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ABSTRAK
Nurrohmah, Isnaini. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) Berbantuan Media Audiovisual untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02
Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Desi
Wulandari, S.Pd., M.Pd. 187 halaman
Permasalahan yang terjadi di kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 dalam
pembelajaran IPA yaitu siswa jarang dilibatkan dalam penyelidikan. Siswa lebih
cepat bosan dan kurang antusias saat melakukan pembelajaran, siswa sering gaduh
atau ramai sendiri. Guru kurang mengajak siswa mendapatkan pengalaman
langsung yaitu melakukan penyelidikan serta guru juga belum mengoptimalkan
media. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPA, dari 36 siswa ada 23 siswa (64%) yang belum tuntas, sedangkan 13
siswa (36%) sudah tuntas. Model yang sesuai dengan permasalahan adalah model
PBI berbantu media audiovisual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah penerapan model pembelajaran PBI berbantu media audiovisual dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA siswa
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang? Tujuan penelitian ini adalah
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dengan
penerapan model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual dalam
pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02.
Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian
ini adalah 36 siswa kelas V yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 22 siswa
perempuaan serta guru kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, metode tes, dan
catatan lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami
peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus I dan II mendapatkan skor 29 dan 32
dengan kategori baik, sedangkan siklus III mendapat skor 38 dengan kategori
sangat baik. Aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Pada
siklus I dan II mendapat skor 28,91 dan 36,19 dengan kategori baik, sedangkan
siklus III mendapat skor 41 dengan kategori sangat baik. Pada siklus I mengalami
ketuntasan belajar klasikal yaitu 75%, pada siklus II meningkat menjadi 78%, dan
pada siklus III menjadi 88% dengan KKM 62.
Simpulan dari penelitian ini adalah model PBI berbantu media audiovisual
dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
Kata Kunci: audiovisual, kualitas pembelajaran IPA, PBI
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG MASALAH
Proses keberhasilan anak tidak terlepas dari peran pendidikan. Undang-

Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
beserta berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang berkenaan dengan pendidikan,
dan Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan,
bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan
budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan
lokal. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) harus mencakup beberapa Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD). SK dan KD dalam mata pelajaran IPA tersebut tertuang
dalam standar isi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang standar
isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa SK dan KD
Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) IPA merupakan standar minimum
yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam
pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD
IPA didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan,

1

2

bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Proses
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam
sekitar secara ilmiah.
Samatowa (2010:3) mengungkapkan bahwa IPA merupakan ilmu yang
mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang
gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil
percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. IPA diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan
masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.
Tujuan umum mata pelajaran IPA yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2007
yang menyatakan bahwa Pembelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki
kemampuan sebagai berikut: a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan
Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam
ciptaan-Nya, b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep
IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, c)
Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan
masyarakat, d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Tujuan yang tercantum
dalam KTSP tersebut sudah mengandung ide-ide yang dapat mengantisipasi
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
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Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA ini dapat ditinjau dari
kenyataan,

bahwa

sekolah-sekolah

masih

perlu

peningkatan

kualitas

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran belum maksimal.
Disebutkan dalam Program for International Student Assessment (PISA)
merupakan penilaian standar internasional yang dikembangkan bersama oleh
partisipasi ekonomi dan dikelola untuk usia anak sekolah yang berumur 15 tahun.
Berdasarkan temuan PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa literasi sains anakanak Indonesia usia 15 tahun masing-masing berada pada peringkat ke 64 dari 65
negara. Adapun skor rata-rata pencapaian siswa ditetapkan sekitar nilai 487,
sedangkan skor yang dicapai oleh siswa-siswa Indonesia kurang lebih sekitar 478.
Ini artinya bahwa siswa-siswa Indonesia tersebut diduga baru mampu mengingat
pengetahuan ilmiah berdasarkan fakta sederhana.
Hasil kajian di lapangan oleh depdiknas (2011) menunjukkan banyak
ditemukan pelaksanaan pembelajaran IPA di Indonesia masih

menggunakan

metode ceramah sehingga siswa beranggapan bahwa IPA bersifat hafalan.
Konsep-konsep IPA dalam proses pembelajaran di kelas kurang menekankan
penguasaan Keterampilan Proses Sains siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan
eksperimen dan pembelajaran kurang dikaitkan dengan fenomena dalam
kehidupan sehari-hari. Struktur pembelajaran yang dikembangkan masih kurang
menunjukkan struktur pembelajaran yang sesuai dengan hakekat IPA.
Hal di atas juga terjadi pada pelaksanaan pembelajaran IPA di
Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. Melalui refleksi awal

