Cair 

Selain dapat merambat melalui zat atau benda padat, bunyi juga dapat 

merambat melalui zat cair, karena gelombang bunyi dapat merambat melalui zat 

cair. Perambatan bunyi melalui benda cair, bunyi juga dapat merambat melalui 

benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat 

kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat 

cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair dimanfaatkan oleh tim 

SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. 

Adanya sifat itu, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam 

dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan lancar. 

 

c. Bunyi Dapat Merambat Melalui 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. 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. 

Kecepatan merambatnya bunyi diudara tergantung dari suhu udara ketika 

terjadi perambatan. Udara yang panas akan lebih cepat merambatkan bunyi 

daripada udara yang dingin. 

(sumber: http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-

bunyi.html diunduh pada tanggal 12 Februari 2015) 

 

b. Bunyi dipantulkan dan diserap 

Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda 

di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan 

ataupun diserap. Jika bunyi mengenai dinding, akan dipantulkan. Oleh karena 

itu, bunyi tersebut mengalami pemantulan. Biasanya benda yang keras, rapat, dan 

mengkilat bersifat memantulkan bunyi. 

(Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Poppy. K. Kelas 4 SD, hal. 

134) 

Sifat-sifat bunyi pantul adalah sebagai berikut : 

a. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli yaitu bunyi pantul yang dapat 

memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi 

dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh (kurang dari 10 meter) 

b. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi 

aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gaung dapat 

terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Oleh 

karena itu, untuk meniadakan gaung pada gedung bioskop atau gedung 

pertemuan perlu dipasangi bahan peredam bunyi.  

http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
http://www.sangpangemong.com/2014/08/perambatan-bunyi.html
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c. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, gema terdengar 

jelas seperti bunyi aslinya  Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 

meter. Gema akan terjadi jika kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak 

bola atau di lereng bukit. Jenis bunyi pantul lain adalah bunyi pantul yang 

memperkuat bunyi asli. Sifat bunyi pantul ini yaitu memperkuat bunyi asli. 

Contohnya suara kita ketika bernyanyi di dalam kamar mandi. 

8. frekuensi 

Semua benda disebut sumber bunyi.Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi 

ada yang keras, ada pula yan glemah. Hal ini bergantung pada kekuatan dari 

sumber bunyi tersebut.Simpang getar terbesar dari benda yang bergetar disebut 

amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar dari kedudukan setimbang, 

satuannya desibel (dB).  Amplitudo inilah yang mempengaruhi keras lemahnya 

bunyi. Bunyi yang keras dihasilkan oleh benda-benda yang amplitudo getarannya 

besar. Demikian sebaliknya, bunyi lemah dihasilkan oleh benda yang amplitudo 

getarannya kecil. Banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik disebut 

frekuensi. 

(Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) BSE, Budi Wahyono kelas 4 SD, 

hal. 100) 

 

Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi tiga 

jenis. 

a. Infrasonik 
Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran 

bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengarkan bunyi 

ini. Hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing yang dapat 

mendengarkannya. 

b. Audiosonik 
Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah 

getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. 

c. Ultrasonik 
Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat, di atas audiosonik. Jumlah getaran 

bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini juga tidak dapat kita 

dengar. Hewan yang dapat menangkap bunyi ini, misalnya kelelawar dan lumba-

lumba. 

 

4. Perubahan Energi Bunyi pada Alat Musik 

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bunyi memiliki sumber. 

Bunyi timbul karena ada getaran. Kemudian melalui perantara, bunyi sampai di 

telinga. Berikut akan dijelaskan proses terdengarnya bunyi dari beberapa alat 

musik. 

a. Alat Musik yang Dipukul 

Pernahkah kamu melihat pertunjukan music tari jaipong? Salah satu alat musiknya 

adalah gendang. Alat tersebut dibunyikan dengan cara dipukul. Bagian membran 

gendang yang dipukul terbuat dari kulit. Ketika kulit bergetar, udara di sekitarnya 

pun ikut bergetar. Melalui udara tersebut, getarannya akhirnya sampai di telinga. 
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Alat musik yang dipukul lainnya pun cara kerjanya sama seperti gendang. Yang 

membedakan adalah bagian yang dipukulnya. Ada yang berupa bambu, seperti 

calung. Ada pula yang berbentuk logam, seperti gong. 

b. Alat Musik Bersenar 

Banyak jenis alat musik bersenar. Cara membunyi kannya pun berbedabeda. Ada 

yang dipetik dan ada pula yang digesek. Gitar merupakan alat musik yang dipetik. 

Biola dan rebab merupakan alat musik senar yang digesek. Pada dasarnya, alat 

musik yang dipetik maupun yang digesek bertujuan sama, yaitu menggetarkan 

senar. 

c. Alat Musik Ditiup 

Pernahkah kamu meniup seruling atau terompet? Ketika terdengar bunyi, adakah 

bagian seruling yang bergetar? Berbeda dengan gendang dan gitar, alat musik 

seruling berbunyi karena udara di dalam seruling bergetar dan menghasilkan 

bunyi. Udara di dalam bergetar setelah ditiup. Bunyi yang keluar dari seruling 

tersebut, kemudian dirambatkan melalui udara sehingga kamu pun dapat 

mendengarnya. 
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LAMPIRAN 2 

Media yang digunakan  

Audiovisual 
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LAMPIRAN 3 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Siklus III  

Nama anggota kelompok/no. absen: 

1. ……………………………. (     ) 

2. ……………………………. (     ) 

3. ……………………………. (     ) 

4. ……………………….. (     ) 

5 ………………………... (     )

Petunjuk: 

1. Lakukan percobaan dan diskusikan dengan teman sekelompokmu ! 

2. Tanyakan jika kurang jelas ! 

3. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan ! 

4. Jangan bermain-main dengan alat dan bahan yang dipergunakan dalam 

percobaan ! 

5. Jagalah kebersihan selama dan sesudah percobaan ! 

 

Percobaan ! 

Tujuan: Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat 

Alat dan Bahan: 

1. Gelas bekas air mineral (2 buah) 

2. Senar layangan (300 cm) 

3. Batang korek api 

4. Paku 

Langkah Kegiatan: 

1.   Lubangi bagian bawah gelas air mineral dengan menggunakan 

paku. 

1. Ikatkan benang pada kedua gelas tersebut melalui bagian 

belakang yang telah dilubangi. Agar mudah gunakan batang 

korek api sebagai  penahannya 

2. Tarik kedua gelas mineral tersebut bersama dengan temanmu 

sehingga senarnya menjadi tegang. 

3. Dekatkan gelas mineral dengan telingamu, kemudian suruhlah 

temanmu berbicara melalui gelas mineral yang ia pegang. 

4. Apakah kamu dapat mendengar apa yang disampaikan oleh 

temanmu itu? 

5. Berikan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut. 
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Tujuan: Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat cair 

Alat dan Bahan: 

1. Air 

2. Ember 

3. Dua buah batu 

Langkah Kegiatan: 

1. Masukkan air ke dalam ember. 

2. Masukan dua buah batu yang besarnya sama ke dalam ember 

yang telah berisi air tersebut. 

3. Di dalam air, benturkan kedua buah batu dengan menggunakan 

tanganmu. Apakah kamu dapat mendengar suara atau bunyi 

ketika kedua batu tersebut berbenturan? 

4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

 

Tujuan: Menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara 

Alat dan Bahan: 

1.  Selang plastik  

2.  Corong 

3.  Arloji 

Langkah Kegiatan: 

1. Letakkan arloji di meja dan berdirilah sehingga tidak mendengar sura detakkan 

arloji.  

2. Susunlah corong dan selang plastik sedemikian rupa.  

3. Tutupkanlah corong pada arloji dan ujung selang dipasang di telinga. 

4. Amatilah apa yang terjadi dan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

5. Dari kegiatan diatas, tuliskan kesimpulanmu!  

 

Berilah tanda√ pada table dibawah ini berdasarkan hasil percobaan yang telah 

kalian lakukan! 