SDN

dari observasi

ditemukan masalah mangenai kualitas pembelajaran IPA yang masih rendah di
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kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan
ditemukannya beberapa msalah, diantaranya adalah siswa masih jarang dilibatkan
untuk melakukan penyelidikan sendiri dalam pemecahan masalah, sehingga siswa
kurang memahami konsep dari materi yang telah diajarkan. Siswa yang jarang
dilibatkan dalam proses penyelidikan mengakibatkan siswa tidak dapat menyerap
ilmu dengan maksimal karena ia tidak merasakan secara langsung. Siswa yang
tidak dibiasakan untuk melakukan pengalaman sendiri akan lebih cepat bosan dan
kurang antusias saat melakukan pembelajaran, ini terbukti siswa sering gaduh atau
ramai ketika merasa bosan dalam pembelajaran. Sebenarnya guru sudah
menerapkan model pembelajaran

dengan baik namun kurang bervariasi dan

mengajak siswa mendapatkan pengalam langsung yaitu melakukan penyelidikan
serta guru juga belum mengoptimalkan media yang menarik motivasi siswa untuk
belajar.
Beberapa masalah tersebut didukung dengan data kuantitatif hasil tes
formatif siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02. Pada mata pelajaran IPA,
masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang ditetapkan yaitu 62, ditujukkan dari 36 siswa ada 23 siswa (64%)
yang masih mendapat nilai di bawah KKM, sedangkan sisanya sebanyak 13 siswa
(36%) mendapat nilai di atas KKM. Hasil belajar menunjukan nilai terendah 35
dan nilai tertinggi 98 dengan rerata kelas 64. Dari adanya data tersebut maka perlu
dilakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V
SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang agar hasil pembelajaran dapat optimal.
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Peneliti berdiskusi dengan kolaborator menetapkan suatu alternatif
pemecahan masalah yaitu dengan penerapan model pembelajaran inovatif yang
mampu meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
dalam pelajaran IPA. Menurut Jauhar (2011:35) Filosofi dari pembelajaran
inovatif

adalah

konstruktivis

yaitu

siswa

menciptakan

struktur-struktur

pengetahuanya dalam interaksi lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya
ini,

siswa

menyusun

pengertian

nyatanya.

Siswa

yang

harus

aktif

mengembangkan pengetahuan mereka, bukanya guru atau orang lain.
Salah satu model pembelajaran inovatif adalah model Problem Based
Instruction (PBI). Menurut Hamdani (2011:87) PBI menekankan masalah
kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan
masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog.
Trianto (2007:67) mengatakan PBI merupakan suatu model pembelajaran yang
didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan
autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari masalah
yang nyata.
Kelebihan model PBI yang dikemukan oleh Jauhar (2011:86) antara lain:
1. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar
diserap dengan baik
2. Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain,
3. Siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagi sumber.
Pembelajaran dengan model PBI akan berjalan lebih optimal serta dapat
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar

apabila digunakan media
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pembelajaran yang mendukung. Maka dengan adanya bantuan media,
pembelajaran dapat lebih optimal dan efektif. Hal ini dikuatkan dengan pendapat
Arsyad (2013:29) bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan dan
mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar,
interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkunganya. Sehingga dalam
pembelajaran ini model PBI berbantuan media audiovisual yang diharapkan
mampu meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran.
Jauhar (2011:102) mengatakan bahwa media audiovisual adalah media yang
penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera
pengelihatan, akan tetapi gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau
sedikit memiliki unsur gerak. Penggunaan media audiovisual ini memiliki
keuntungan yaitu menurut Arsyad (2013:48) visual atau gambar yang dapat
ditanyangkan lebih lama dan demikian dapat menarik perhatian siswa serta
membangun persepsi siswa yang sama terhadap konsep atau pesan yang
disampaikan, media ini juga dapat ditayangkan pada ruang yang masih terang
(tidak perlu benar-benar gelap). Hal ini menjadikan audiovisual sebagai media
yang menarik minat siswa dalam pembelajaran serta mempermudah siswa
mengingat dan memahami materi yang dipelajari.
Penelitian yang releven yaitu penelitian yang dilakukan oleh Inglis dan
Miller (2011) dengan judul “Problem Based Instruction Getting at the Big Ideas
and Developing Learners” Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data
menunjukkan bahwa model pengajaran berdasarkan masalah ini cocok dan efektif
digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Matematika. Siswa terlibat dalam
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pemecahan masalah pada proyek penelitian tindakan pada matematika dengan
menggunakan tes EQAO.
Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa pada grade 3 skor EQAO
meningkat 12%, lebih hasil tahun sebelumnya. Bahkan, ini merupakan nilai
tertinggi yang pernah dicapai oleh siswa kelas 3. Pada Grade 6 skor meningkat
4%, lebih baik dari hasil sebelumnya. Skor ini juga merupakan skor tertinggi yang
dicapai siswa kelas 6 sampai saat ini. Hasil tersebut merupakan hasil yang positif
terhadap kemajuan siswa terhadap pemahaman matematikadengan strategi
pemecahan masalah.
Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh
Windi Astutik pada tahun 2013 dengan judul . “Penerapan Model Pembelajaran
Problem Based Instruction dengan Media Permainan Kartu Soal Disertai Jawaban
pada Pembelajaran Fisika di SMA.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan:
(1) Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada KBM 1, KBM 2, dan KBM 3 yaitu
74,75; 75,62; dan 76,25. (2) Tingkat aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pada
KBM 1, KBM 2, DAN KBM 3 yaitu sebesar 80,95%, 82,86%, dan 87,26%.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji
masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model
Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) berbantuan Media Audiovisual
untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V SDN
Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
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1.2

RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan model PBI berbantuan media
audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V
SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1.2.1.1 Apakah penerapan model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada
siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang?
1.2.1.2 Apakah penerapan model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual
dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang?
1.2.1.3 Apakah penerapan model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada
siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang?
1.2.2

Pemecahan Masalah
Hasil analisis yang didapatkan peneliti bersama tim kolaborasi pada

kegiatan refleksi awal dengan menggunakan data observasi, catatan lapangan, dan
data dokumen menunjukkan bahwa aktivitas siswa, keterampilan guru mengajar,
dan hasil belajar yang rendah pada pembelajaran IPA memerlukan tindakan yang
tepat, yaitu menerapkan model PBI berbantuan media audiovisual. Berdasarkan
sintaks model pembelajaran menurut Jauhar (2011:86) dan sintaks media
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audiovisual menurut Suleiman (1988:91) dihasilkan langkah-lagkah modifikasi
sebagai berikut:
a.

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik
yang diperlukan dalam pembelajaran. (Orentasi siswa pada masalah, tahap
persiapan)

b.

Guru membimbing pembentukan kelompok untuk mendefinisikan tugas
pemecahan masalah yang akan diberikan. (Mengorganisasikan siswa untuk
belajar)

c.

Siswa memperhatikan permasalahan yang diajukan guru pada tayangan
media audiovisual. (Tahap penyajian)

d.

Siswa melaksanakan penyelidikan untuk memecahkan masalah yang telah
disediakan dalam Lembar Kerja Siswa. (Membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok, tahap penerapan)

e.

Siswa dalam kelompok merencanakan dan membuat hasil karya seperti
laporan atau poster. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)

f.

Siswa memaparkan hasil karya yang telah dikembangkan berdasarkan
penyelidikan. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)

g.

Guru memberikan penguatan refleksi dengan menayangkan media
audiovisual. (Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah,
kelanjutan)

h.

Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. (Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah)
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1.3

TUJUAN PENELITIAN

1.3.1

Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:
Mendiskripsikan penerapan model PBI berbantuan media audiovisual
untuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V SDN
Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.

1.3.2

Tujuan Khusus

1.3.2.1 Meningkatkan keterampilan guru dengan penerapan model pembelajaran
PBI berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
1.3.2.2 Meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran PBI
berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V
SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
1.3.2.3 Meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran PBI
berbantuan media audiovisual untuk dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.