 

  

Percobaan Ke 
Media atau Perantara 

Perambatan Bunyi 

Bunyi yang Dihasilkan 

         Terdengar           Tidak Terdengar 

1. Udara (gas) 
  

2. Benang kasur (padat) 
  

3. Air (cair) 
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LAMPIRAN 4 

Kisi-Kisi Evaluasi 

Sekolah   : SDN Kalibanteng Kidul  02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Standar Kompetensi  :8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar  : 8.1Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

No Indikator Materi Aspek 
Jenis 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

soal 

1. 8.1.9 Menjelaskan 

sumber bunyi 

Energi 

panas 

 

C1 

 

C2 

Pilihan 

ganda 

4 

5 Isian  1,2 

C2 

 
Uraian  

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

8.1.10 Menjelaskan  sifat 

energi bunyi 

 

 

8.1.11 Menjelaskan 

proses terjadinya 

frekuensi 

 

Energi 

panas 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 

panas 

C1 
Pilihan 

ganda 
1,2,3  

      5 

 

 

 

 

 

5 

C2 Isian 4,7,8 

C2 Uraian 3 

C1 
Pilihan 

ganda 
7,8,9 

C2 Isian 10 

 

C3 Uraian 
 

4 

4. 

 

 

 

 

 

8.1.12 Menentukan 

peristiwa di 

lingkungan 

sekitar yang 

merupakan 

contoh sifat dari 

energi bunyi 

 

Energi 

panas 

C1 
Pilihan 

ganda 
5,6,10 

10 C2 Isian 3,5,6,9 

C2,C3 Uraian 2,5 

Jumlah 25 
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LAMPIRAN 5 

Lembar Evaluasi 

Siklus III  

Nama  :.................................. 

No. Absen :.................................. 

1. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling tepat a, b, 

c, dan d ! 

1. Berikut beberapa peristiwa mengenai bunyi.  

1) Bermain telepon-teleponan dengan kaleng susu 

2) Menempelkan telinga pada rel kereta api 

3) Membantu Tim Penyelamat menolong kecelakaan di laut 

4) Peredam bunyi dalam gedung bioskop 

Berbagai contoh di atas, yang menunjukkan sifat bunyi merambat melalui 

benda padat adalah .... 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 3) 

c. 2) dan 3) 

d. 4) dan 1) 

2. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan atau diserap. 

Perhatikan benda-benda di bawah ini 

1) Dinding 

2) Karpet 

3) Busa 

4) Selimut 

Benda-benda di atas yang termasuk dalam benda yang dapat memantulkan 

bunyi ditunjukkan pada nomor .... 

a. 1) 

b. 2) 

c. 3) 

d. 4) 

3. Bunyi pantul mempunyai beberapa sifat. Perhatikan tabel di bawah ini  

Bunyi pantul memperkuat bunyi 

asli 

Gaung Gema 

A. bunyi pantul yang dapat 

memperkuat bunyi asli 

1. terdengar kurang jelas daripada 

bunyi aslinya 

I. Bunyi pantul yang 

terdengar bersamaan 

dengan bunyi asli 

B. bunyi pantul yang terdengar 

setelah bunyi asli 

2. bunyi pantul yang terdengar 

setelah bunyi asli 

II. bunyi pantul yang 

terdengar setelah 

bunyi asli 
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C. Bunyi pantul yang terdengar 

kurang jelas 

3. bunyi pantul yang dapat 

memperkuat bunyi asli 

III. tidak sejelas bunyi asli 

D. tidak sejelas bunyi asli 4. Bunyi pantul yang terdengar 

bersamaan dengan bunyi asli 

VI. terdengar kurang jelas 

daripada bunyi 

aslinya 

Berturut-turut yang menunjukkan sifat bunyi pantul secara benar adalah .... 

a. A-1-I   c. B-2-II 

b. A-1-II   d. C-4-III 

4. Perhatikan kegiatan berikut ini. 

1) Tempelkan telinga pada rel kereta api 

2) Pastikan kereta api yang masih jauh 

3) Terdengar oleh telinga kita suara kereta yang akan lewat 

Kegiatan yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa kita dapat mendengar 

suara kereta api yang masih jauh disebabkan . . . . 

a. sifat bunyi dapat merambat melalui udara 

b. sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat 

c. karena suara kereta yang keras 

d. karena suara gerbong kereta yang berisik 

5. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
 Percobaan : 

1) Ketuk di ujung meja menggunakan palu 

2) Dengarkan dari ujung lawannya 

3) Terdengar bunyi yang dihasilkan dari ketukan meja. 

Percobaan yang dilakukan di atas, menunjukkan  bunyi dapat didengar 

karena.... 

a. perambatan bunyi melalui meja 

b. ketukan sangat keras 

c. perambatan melalui udara 

d. membuat telinga sakit 

6. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. 

Perhatikan beberapa alat musik di bawah ini 
1) piano dan harmonika 

2) harmonika dan biola 
3) gitar dan biola 
4) pianika dan harmonika 
Alat musik tersebut yang menunjukkan resonator adalah .... 

a. 1) 

b. 2) 

c. 3) 
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d. 4) 

7. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dari gambar di samping, merupakan percobaan yang 

dilakukan dengan penggaris yang akan menghasilkan 

simpangan.  

Sehingga jarak yang ditempuh oleh ujung penggaris dari 

A ke B dan dari A ke C disebut .... 

a. amplitudo 

b. frekuensi 
c. resonansi 
d. nada 

8. Banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik disebut frekuensi. Perhatikan 

tabel berikut 

Berdasar kuat lemahnya 

frekuensi 
Jumlah getaran bunyi Dapat didengar 

Infrasonik A. kurang dari 20.000 

getaran per detik 

1. Manusia 

Audiosonik B. antara 20 sampai 

20.000 getaran per detik 

2. Jangkrik, angsa, anjing 

Ultrasonik C. lebih dari 20.000 

getaran per detik 

3. kelelawar, lumba-lumba 

Berdasarkan kuat lemahnya frekuensi bunyi dibagi menjadi tiga, yaitu 

infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Dari tabel di atas yang paling tepat 

adalah .... 

a. A-1 

b. B-2 

c. C-3 

d. B-1 

9. Pada saat menyanyi akan menghasilkan bunyi yang teratur dan enak jika 

didengar.Bunyi yang frekuensinya teratur disebut .... 

a. nada 

b. desah 

c. gaung 

d. gema 

10. Salah satu sifat energi bunyi adalah merambat melalui media tertentu. 

Perhatikan tabel di bawah ini 

Melalui benda padat Melalui benda cair Melalui benda gas 

a. Mainan telepon-

teleponan 

1. Petir terdengar oleh 

kita 

I. Suara petir yang 

terdengar telinga kita 

b. Mengetukkan batu 

dalam air 

2. Digunakan untuk 

membantu 

kecelakaan di laut 

II. Komunikasi lumba-

lumba di laut 

c. Petir terdengar oleh 3. Mendengar ketukan III. Melakukan telepon 
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kita meja dengan 

menempelkan 

telinga 

Perambatan bunyi di atas yang paling tepat ditunjukkan pada nomor .... 

a. a-2-I 

b. a-1-I 

c. b-3-III 

d. c-2-II 

 

    B.            Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang singkat dan jelas ! 

1.      Setiap benda yang mengalami getaran disebut ……………. bunyi 

2.      Bunyi dapat merambat melalui zat perantara berupa  … , …, dan … 

3.      Suling berbunyi karena ada…………………………… yang bergetar. 

4.      Bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim disebut……… 

5.      Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut………. 

6.      Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang….….. 

7.      Bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli disebut ……... 

8.      Makin dekat jarak sumber bunyi, maka makin…………… bunyi terdengar. 

9.      Biola akan menghasilkan bunyi apabila…………. 

10.  Banyak getaran tiap detik disebut …………… 

 

    C.            Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini ! 

1. Suara guntur dapat kita dengar bahkan sangat keras dan mengagetkan kita, 

selain itu kita juga dapat mendengar seseorang yang berbicara. Hal tersebut 

karena adanya sifat energi bunyi. Jelaskan mengapa kita dapat mendengar 

suara guntur yang sangat jauh dari kita ! 

Jawab: 

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

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

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

2. Ketika kita memainkan alat musik angklung akan terdengar bunyi yang 

indah. Jelaskan bagaimana alat musik yang kita mainkan menimbulkan 

bunyi? 

Jawab: 

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

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

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

3. Apabila kita sedang berjalan di atas rel, kita dapat mendengar bunyi kereta 

yang nergerak dengan cara mendekatkan telinga kita pada rel tersebut. 

     Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi! 

Jawab: 

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

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

 

4. Perhatikan gambar di bawah ini 

Gambar di samping merupakan gambar 

gantungan bola yang diayunkan, sehingga 

bola akan mengayun ke kanan dan kekiri. 

Berdasarkan penjelasan dan gambar,  

A             B   C tunjukkan frekuensi yang terjadi pada benda 

di samping! 

  

Jawab: 

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

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

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

5. Peristiwa tertabraknya kapal KM Bahuga Jaya oleh kapal tanker NV Norgas 

Chanthinka di Selat Sunda pada tahun 2012 lalu menyebabkan 8 orang tewas 

dan 208 orang selamat. Dengan menggunakan apakah Tim penyelamat dapat 

mengetahui terjadinya kecelakaan kapal di Selat Sunda yang sangat luas? 

Jawab: 

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

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

............................................................................................................................ 
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LAMPIRAN 6 

KUNCI JAWABAN DAN NILAI 

 

A.    Pilihan Ganda  

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

A 

A 

B 

B 

A 

C 

B 

D 

A 

A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 10 

 

B.     ISIAN 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sumber bunyi 

Padat, cair, dan gas 

Udara didalam suling yang bergetar 

Gaung 

Peredam bunyi 

Lunak atau berongga 

Gema 

Keras 

Digesek 

Frekuensi 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Total 20 
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C.    Uraian 

No Jawaban Nilai / Score 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Guntur yang terjadi di jarak yang sangat jauh 

dapat terdengar oleh kita karena adanya udara di 

sekitar kita sehingga dapat menghantarkan atau 

terjadi perambatan bunyi melalui udara, sehingga 

suara guntur terdengar oleh kita. 

 

 

Pada saat angklung kita gerakkan maka akan 

diperoleh bunyi. Tetapi, jika angklung tersebut 

didiamkan maka angklung tidak dapat 

mengeluarkan bunyi. 

 

 

Hal ini disebabkan karena bunyi kereta api 

tersebut mengalami perambatan melalui rel yang 

merupakan zat padat. Untuk menunjukkan bahwa 

bunyi merambat melalui benda padat. 

 

Terjadinya frekuensi ditunjukkan dengan 

perjalanan bola dari B-A dan B-C sehingga 

terjadi frekuensi. 

 

Dengan menggunakan frekuensi energi bunyi 

dan perambatan energi bunyi dapat digunakan 

Tim penyelamat mendeteksi adanya keretakan 

logam yaitu bahan kapal dan titik terjadinya 

keretakan logam di Selat Sunda yang luas. Alat 

yang digunakan adalah sonar. 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Total 20 
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LAMPIRAN 7 

PEDOMAN PENSKORAN 

SIKLUS 1  

 

Jenis Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Mata Pelajaran  : IPA   

Kurikulum  : KTSP  

Kelas/Semester : IV / 02 

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 di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Pedoman Penskoran: 

VII. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi, terdapat dua atau lebih 

jawaban yang dipilih; Skor 1 jika jawaban benar 

Skor maksimal = 10 

VIII. Skor 0 jika jawaban salah atau jawaban dikosongi; Skor 2 jika jawaban 

benar 

Skor maksimal = 20 

IX. Skor 0 jika jawaban dikosongi; Skor 2 jika dijawab tetapi salah; Skor 4 

jika dijawab benar 

     Skor Maksimal = 20 

     Skor Komulatif maksimal = I + II + III 

  = 10 + 20 + 20 = 50 

Penilaian 

  

 

 

KKM  65  

(Sumber: SDN Kalibanteng Kidul 02)  

Jumlah skor yang diperoleh 

NILAI =          X 100 

  Jumlah skor maksimal 
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Lembar Penilaian Proses 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1              

2. Kelompok 2              

3. Kelompok 3              

4. Kelompok 4              

5. Kelompok 5              

6. Kelompok 6              

7. Kelompok 7              

8. Kelompok 8              

9. Kelompok 9              

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )  = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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LAMPIRAN HASIL PENGAMATAN 

 

 

1. Keterampilan Guru 

2. Aktivitas Siswa 

3. Respon siswa 

4. Hasil Belajar  
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Lampiran 7 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke I 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   :Energi panas 

Hari/Tanggal  :Jum‟at, 27 Maret 2015 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

 

No Indikator Deskriptor 
Check 

list 

Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

 

1. Mempersiapkan sumber belajar dan 

media belajar dengan teliti 

2. Melakukan apersepsi yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar 

3. Melakukan apersepsi yang dapat 

menarik rasa ingin tahu siswa 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang dapat memperjelas siswa 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 

2. Mengorientasi 

peserta didik 

terhadap 

masalah dan 

menyampaikan 

materi 

1. Memberikan pertanyaan yang dapat 

menarik perhatian siswa 

2. Menjelaskan materi  disertai dengan 

contoh yang variatif 

3. Penjelasan materi dalam media mudah 

dipahami oleh siswa 

√ 

 

 

 

√ 

2 



292 
 

 
 

menggunakan 

media 

audiovisual  

4. Materi yang disampaikan menarik 

perhatian siswa 

3. Membimbing 

siswa   secara 

berkelompok 

dalam 

menentukan 

subtopik 

permasalahan  

 

1. Membimbing pembentukan kelompok 

dengan penuh perhatian 

2. Memberikan petunjuk jalannya diskusi 

dengan jelas 

3. Membimbing dalam menentukan sub 

topik permasalahan pada semua 

kelompok 

4. Merencanakan prosedur pembelajaran  

sesuai dengan perencanaan 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

4. Membimbing 

siswa untuk aktif 

berdiskusi dan 

melakukan 

penyelidikan 

dalam kelompok  

 

1. Mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber 

2. Membimbing semua siswa yang 

mengalami kesulitan dalam melakukan 

percobaan 

3. Membimbing semua kelompok dalam 

kegiatan percobaan. 

4. Membimbing kelompok dalam 

memecahkan masalah 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

2 

5. Membimbing 

siswa 

mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

 

 

1. Membimbing siswa mengembangkan 

laporan hasil penelitian sesuai dengan 

petunjuk. 

b. Memimbing tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil analisis di depan 

kelas. 

c. Memberi kesempatan kepada kelompok 

lainnya untuk menanggapi. 

d. Memperikan umpan balik dari hasil 

jawaban para siswa 

√ 

 

 

 

√ 

2 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah  

 

1. Mengevaluasi proses pemecahan 

masalah yang dipresentasikan dengan 

teliti. 

2. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok 

secara adil 

3. Menyempurnakan jawaban dari hasil 

penyelidikan dengan tepat 

4. Bekerjasama dengan siswa dalam 

membuat kesimpulan 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 

 7. Menutup 

pembelajaran 

dengan 

melakukan 

refleksi dan 

1. Memberikan reward terhadap semua 

kelompok 

2. Memberikan soal evaluasi 

3. Memberikan tindak lanjut pada semua 

siswa 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

berdoa  4. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

dengan jelas 

Jumlah Skor 18 

Jumlah Skor =18 Kategori = Baik 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil 

ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

      Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 



294 
 

 
 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 27 Maret 2015 
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Lampiran 8 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke II 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   :Perpindahan panas 

Hari/Tanggal  :Selasa, 31 Maret 2015 

 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

 

No Indikator Deskriptor Check list 
Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

 

1. Mempersiapkan sumber belajar dan 

media belajar dengan teliti 

2. Melakukan apersepsi yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar 

3  Melakukan apersepsi yang dapat 

menarik rasa ingin tahu siswa 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang dapat memperjelas siswa 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

2. Mengorientasi 

peserta didik 

terhadap 

masalah dan 

menyampaikan 

materi 

1. Memberikan pertanyaan yang dapat 

menarik perhatian siswa 

2. Menjelaskan materi  disertai dengan 

contoh yang variatif 

3. Penjelasan materi dalam media 

√ 

 

√ 

 

√ 

3 
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menggunakan 

media 

audiovisual  

mudah dipahami oleh siswa 

4. Materi yang disampaikan menarik 

perhatian siswa 

3. Membimbing 

siswa   secara 

berkelompok 

dalam 

menentukan 

subtopik 

permasalahan  

 

1. Membimbing pembentukan 

kelompok dengan penuh perhatian 

2. Memberikan petunjuk jalannya 

diskusi dengan jelas 

3. Membimbing dalam menentukan 

sub topik permasalahan pada semua 

kelompok 

4. Merencanakan prosedur 

pembelajaran  sesuai dengan 

perencanaan 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

4. Membimbing 

siswa untuk aktif 

berdiskusi dan 

melakukan 

penyelidikan 

dalam kelompok  

 

1. Mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber 

2. Membimbing semua siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

melakukan percobaan 

3. Membimbing semua kelompok 

dalam kegiatan percobaan. 

4. Membimbing kelompok dalam 

memecahkan masalah 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 

5. Membimbing 

siswa 

mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

 

 

1.Membimbing siswa mengembangkan 

laporan hasil penelitian sesuai 

dengan petunjuk. 

2. Memimbing tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil analisis di 

depan kelas. 

3.Memberi kesempatan kepada 

kelompok lainnya untuk 

menanggapi. 

4. Memperikan umpan balik dari hasil 

jawaban para siswa 

√ 

 

 

 

√ 

2 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah  

 

1. Mengevaluasi proses pemecahan 

masalah yang dipresentasikan dengan 

teliti. 

2. Mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok secara adil 

3. Menyempurnakan jawaban dari 

hasil penyelidikan dengan tepat 

4.Bekerjasama dengan siswa dalam 

membuat kesimpulan 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

 7. Menutup 

pembelajaran 

dengan 

1. Memberikan reward terhadap 

semua kelompok 

2. Memberikan soal evaluasi 

√ 

 

√ 

4 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

melakukan 

refleksi dan 

berdoa  

3. Memberikan tindak lanjut pada 

semua siswa 

4. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dengan jelas 

√ 

 

 

√ 

Jumlah Skor 22 

Jumlah Skor =22    Kategori = Baik 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil 

ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

    



298 
 

 
 

                                 Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 31 Maret 2015 
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Lampiaran 9 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke III 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   :Energi bunyi 

Hari/Tanggal  :Selasa, 7 April 2015 

 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

No Indikator Deskriptor Check list 
Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

 

1. Mempersiapkan sumber belajar dan 

media belajar dengan teliti 

2. Melakukan apersepsi yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar 

3. Melakukan apersepsi yang dapat 

menarik rasa ingin tahu siswa 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang dapat memperjelas siswa 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

2. Mengorientasi 

peserta didik 

terhadap 

masalah dan 

menyampaikan 

materi 

menggunakan 

1. Memberikan pertanyaan yang dapat 

menarik perhatian siswa 

2. Menjelaskan materi  disertai dengan 

contoh yang variatif 

3. Penjelasan materi dalam media 

mudah dipahami oleh siswa 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 
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media 

audiovisual  
4. Materi yang disampaikan menarik 

perhatian siswa 

√ 

3. Membimbing 

siswa   secara 

berkelompok 

dalam 

menentukan 

subtopik 

permasalahan  

 

1. Membimbing pembentukan kelompok 

dengan penuh perhatian 

2.Memberikan petunjuk jalannya diskusi 

dengan jelas 

3. Membimbing dalam menentukan sub 

topik permasalahan pada semua 

kelompok 

4. Merencanakan prosedur pembelajaran  

sesuai dengan perencanaan 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

4. Membimbing 

siswa untuk aktif 

berdiskusi dan 

melakukan 

penyelidikan 

dalam kelompok  

 

1. Mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber 

2. Membimbing semua siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

melakukan percobaan 

3. Membimbing semua kelompok dalam 

kegiatan percobaan. 

4. Membimbing kelompok dalam 

memecahkan masalah 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

5. Membimbing 

siswa 

mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

 

 

1. Membimbing siswa mengembangkan 

laporan hasil penelitian sesuai dengan 

petunjuk. 

2. Memimbing tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil analisis di depan 

kelas. 

3.Memberi kesempatan kepada 

kelompok lainnya untuk menanggapi. 

4. Memperikan umpan balik dari hasil 

jawaban para siswa 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah  

 

1. Mengevaluasi proses pemecahan 

masalah yang dipresentasikan dengan 

teliti. 

2. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok 

secara adil 

3. Menyempurnakan jawaban dari hasil 

penyelidikan dengan tepat 

4.Bekerjasama dengan siswa dalam 

membuat kesimpulan 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

 7. Menutup 

pembelajaran 
1. Memberikan reward terhadap semua 

kelompok 

√ 

 

4 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

dengan 

melakukan 

refleksi dan 

berdoa  

2. Memberikan soal evaluasi 

3. Memberikan tindak lanjut pada semua 

siswa 

4.Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

dengan jelas 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

Jumlah Skor 25 

Jumlah Skor = 25     Kategori = Sangat Baik 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil 

ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 
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                                  Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 7 April 2015 
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Lampiran 10 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke I 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   :Energi panas 

Hari/Tanggal  :Jum‟at, 27 Maret 2015 

Nama Siswa  :Kelara Arlinda 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108)  

 

No Indikator Deskriptor 

 

Check 

list 

Jumlah 

Skor 

1. 

 

Menyimak 

penyampaian materi 

pengantar dari guru 

(listening activities, 

writing activities, 

dan oral activities) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan tertib 

2. Siswa memperhatikan penyampaian 

materi dari guru dengan konsentrasi 

3.  Siswa merespon penjelasan guru 

dengan berani 

4. Siswa mengajukan pertanyaan dengan 

berani. 

√ 

 

1 

2. Mengamati 

tayangan materi 

pada media 

audiovisual 

1. Mengamati tayangan audiovisual 

dengan konsentrasi 

2. Mengapresiasi terhadap tayangan 

media audiovisual 

√ 

 

 

√ 

2 
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3. Mengajukan ide/ mengamati 

tayangan media audiovisual 

4. Mengajukan pertanyaan terhadap 

tayangan media audiovisual dengan 

percaya diri 

 

3. Melaksanakan tugas 

pemecahan masalah 

secara berkelompok  

1. Menganalisis permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok. 

2. Bekerja kelompok mendiskusikan 

pemecahan masalah dengan 

tanggung jawab 

3. Menyampaikan pendapat/ ide dalam 

diskusi dengan berani 

4. Memecahkan masalah dalam 

kelompok dengan tepat 

 

 

 

√ 

 

1 

4. Menganalisis 

informasi/ data 

yang diperoleh dan 

melakukan 

eksperimen untuk 

menguji hipotesis. 

1. Memahami langkah-langkah 

penyelidikan dengan tepat 

2. Menggunakan multi sumber untuk 

mencari informasi dengan kreatif 

3. Melakukan penyelidikan 

berdasarkan masalah yang 

disampaikan dengan tanggung jawab 

4. Melakukan penyelidikan secara 

kompak dengan kelompok 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 

5. Menyajikan hasil 

analisis dalam 

bentuk laporan. 

1. Mengembangkan hasil penyelidikan 

dalam lembar kerja kelompok dengan 

kreatif 

2. Mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi hasil laporan  yang 

komunikatif. 

3. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan hasil laporan dengan 

berani 

4. Bertanggung jawab terhadap hasil 

diskusi 

√ 

 

1 

6. Melakukan evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan masalah  

1. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat 

2.  Menanggapi pendapat kelompok lain 

dengan percaya diri 

3.  Mampu memberikan masukan pada 

kelompok lain 

4. Dapat menyimpulkan pemecahan 

masalah dengan tepat 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

1 

7. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang telah 

dilaksanakan  

1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama guru dengan teliti 

2. Berani memberi kritikan terhadap 

kegiatan pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

3 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

Jumlah Skor =  12  Kategori =  Cukup 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil 

ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

      Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 

3. Menerima saran/ masukan dari guru 

dengan baik. 

4. Berani mengajukan pertanyaan yang 

belum dipahami dengan percaya diri 

√ 

 

Jumlah Skor 12 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

                                 Observer 

 

         

 

Anip Obayati  

          NIM. 1401411551 
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Lampiran 11 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke II 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   : Perpindahan Panas 

Hari/Tanggal  :Selasa, 31  Maret 2015 

Nama Siswa  :Kelara Arlinda 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

 

No Indikator Deskriptor 

 

Check 

list 

Jumlah 

Skor 

1. 