1.4

MANFAAT PENELITIAN

1.4.1

Manfaat Teorotis
1.

Melalui penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan
pengetahuan baru bagi guru dan peneliti dalam menggunakan model
PBI berbantuan media audiovisual pada pemebelajaran IPA.
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2.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian
sejenis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model
PBI berbantuan media audiovisual

1.4.2

Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Guru
Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual, diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam proses pembelajaran dengan lebih
mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, meningkatkan kreaktivitas
guru dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran.
1.4.2.2 Bagi Siswa
Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual, diharapkan dapat
membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran IPA, siswa lebih termotivasi dan
dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran IPA sehingga membangun sikap
ilmiah pada siswa dan mengkontruksi pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman
sendiri melalui penyelidikan.
1.4.2.3 Bagi Sekolah
Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual, diharapkan dapat
menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada kualitas
pembelajaran di sekolah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan dan
rekomendasi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah, tertutama yang
berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1

Konsep Belajar

2.1.1.1 Pengertian Belajar
Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai
unsur yang saling terkait sehingga akan terjadi perubahan perilaku. Hasil kegiatan
belajar dinilai dari perubahan perilaku seseorang. Terdapat beberapa definisi
menurut para ahli. Menurut Sanjaya (2011:112), Belajar adalah proses mental
yang terjadi diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan
perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan
lingkungan yang disadari.
Sedangkan menurut Hamalik (2013:27), Belajar adalah modifikasi atau
memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the
modification or strengthening of behavior through experiencing). Belajar
merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar
bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami.
Rifa’i dan Anni (2011:82), Belajar merupakan proses penting bagi
perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang
dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.
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Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa belajar adalah proses
mental pada diri seseorang yang mengalami atau melakukan, sehingga
mengakibatkan adanya perubahan perilaku akibat dari interaksi individu dengan
lingkungannya.
2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor
yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Belajar yang efektif dapat
membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan
tujuan instruksional yang ingin dicapai. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang
optimal maka harus diperhatikan beberapa factor yang mempengaruhi:
Menurut Hamalik (2007:32-33) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
adalah: 1) faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan, 2) belajar memerlukan
latihan dengan cara relearning, recalling dan reviewing, 3) belajar siswa lebih
berhasil, 4) siswa mengetahui berhasil atau gagal dalam belajar, 5) faktor asosiasi,
6) pengalaman masa lampau, 7) faktor kesiapan belajar, 8) faktor minat dan usaha,
9) faktor fisiologis, dan 10) faktor intelegensi.
Pendapat lain diungkapkan oleh Rifa’i dan Anni (2011:96-98) faktorfaktor yang mempengaruhi belajar adalah kondisi internal dan eksternal. Kondisi
internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis,
seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial, seperti kemampuan
bersosialisasi dengan lingkungan. Beberapa faktor eksternal antara lain variasi dan
derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspons), tempat belajar,
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iklim, suasana, lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi
kesiapan, proses, dan hasil belajar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diataranya adalah
sikap, kebutuhan, rangsangan, dan afeksi, kompetensi, dan penguatan. Faktor
motivasi memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa dan juga
bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dikombinasikan dengan pendidik
merancang strategi dalam pembelajaran pendapat Rifa’i dan Anni (2011:162)
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi
belajar ada dua, yaitu faktor internal yag berasal dari dalam diri siswa dan faktor
eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar.

2.1.2

Konsep Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran menurut Sanjaya (2011:51) adalah kegiatan yang bertujuan
membelajarkan siswa. Proses pembelajaran ini merupakan rangkaian kegiatan
yang melibatkan berbagai komponen.
Berdasarkan Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.
Menurut Rifa’I dan Anni (2011:193) proses pembelajaran merupakan
proses komunikasi antara pendidik dengan siswa, atau antar siswa. Dalam proses
komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara
nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam pembelajaran.
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Pendapat mengenai pengertian pembelajaran juga diutarakan oleh
Suprijono (2012:13) yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu
dialog interaktif yang terjadi antara guru dengan siswa. Pembelajaran berarti
proses, cara, perbuatan mempelajari. Pembelajaran berpusat pada siswa sehingga
dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya.
Dari berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
adalah proses komunikasi interaktif antara pendidik dengan siswa, atau antar
siswa yang bertujuan untuk membelajarkan siswa, sedangkan komunikasi yang
dilaksanakan dapat dilakukan dengan verbal atau secara lisan, dan secara
nonverbal atau dengan bantuan media pembelajaran yang digunakan untuk
membantu pembelajaran.
2.1.2.2 Komponen Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponenkomponen yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Menurut rifa’i dan
Anni (2011: 194) komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi:
a. Tujuan
Secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran instructional
effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan
secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran.
b. Subjek belajar
Dalam system pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan
sebagai subjek sekaligus objek.
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c. Materi Pelajaran
Merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran karena materi
pelajaran akan memberi warna dan bentuk kegiatan pembelajaran.
d. Strategi pembelajaran
merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini
efektvitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
e. Media Pembelajaran
Adalah alat atau wahana yang digunakan guru dala proses pembelajaran
untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media pembelajaran
berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran.
f. Penunjang
Dalam system pembelajaran adalah fasilitias belajar, sumber belajar, alat
pelajar, bahan pelajar, dan semacamnya. Penunjang berfungsi memperlancar dan
mempermudah terjadinya proses pembelajaran.
Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pembelajaran
meliputi

tujuan,

subjek,

materi

pelajar,

strategi

pembelajaran,

media

pembelajaran, dan penunjang. Semua komponen tersebut saling terkait dalam
proses pembelajaran, sehingga akan menentukan keberhasilan pembelajaran yang
optimal.

2.1.3

Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)
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Hamdani (2011:87) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah
atau Problem Based Instruction menekankan masalah kehidupannya yang
bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan
pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog.
Rusman (2013:245) menyatakan bahwa masalah yang disajikan pada PBI
tentu saja hal-hal yang sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan siswa.
Trianto (2007:67) mengatakan PBI merupakan suatu model pembelajaran
yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan
autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari masalah
yang nyata.
Suyatno (2009:58) juga mengatakan bahwa PBI merupakan model
pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam
mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.
Sedangkann menurut Jauhar (2011:86) PBI memusatkan pada masalah
kehidupan yang bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah
mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dialog.
Dapat disimpulkan bahwa PBI adalah suatu model pembelajaran yang
mengawali pembelajaran dengan penyajian suatu permasalahan nyata oleh guru
melalui sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam
model ini siswa dituntut untuk memecahkan permasalahan melalui berbagai
variasi kegiatan misalnya melakukan diskusi dan penyelidikan. Hal ini
dimaksudkan agar siswa mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah
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dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi agar menjadi siswa yang
kreatif, kritis, dan mandiri.

2.1.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran PBI
Delisle (1997:6) mengatakan PBI merupakan model pembelajaran untuk membantu
siswa membangun pemikiran dan kemampuan memecahkan masalah untuk mendapatkan
pengetahuan baru.

Dalam melaksanakan PBI ini, terdapat beberapa ciri-ciri utamanya

sebagai berikut:
a.

Memberdayakan siswa dengan kebebasan yang lebih besar dengan bantuan
dan bimbingan guru.

b.

Menekankan peran aktif siswa dalam kelas melalui masalah yang
berhubungan dengan kehidupan siswa.

c.

Memerlukan prosedur untuk menemukan infomasi.

d.

Pemikiran diajarkan berdasar situasi yang kontekstual.

e.

Memecahkan masalah

f.

Menyajikan hasil karya sebagai hasil solusi dari masalah.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri atau karakteristik

model PBI adalah permasalahan yang disajikan pada model ini adalah masalah
yang kontekstual dan autentik, siswa dituntut untuk aktif memiliki kebebasan
berpendapat secara multiprespektif dengan bimbingan guru, serta dalam
pemecahan masalahnya menggunakan penyelidikan dengan prosedur tertentu
untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisis siswa. Hasil akhir berupa
penyajian hasil karya dari siswa dalam memecahkan masalah. Karakteristik
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tersebut dapat menggambarkan cirri khas yang dimiliki model PBI untuk
membedakan dari model-model pembelajaran lain yang sejenis.
2.1.3.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran PBI
Menurut Jauhar (2011:86) mengatakan beberapa tahap yang harus guru
lakukan dalam pembelajaran PBI sebagai berikut:
a.