 

Menyimak 

penyampaian materi 

pengantar dari guru 

(listening activities, 

writing activities, 

dan oral activities) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan tertib 

2. Siswa memperhatikan penyampaian 

materi dari guru dengan konsentrasi 

3.  Siswa merespon penjelasan guru 

dengan berani 

4. Siswa mengajukan pertanyaan dengan 

berani. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

3 

2. Mengamati 

tayangan materi 

pada media 

audiovisual 

1. Mengamati tayangan audiovisual 

dengan konsentrasi 
2. Mengapresiasi terhadap tayangan media 

audiovisual 

√ 

 

 

√ 

3 
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3. Mengajukan ide/ mengamati tayangan 

media audiovisual 

4. Mengajukan pertanyaan terhadap 

tayangan media audiovisual dengan 

percaya diri 

 

 

 

√ 

 

3. Melaksanakan tugas 

pemecahan masalah 

secara berkelompok  

1. Menganalisis permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok. 

2. Bekerja kelompok mendiskusikan 

pemecahan masalah dengan 

tanggung jawab 

3. Menyampaikan pendapat/ ide dalam 

diskusi dengan berani 

4. Memecahkan masalah dalam 

kelompok dengan tepat 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 

4. Menganalisis 

informasi/ data 

yang diperoleh dan 

melakukan 

eksperimen untuk 

menguji hipotesis. 

1. Memahami langkah-langkah 

penyelidikan dengan tepat 

2. Menggunakan multi sumber untuk 

mencari informasi dengan kreatif 

3. Melakukan penyelidikan 

berdasarkan masalah yang 

disampaikan dengan tanggung jawab 

4. Melakukan penyelidikan secara 

kompak dengan kelompok 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

3 

5. Menyajikan hasil 

analisis dalam 

bentuk laporan. 

1. Mengembangkan hasil penyelidikan 

dalam lembar kerja kelompok dengan 

kreatif 

2. Mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi hasil laporan  yang 

komunikatif. 

3. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan hasil laporan dengan 

berani 

4. Bertanggung jawab terhadap hasil 

diskusi 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 

6. Melakukan evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan masalah  

1. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat 

2.  Menanggapi pendapat kelompok lain 

dengan percaya diri 

3.  Mampu memberikan masukan pada 

kelompok lain 

4. Dapat menyimpulkan pemecahan 

masalah dengan tepat 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 

7. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang telah 

dilaksanakan  

1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama guru dengan teliti 

2. Berani memberi kritikan terhadap 

kegiatan pembelajaran 

√ 

 

 

 

 

2 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

Jumlah Skor =  20  Kategori = Baik 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil ketiga 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

      Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 

3. Menerima saran/ masukan dari guru 

dengan baik. 

4. Berani mengajukan pertanyaan yang 

belum dipahami dengan percaya 

diri 

√ 

 

Jumlah Skor 20 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 31 Maret 2015 

Observer 

 

        Kiki Siti Rohmana 

        NIM. 1401411557 
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Lampiran 12 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

siklus ke III 

 

Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   :Energi Bunyi 

Hari/Tanggal  :Selasa, 7 April  2015 

Nama Siswa  :Kelara Arlinda 

 

PETUNJUK 

1.  Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditentukan. 

3.   Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia! 

4.   Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor nampak 1, skor 1/ kurang. 

b. Jika deskriptor nampak 2, skor 2/ cukup 

c. Jika deskriptor nampak 3, skor 3/ baik. 

d. Jika deskriptor nampak 4, skor 4/ sangat baik. 

(Widoyoko, 2014: 106-108) 

 

No Indikator Deskriptor 

 

Check 

list 

Jumlah 

Skor 

1. 

 

Menyimak 

penyampaian materi 

pengantar dari guru 

(listening activities, 

writing activities, 

dan oral activities) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan tertib 

2. Siswa memperhatikan penyampaian 

materi dari guru dengan konsentrasi 

3.  Siswa merespon penjelasan guru 

dengan berani 

4. Siswa mengajukan pertanyaan dengan 

berani. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

2. Mengamati 

tayangan materi 

pada media 

audiovisual 

1. Mengamati tayangan audiovisual 

dengan konsentrasi 

2. Mengapresiasi terhadap tayangan 

media audiovisual 

√ 

 

 

√ 

4 
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3. Mengajukan ide/ mengamati tayangan 

media audiovisual 

4. Mengajukan pertanyaan terhadap 

tayangan media audiovisual dengan 

percaya diri 

√ 

 

 

√ 

 

3. Melaksanakan tugas 

pemecahan masalah 

secara berkelompok  

1. Menganalisis permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok. 

2. Bekerja kelompok mendiskusikan 

pemecahan masalah dengan 

tanggung jawab 

3. Menyampaikan pendapat/ ide dalam 

diskusi dengan berani 

4. Memecahkan masalah dalam 

kelompok dengan tepat 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

4. Menganalisis 

informasi/ data 

yang diperoleh dan 

melakukan 

eksperimen untuk 

menguji hipotesis. 

1. Memahami langkah-langkah 

penyelidikan dengan tepat 

2. Menggunakan multi sumber untuk 

mencari informasi dengan kreatif 

3.  Melakukan penyelidikan berdasarkan 

masalah yang disampaikan dengan 

tanggung jawab 

4. Melakukan penyelidikan secara 

kompak dengan kelompok 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

5. Menyajikan hasil 

analisis dalam 

bentuk laporan. 

1. Mengembangkan hasil penyelidikan 

dalam lembar kerja kelompok dengan 

kreatif 

2. Mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi hasil laporan  yang 

komunikatif. 

3. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan hasil laporan dengan 

berani 

4. Bertanggung jawab terhadap hasil 

diskusi 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 

6. Melakukan evaluasi 

terhadap proses 

pemecahan masalah  

1. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat 

2.  Menanggapi pendapat kelompok lain 

dengan percaya diri 

3.  Mampu memberikan masukan pada 

kelompok lain 

4. Dapat menyimpulkan pemecahan 

masalah dengan tepat 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 

7. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang telah 

dilaksanakan  

1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama guru dengan teliti 

2. Berani memberi kritikan terhadap 

kegiatan pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

4 
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Jarak interval (i) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

Jumlah Skor = 26  Kategori = Sangat Baik 

Keterangan : 

Skor maksimal =  4 x 7 = 28 

Skor minimal  =  1 x 7 = 7 

               Skor maksimal + skor minimal 

Median   =                

                             2 

 

          28 + 7 

                     =        =  17,5     
             2 

   

 

 

        28 - 7 

Jarak interval (i) =   = 5, 25     

4 

Kriteria Penilaian 

Skor minimal    (K) = 7 

Skor maksimal  (M) = 28 

Banyaknya skor (n) = 28 – 7 + 1 = 22 

 

Q1 =  kuartil pertama,        Q2 = Kuartil kedua = Median Q3 =  kuartil 

ketiga, 

letak K1=  
 

  
 ( n + 1)        letak K1=  

 

  
 ( n + 1)  letak K3=  

 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
( 22+1)            = 

 

  
 ( 22+1)   = 

 

  
( 22+1) 

= 5, 75              = 11,5    = 17,25 

Nilai K1           Nilai K2    Nilai K3  

= (7-1)+5,75 = 11,75           = (7-1)+11,5 = 17,5                   = (7-1)+ 17,25 = 

23,25 

 

      Nilai rata-rata indikator yang dilaksanakan 

%ketuntasan  (P) =            x 100% 

     Indikator yang ada 

 

3. Menerima saran/ masukan dari guru 

dengan baik. 