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik

yang

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktitas pemecahan masalah
yang dipilih.
b.

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah tersebut(menetapkan topik, tugas jadwal,
dan lain-lain)

c.

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah.

d.

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temanya

e.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

2.1.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran PBI
Model Pembelajaran PBI merupakan salah satu model pembelajaran yang
dapat mengaktifkan siswanya dalam pembelajaran.
Sanjaya (2011:220) mengemukakan kelebihan Problem Based Instruction
(PBI) atau pembelajaran berbasis masalah:
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a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih
memahami isi pelajaran.
b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan
kepusan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa.
c. Dapat meningkatkan aktivtas pembelajaran siswa
d. Dapat membantu siswa bagaiman mentransfer pengetahuan mereka untuk
memahami masalah dalam kehidupan nyata
e. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan
bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Dapat
mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun
proses belajarnya.
Menurut Jauhar (2011:86) Kelebihan model pembelajaran PBI adalah
sebagai berikut:
a. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar
diserap dengan baik;
b. Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain;
c. Siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagi sumber.
Problem Based Instruction meliputi: 1) memberikan kesempatan bagi
siswa untuk bekerja secara kooperatif, 2) memberikan kepada siswa untuk
melakukan kegiatan observasi, 3) melibatkan siswa dalam penelitian yang
memungkinkan

siswa

untuk

merancang

pemecahan

masalah

dan

melaksanakannya sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan sesuai
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dengan pemahaman mereka sendiri dan pembelajaran lebih bermakna,
4)membimbing siswa untuk lebih mandiri dalam pembelajaran.
Sedangkan kekurangan model PBI menurut Jauhar (2011:86) diantaranya:
1) Untuk siswa yang malas tujuan dari model ini tidak akan tercapai, 2)
membutuhkan banyak waktu dana, 3) tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan
dengan model ini.
Berbagai kelemahan PBI ini dapat diminimalisir dengan persiapan yang
matang dan kreatifitas guru dalam mengelola kela. Guru meningkatkan keaktifan
siswa dengan memberikan tugas pada masing-masing anak agar semua bekerja,
peralatan percobaan menggunakan alat sederhana yang ada di sekitar siswa,
sehingga model pembelajaran yang menerapkan pengalaman langsung pada siswa
ini dapat berjalan optimal.

2.1.4

Media Audiovisual

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Jauhar (2011:95) Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat
merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Suryani dan Agung (2012:136) juga mengatakan media pembelajaran
adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru
dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima
pesan belajar (siswa).
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Winataputra (2006:5.9)

mengatakan beberapa fungsi

dari media

pembelajaran yaitu: 1) sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi belajar
mengajar yang lebih efektif, 2) merupakan bagianintegral dari keseluruhan proses
pembelajaran, 3) media pembelajaran harus selalu melihat kepada tujuan dan
bahan ajar, 4) tidak hanya diperkenakan hanya untuk sekedar permainan atau
memancing perhatian siswa, 5) mempercepat proses belajar. 6) meningkatkan
kualitas proses belajar mengajar, 7) media pembelajaran meletakkan dasar-dasr
yang kongkret untuk berfikir.
Menurut Hamdani (2011:248-249) media pembelajaran dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu:
a. Media Visual
Menurut Hamdani (2011:248) media visual adalah media yang hanya
dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihat. Jenis media inilah yang
sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi
pelajaran. Arsyad (2007:5.8) menyebutkan contoh media visual yaitu media yang
hanya dapat dilihat, yang termasuk kelompok visual, seperti foto, gambar, poster,
grafik, kartun, liflet, buklet, torso, film bisu, model 3 dimensi seperti diorama dan
mokeup. Menurut Suryani dan Agung (2012:141) media visual, yaitu media yang
dapat ditangkap dengan indera pengelihatan. Contohnya Media gambar, media
papan, dan media dengan proyeksi. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indera
pengelihatan
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b. Media Audio
Menurut Hamdani (2011:248) media audio adalah media yang
mengandung pesan dalam bentuk audif (hanya dapat didengar) yang dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk
mempelajari bahan ajar. Menurut Arsyad (2007: 5.8) media audio adalah media
yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset audio, radio, MP3 Player, dan iPod.
Jadi dapat disimpulkan bahwa media audio adalah media yang dapat
menyampaikan pesan kepada siswa yang hanya dapat di dengar atau dengan
dengan indera pendengaran
c. Media Audiovisual
Hamdani (2011:248) media merupakan kombinasi audio dan visual atau
bisa disebut media pandang dengar. audiovisual akan menjadikan penyajian bahan
ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. selain itu, media ini dalam batasbatas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru sebab penyajian
materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator.
Teori yang mendasai penggunaan media salah satunya adalah Edgar Dale
(Daryanto,2013:14), membuat jenjang konkret-abstrak dengan dimuali dari siswa
yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai
pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap
kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat
kejadian yang disajikan dengan symbol. Jenjang konkret-abstrak ini ditunjukkan
dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman (cone of experiment)
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Gambar 2.1 Kerucut pengalaman Edgar Dale