4. Berani mengajukan pertanyaan yang 

belum dipahami dengan percaya diri 

√ 

 

 

√ 

Jumlah Skor 26 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

  23,25  ≤ skor < 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

  17,5  ≤ skor <  23,25 Baik (B) Berhasil 

  11,75  ≤ skor < 17,5 Cukup (C) Tidak berhasil 

       7   ≤ skor < 11,75 Kurang (D) Tidak berhasil 

 

Semarang, 7 April 2015 

Observer 

 

                                                                 

  Rizka Azmimahar 

        NIM. 1401411152
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Lampiaran 13 

 REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I 

Sekolah  :SDN Kalibanteng Kidul 02  

Pokok Bahasan :Energi panas dan energi bunyi 

Kelas/Semester :IV/II    

Hari/Tanggal :Jum‟at, 27 Maret 2015 

 

        Observer 

 

 

A

nip Obayati 

NIM. 1401411551 

 

  

No Nama 
Indikator aktivitas siswa Jumlah skor  Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 Skor  (%)  

1 S-G-M 3 4 3 4 4 2 3 23 82.14 Baik  

2 V-A 3 3 4 4 4 2 3 23 82.14 Baik 

3 F-A 2 3 4 4 3 2 2 20 71.42 Baik 

4 K-A 1 2 1 3 1 1 3 12 42.85 Cukup 

5 N-P-A 2 3 4 3 4 2 2 20 71.42 Baik 

6 M-V-T 1 1 1 2 1 2 1 9 32.14 Kurang 

7 A-K-B 2 3 3 4 1 2 1 16 57.14 Cukup 

8 H-A-S 2 2 2 2 1 2 1 12 42.85 Cukup 

9 M-B-S 3 4 3 4 3 2 3 22 78.57 Baik 

10 R-T-F 1 1 2 2 1 1 2 10 35.71 Kurang 

Jumlah skor per 

indikator 

20 26 27 32 23 18 36 167 596.38  

Rata-rata skor per 

indikator 

2.00 2.60 2.70 3.20 2.30 1.80 2.10 16.7 59.63 Cukup 

Rata-rata skor        2.38   
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Lampiaran 14 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus II 

Sekolah  :SDN Kalibanteng Kidul 02 

 Pokok Bahasan:Energi panas dan energi bunyi 

Kelas/Semester :IV/II    

 Hari/Tanggal :Selasa, 31 Maret 2015 

 

        Observer 

 

 

          Kiki Siti Rohmana 

NIM. 1401411557 

 

  

No Nama 
Indikator aktivitas siswa Jumlah skor  

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 Skor  (%) 

1 S-G-M 4 4 4 4 4 3 4 27 96.42 Sangat Baik  

2 V-A 4 4 4 4 4 3 3 26 92.85 Sangat Baik 

3 F-A 4 4 4 4 4 4 3 27 96.42 Sangat Baik 

4 K-A 3 3 3 3 3 3 2 20 71.42 Baik 

5 N-P-A 3 3 4 4 4 2 3 23 82.14 Baik 

6 M-V-T 2 3 1 3 2 2 2 15 53.57 Cukup 

7 A-K-B 3 1 3 3 3 3 4 20 71.42 Baik 

8 H-A-S 3 4 3 3 2 2 3 20 71.42 Baik 

9 M-B-S 4 4 4 4 4 3 4 27 96.42 Sangat Baik 

10 R-T-F 1 2 3 3 2 2 3 16 57.14 Cukup 

Jumlah skor per 

indikator 

31 32 33 35 32 27 31 221 789.22  

Rata-rata skor per 

indikator 

3.10 3.20 3.30 3.50 2.30 1.80 3.10 22.1 78.92 Baik 

Rata-rata skor        2.90   
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Lampiaran 15 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

Sekolah  :SDN Kalibanteng Kidul 02 

 Pokok Bahasan:Energi panas dan energi bunyi 

Kelas/Semester :IV/II    

 Hari/Tanggal :Selasa, 7 April 2015 

 

Observer 

 

 

                                               Rizka Azmimahar 

           NIM. 1401411152 

 

 

  

No Nama 
Indikator aktivitas siswa Jumlah skor  

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 Skor  (%) 

1 S-G-M 4 4 4 4 3 4 4 27 96.42 Sangat Baik  

2 V-A 4 4 4 4 3 4 4 27 96.42 Sangat Baik 

3 F-A 3 4 4 3 4 3 3 24 85.71 Sangat Baik 

4 K-A 4 4 4 4 3 3 4 26 92.85 Sangat Baik 

5 N-P-A 4 4 4 4 4 4 3 27 96.42 Sangat Baik 

6 M-V-T 4 2 3 2 3 1 3 18 64.28 Baik 

7 A-K-B 3 4 4 4 4 4 4 27 96.42 Sangat Baik 

8 H-A-S 2 4 4 4 4 4 4 26 92.85 Sangat Baik 

9 M-B-S 4 4 4 4 4 4 4 28 100 Sangat Baik 

10 R-T-F 2 3 2 3 1 1 2 14 50 Cukup 

Jumlah skor per 

indikator 

34 37 37 36 33 32 35 244 871.37  

Rata-rata skor per 

indikator 

3.40 3.70 3.70 3.60 3.30 3.20 3.50 24.4 87.13 Sangat Baik 

Rata-rata skor        3.48   
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Lampiran 16 

HASIL ANGKET RESPON SISWA 

SIKLUS 1 

 

Nama Siswa  : Ramadani Tri Fanimukti 

Nama SD  : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi   : Energi panas dan energi bunyi 

Hari/tanggal  : Jum‟at, 27 Maret 2015 

 

No. Pertanyaan 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

1 Apakah anda senang dengan cara mengajar Ibu 

tadi ? 
 √ 

2 Apakah media yang Ibu gunakan tadi menarik ? 

 
√  

3 Apakah anda paham dengan materi yang Ibu 

sampaikan ? 
 √ 

4 Apakah dengan menggunakan media audiovisual 

tadi, anda lebih mudah memahami materi ? 
√  

5 Apakah anda mau belajar lagi dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi ? 
√  
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Lampiran 17 

HASIL ANGKET RESPON SISWA 

SIKLUS 1I 

 

Nama Siswa  : Masayu Valen Tina 

Nama SD  : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi   : Energi panas dan energi bunyi 

Hari/tanggal  : Selasa 31 Maret 2015 

 

No. Pertanyaan 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

1 Apakah anda senang dengan cara mengajar Ibu 

tadi ? 
√  

2 Apakah media yang Ibu gunakan tadi menarik ? 

 
√  

3 Apakah anda paham dengan materi yang Ibu 

sampaikan ? 
 √ 

4 Apakah dengan menggunakan media audiovisual 

tadi, anda lebih mudah memahami materi ? 
√  

5 Apakah anda mau belajar lagi dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi ? 
√  
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Lampiran 18 

HASIL ANGKET RESPON SISWA 

SIKLUS 1II 

 

Nama Siswa  : Sheilla Gadis Marsyanda 

Nama SD  : SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi   : Energi panas dan energi bunyi 

Hari/tanggal  : Selasa, 7 April 2015 

 

No. Pertanyaan 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

1 Apakah anda senang dengan cara mengajar Ibu 

tadi ? 
√  

2 Apakah media yang Ibu gunakan tadi menarik ? 

 
√  

3 Apakah anda paham dengan materi yang Ibu 

sampaikan ? 
√  

4 Apakah dengan menggunakan media audiovisual 

tadi, anda lebih mudah memahami materi ? 
√  

5 Apakah anda mau belajar lagi dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi ? 
√  
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Lampiran 19 

Rekapitulasi Hasil Respon Siswa Melalui Model 

PBL Dengan Media Audiovisual 

No Pertanyaan 

Jumlah siswa menjawab 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Y T Y T Y T 

1 

Apakah anda senang dengan cara mengajar 

ibu tadi? 
26 12 30 8 35 3 

2 

Apakah media yang ibu gunakan tadi 

menarik? 
29 9 32 6 36 2 

3 

Apakah anda paham dengan materi yang Ibu 

sampaikan? 
22 16 25 13 32 4 

4 

Apakah dengan media audiovisual tadi, anda 

lebih mudah memahami materi? 
24 24 29 9 36 2 

 

5 

Apakah anda mau belajar lagi dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi? 
32 6 33 5 37 1 
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Lampiran 20 

DAFTAR HASIL BELAJAR 

SIKLUS I 

 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Hari / Tanggal  : Jum‟at / 27 Maret 2015 

 

NO NAMA 
NILAI 

KKM 65 
KUALIFIKASI 

1 H-A-S 56 Tidak Tuntas 

2 A-K-P 96 Tuntas 

3 A-N-S 50 Tidak Tuntas 

4 A-R 30 Tidak Tuntas 

5 A-M-S 56 Tidak Tuntas 

6 C-Y-A-E 92 Tuntas 

7 D-R-A 88 Tuntas 

8 F-I-F 68 Tuntas 

9 F-R 42 Tidak Tuntas 

10 F-A-S 86 Tuntas 

11 G-Y-N 84 Tuntas 

12 I-D-P 62 Tidak Tuntas 

13 K-A 68 Tuntas 

14 K-P 40 Tidak Tuntas 

15 M-B-S 88 Tuntas 

16 M-V-T 78 Tuntas 

17 M-I 76 Tuntas 

18 N-B-M 80 Tuntas 

19 N-T-P-I-P 48 Tidak Tuntas 

20 N-G-R-A 88 Tuntas 

21 N-R-N 82 Tuntas 

22 N-I-K 58 Tidak Tuntas 

23 P-A-P 78 Tuntas 

24 P-N-Y- P 82 Tuntas 

25 R-S-R 78 Tuntas 

26 R-T-F 68 Tuntas 

27 R-S-D-A 54 Tidak Tuntas 

28 S-G-M 94 Tuntas 

29 S-A-H 66 Tuntas 

30 T-S 72 Tuntas 

31 V-A 94 Tuntas 

32 W-S 66 Tuntas 

33 W-T 40 Tidak Tuntas 

34 F-A 90 Tuntas 
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35 S-B-J 34 Tidak Tuntas 

36 F-I-S 76 Tuntas 

37 D-H 72 Tuntas 

38 N-P-A-M 96 Tuntas 

Nilai Tertinggi 96  

Nilai Terendah 30  

Siswa yang tuntas  26 69% 

Siswa tidak tuntas  12 31% 

Jumlah Nilai 2676  

 

Semarang, 27 Maret 2015 

                           

  Wali kelas 
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Lampiran 21 

DAFTAR HASIL BELAJAR 

SIKLUS II 

 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Hari / Tanggal  : Selasa / 31 Maret 2015 

 

N

O 
NAMA 

NILAI 

KKM 65 
KRITERIA 

1 H-A-S 82 Tuntas 

2 A-K-P 92 Tuntas 

3 A-N-S 62 Tidak Tuntas 

4 A-R 32 Tidak Tuntas 

5 A-M-S 48 Tidak Tuntas 

6 C-Y-A-E 72 Tuntas 

7 D-R-A 84 Tuntas 

8 F-I-F 80 Tuntas 

9 F-R 58 Tidak Tuntas 

10 F-A-S 70 Tuntas 

11 G-Y-N 92 Tuntas 

12 I-D-P 60 Tidak Tuntas 

13 K-A 80 Tuntas 

14 K-P 74 Tuntas 

15 M-B-S 90 Tuntas 

16 M-V-T 86 Tuntas 

17 M-I 54 Tidak Tuntas 

18 N-B-M 84 Tuntas 

19 N-T-P-I-P 70 Tuntas 

20 N-G-R-A 90 Tuntas 

21 N-R-N 80 Tuntas 

22 N-I-K 74 Tuntas 

23 P-A-P 88 Tuntas 

24 P-N-Y- P 80 Tuntas 

25 R-S-R 68 Tuntas 

26 R-T-F 56 Tidak Tuntas 

27 R-S-D-A 40 Tidak Tuntas 

28 S-G-M 98 Tuntas 

29 S-A-H 78 Tuntas 

30 T-S 68 Tuntas 

31 V-A 94 Tuntas 

32 W-S 70 Tuntas 

33 W-T 30 Tidak Tuntas 

34 F-A 90 Tuntas 

35 S-B-J 88 Tuntas 
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36 F-I-S 80 Tuntas 

37 D-H 62 Tidak Tuntas 

38 N-P-A-M 96 Tuntas 

Nilai Tertinggi 98  

Nilai Terendah 32  

Siswa yang tuntas  28 73% 

Siswa tidak tuntas  10 27% 

Jumlah Nilai 2800  

 

Semarang, 31 Maret 2015 

 

                       Wali kelas 
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Lampiran 22 

DAFTAR HASIL BELAJAR 

SIKLUS III 

 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Hari / Tanggal  : Selasa / 7 April 2015 

 

NO NAMA 
NILAI 

KKM 65 
KUALIFIKASI 

1 H-A-S 80 Tuntas 

2 A-K-P 92 Tuntas 

3 A-N-S 68 Tuntas 

4 A-R 52 Tidak Tuntas 

5 A-M-S 70 Tuntas 

6 C-Y-A-E 86 Tuntas 

7 D-R-A 88 Tuntas 

8 F-I-F 86 Tuntas 

9 F-R 68 Tuntas 

10 F-A-S 68 Tuntas 

11 G-Y-N 94 Tuntas 

12 I-D-P 78 Tuntas 

13 K-A 66 Tuntas 

14 K-P 66 Tuntas 

15 M-B-S 90 Tuntas 

16 M-V-T 84 Tuntas 

17 M-I 78 Tuntas 

18 N-B-M 82 Tuntas 

19 N-T-P-I-P 82 Tuntas 

20 N-G-R-A 94 Tuntas 

21 N-R-N 96 Tuntas 

22 N-I-K 86 Tuntas 

23 P-A-P 94 Tuntas 

24 P-N-Y- P 72 Tuntas 

25 R-S-R 68 Tuntas 

26 R-T-F 68 Tuntas 

27 R-S-D-A 66 Tuntas 

28 S-G-M 100 Tuntas 

29 S-A-H 82 Tuntas 

30 T-S 68 Tuntas 

31 V-A 100 Tuntas 

32 W-S 82 Tuntas  

33 W-T 38 Tidak Tuntas 
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34 F-A 90 Tuntas 

35 S-B-J 86 Tuntas 

36 F-I-S 70 Tuntas 

37 D-H 78 Tuntas 

38 N-P-A-M 100 Tuntas 

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 38  

Siswa yang tuntas  26 94% 

Siswa tidak tuntas  2 6% 

Jumlah Nilai 3016  

 

 

Semarang, 7 April 2015 

 

                       Wali kelas 
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Lampiran 23 

 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Melalui Model PBL Dengan 

Media Audiovisual 

No Nama Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket 

1 H-A-S 56 T T 82 T 80 T 

2 A-K-P 96 T 92 T 92 T 

3 A-N-S 50 T T 62 TT 68 T 

4 A-R 30 TT 32 TT 52 TT 

5 A-M-S 56 T T 48 TT 70 T 

6 C-Y-A-E 92 T 72 T 86 T 

7 D-R-A 88 T 84 T 88 T 

8 F-I-F 68 T 80 T 86 T 

9 F-R 42 T T 58 TT 68 T 

10 F-A-S 86 T 70 T 68 T 

11 G-Y-N 84 T 92 T 94 T 

12 I-D-P 62 T T 60 TT 78 T 

13 K-A 68 T 80 T 66 T 

14 K-P 40 T T 74 T 66 T 

15 M-B-S 88 T 90 T 90 T 

16 M-V-T 78 T 86 T 84 T 

17 M-I 76 T 54 TT 78 T 

18 N-B-M 80 T 84 T 82 T 

19 
N-T-P-I-

P 
48 

TT 
70 T 

82 T 

20 N-G-R-A 88 T 90 T 94 T 

21 N-R-N 82 T 80 T 96 T 

22 N-I-K 58 T T 74 T 86 T 

23 P-A-P 78 T 88 T 94 T 

24 P-N-Y- P 82 T 80 T 72 T 

25 R-S-R 78 T 68 T 68 T 

26 R-T-F 68 T 56 TT 68 T 

27 R-S-D-A 54 T T 40 TT 66 T 

28 S-G-M 94 T 98 T 100 T 

29 S-A-H 66 T 78 T 82 T 

30 T-S 72 T 68 T 68 T 

31 V-A 94 T 94 T 100 T 

32 W-S 66 T 70 T 82 T 

33 W-T 40 T T 30 TT 38 T T 
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34 F-A 90 T 90 T 90 T 

35 S-B-J 34 TT 88 T 86 T 

36 F-I-S 76 T 80 T 70 T 

37 D-H 72 T 62 TT 78 T 

38 N-P-A-M 96 T 96 T 100 T 

Nilai Terendah 30 32 38 

Nilai Tertinggi 96 98 100 

Jumlah 2676 2800 3016 

Persentase 

Ketuntasan 

Klasikal  69% 73% 94% 
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Lampiran 24 

Lembar Penilaian Proses 

 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

SIKLUS I 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1   √   √    √ 

 
  Baik 

2. Kelompok 2  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

3. Kelompok 3   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

4. Kelompok 4  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

5. Kelompok 5 √ 

 
    √ 

 
  √ 

 
   Sangat Baik 

6. Kelompok 6   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

7. Kelompok 7  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

8. Kelompok 8   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

9. Kelompok 9 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )             = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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Lampiran 25 

Lembar Penilaian Proses 

 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

SIKLUS II 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

2. Kelompok 2  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

3. Kelompok 3   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

4. Kelompok 4  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

5. Kelompok 5 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

6. Kelompok 6  √ 

 
   

 

√ 

 
   √ 

 
  Baik 

7. Kelompok 7 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

8. Kelompok 8   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

9. Kelompok 9 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )   = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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Lampiran 26 

Lembar Penilaian Proses 

 

 

RUBRIK HASIL LAPORAN 

SIKLUS III 

 

No. Nama 

ASPEK YANG DINILAI 

Keterangan Kelengkapan Isi Ketepatan Hasil Kerapian 

A B C D A B C D A B C D 

1. Kelompok 1  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

2. Kelompok 2 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

3. Kelompok 3  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

4. Kelompok 4  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

5. Kelompok 5 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

6. Kelompok 6  √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
  Baik 

7. Kelompok 7 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

8. Kelompok 8   √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
 Cukup 

9. Kelompok 9 √ 

 
   √ 

 
   √ 

 
   Sangat Baik 

 

 

Bobot Penilaian : 

Sangat Baik ( A )    = 86 – 100 

Baik  ( B )   = 76 – 85 

Cukup ( C )   = 66 – 75 

Kurang ( D )    = 0 – 65 
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Lampiran 27 

ANALISIS DATA DI LAPANGAN 

SIKLUS I 

 

Nama SD  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Hari/Tanggal  : Jum‟at, 27 Maret 2015 

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Materi   : Energi Panas 

 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh praktikan dalam kegiatan 

belajar mengajar di SDN Kalibanteng Kidul 02 diperoleh catatan sebagai berikut: 

1. Dalam kegiatan pembelajaran guru belum maksimal dalam mengkondisikan kelas, 

karena pada saat kegiatan berlangsung siswa masih mondar-mandir, ada 5 siswa yang 

asyik bermain sendiri dan 1 siswa membuat kegaduhan di dalam kelas selama 

pembelajaran, sehingga mengganggu siswa lain. 

2. Guru kurang memperhatikan pengelolaan waktu saat mengajar 

3. Pada saat kegiatan diskusi guru belum membimbing semua kelompok, sehingga ada 

beberapa kelompok yang tidak paham terhadap pemecahan masalah. 

4. Dalam presentasi kelompok, beberapa siswa masih malu-malu ketika maju di depan 

kelas. 

5. Masih ada beberapa siswa tidak mendengarkan atau memperhatikan siswa yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain. 

6. Siswa yang duduk di bagian belakang masih ada yang pasif 

7. Dalam kegiatan pengamatan siswa hanya senang mengamati dan melakukan percobaan 

tanpa mendiskusikan hasil percobaannya. 
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Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus I ini, maka masih perlu adanya 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran.  

 

Semarang, 27 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Endang Eka Wulandari 

1401411442 
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Lampiran 28 

ANALISIS DATA DI LAPANGAN 

SIKLUS II 

 

Nama SD  : SDN  Kalibanteng Kidul 02 

Hari/Tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Materi   : Perpindahan panas 

 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh praktikan dalam kegiatan 

belajar mengajar di SDN Kalibanteng Kidul 02 diperoleh catatan sebagai berikut: 

8. Guru belum menyampaikan apersepsi yang dapat menarik perhatian siswa 

9. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, namun belum menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami siswa sehingga sebagian siswa belum memahami. 

10. Guru belum dapat menyampaikan umpan balik secara jelas 

11. Guru dalam kegiatan akhir masih belum menyampaikan tindak lanjut secara terperinci 

12. Saat kegiatan pengamatan ada 5 siswa yang bermalas-malasan. 

13. Saat presentasi kelas siswa, ada 2 orang siswa mencari perhatian guru, sehingga 

mengganggu konsentrasi siswa lain. 

14. Ada 2 siswa yang tidak memperhatikan ketika guru memberikan refleksi. 

Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus II ini, maka masih perlu 

adanya perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran.  

Semarang, 31 Maret 2015 

Observer, 

 

Endang Eka Wulandari 

1401411442 
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Lampiran 29 

ANALISIS DATA DI LAPANGAN 

SIKLUS III 

 

Nama SD  : SDN Kalibanteng Kidul 02 

Hari/Tanggal  : Selasa, 7 April  2015 

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Materi   : Energi Bunyi 

 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh praktikan dalam kegiatan 

belajar mengajar di SDN Kalibanteng Kidul 02 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus I dan siklus II dengan 

perolehan skor 25, persentasenya sebesar 89% dan termasuk dalam kriteria sangat baik 

dan telah mencapai indikator ketuntasan. 

2. Aktivitas siswa juga meningkat dengan perolehan skor total 244, dengan rata- rata skor 

setiap siswa 3,48, persentase sebesar 87,14% dan termasuk dalam kriteria sangat baik 

serta telah mencapai indikator ketuntasan. 

3. Respon siswa meningkat yaitu 92% sehingga respon siswa terhadap penerapan 

pembelajaran PBL dengan media audiovisual adalah sangat positif. dan telah mencapai 

indikator ketuntasan yaitu sekurang-kurangnya 80%. 

4. Hasil belajar yang diperoleh adalah nilai terendah 38 dan tertinggi 100 dengan rata- rata 

kelas 79,3 dan persentase ketuntasan klasikal 94% dan telah mencapai indikator 

ketuntasan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal 80%. 
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Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus III ini, maka peneliti merasa 

sudah cukup dengan hasil pembelajaran yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatkan hasil pembelajaran pada setiap siklusnya dan hasil tersebut sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang sudah peneliti tetapkan.  

 

 

Semarang, 7 April 2015 

Observer, 

 

 

Endang Eka Wulandari 

1401411442 
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Lampiran  30 

 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 31  

Surat Keterangan Pengambilan Data 
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Lampiran 32 

Surat Keputusan KKM SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

Tahun Ajaran 2011/2012 
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Lampiran 33 

 

FOTO KEGIATAN MODEL PBL DAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Siklus I 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Fase 2 Guru membimbing 

siswa secara berkelompok 

Gambar 1. Fase 1 Guru menyajikan 

materi dengan media audiovisual 

Gambar 3. Fase 3 guru membimbing 

siswa melakukan penyelidikan 

Gambar 4. Fase 4 Siswa membuat 

laporan hasil penelitian 
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FOTO KEGIATAN MODEL PBL DAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SIKLUS II 

 

Gambar 8. Fase 2 Guru membimbing 

siswa secara berkelompok 

Gambar 5. Fase 5 Guru dan siswa 

menganalisis proses pemecahan 

masalah 

Gambar 6. Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 

1.  Gambar 7. Fase 1 Guru menyajikan 

materi dengan audiovisual 
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FOTO KEGIATAN MODEL PBL DAN 

MEDIA AUDIOVISUAL 

SIKLUS II 

  

 

 

Gambar 9. Fase 3 Guru membimbing 

siswa melakukan penyelidikan 

(konstruktivis) 

Gambar 10 Fase 4.Siswa membuat 

laporan hasil penelitian 

Gambar 11. Fase 5. Guru dan siswa 

menganalisis proses pemecahan masalah 

Gambar 12. Fase 1 Guru menyajikan 

materi dengan media audiovisual 
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Gambar 13. Fase 2 Guru membimbing 

siswa  secara berkelompok 

Gambar 14. Fase 3 Guru membimbing 

siswa melakukan penyelidikan 

Gambar 15 Fase 4  Siswa membuat 

laporan hasil diskusi masalah 

Gambar 16. Fase 5 Siswa 

melaksanakan kegiatan pemecahan 

masalah. 