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan media dapat
membantu siswa dalam menerima pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna. Jenis-jenis media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu: media visual, media audio, dan media audiovisual. Dalam penelitian ini,
peneliti memilih media pembelajaran audiovisual untuk alternatif pemecahan
masalah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN
Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
2.1.4.2 Pengertian Media Audiovisual
Selain mengunakan model pembelajaran, seorang guru juga dapat
memadukan antara model pembelajaran dan media pembelajaran. Di antara
komponen pembelajaran yang sering berbenturan dengan persoalan-persoalan
pendidikan ialah guru dalam kaitannya dengan tugas, mengola interaksi dalam
proses belajar mengajar termasuk segala sistem yang mengikat untuk bagaimana
proses belajar mengajar dapat membawa hasil maksimal sebagaimana yang
diinginkan.
Winataputra (2011: 5.18) media audiovisual merupakan kombinasi audio
dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menjadikan
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penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal penyajiann
bahan ajar kepada para siswa, selain dari itu media ini dalam batas-batas tertentu
dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. selain itu, media ini dalam batasbatas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru sebab penyajian
materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator.
Arsyad (2013:91) juga menyatakan bahwa media audiovisual adalah
media visual yang menggabungkan penggunaan suara yang memerlukan
pekerjaan tambahan untuk memproduksikanya.
Menurut Suryani dan Agung (2012:142) media audiovisual adalah media
yang tidak hanya dipandang atau diamati tetapi juga dapat didegar. Contoh telesi
dan deo kaset.
Menurut Sanjaya (2011:172) media audiovisual adalah jenis media selain
mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat,
misalnya rekaman deo, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.
Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung
kedua unsur jenis media yang pertama.
Media audiovisual merupakan kombinasi dari audio dan visual. Media
audiovisual memiliki karakteristik yang lebih lengkap, media audiovisual dapat
mengatasi kekurangan pada media audio atau media visual saja.
Pembelajaran

menggunakan

media

audiovisual

adalah

satu

cara

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis
untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Arsyad (2011:31) mengemukakan
bahwa media audiovisual memiliki karakteristik sebagai berikut:
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a. Biasanya penyampaian pesan bersifat linear.
b. Biasanya menyajikan visual yang dinamis.
c. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang/
pembuatnya.
d. Merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak.
e. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif.
f. Umumnya berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid
yang lebih rendah.
Dari karakteristik di atas, media audiovisual yang baik memiliki cirri yaitu
penyampaian pesanya dilakukan secara searah ke siswa dan kebanyakan
penyajianya dengan gambar yang bergerak sehingga dapat memberikan gambaran
yang lebih nyata kepada siswa.Selaian itu harus dikembangkan berdasar prinsip
psikologi behaviourisme dan kognitif artinya perubahan tingkah laku akibat dari
pengalaman dan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Media ini
lebih beroriantasi pada guru karena siswa harus mengamati dan mendengarkan dengan seksama
untuk mendapatkan gambaran dari pesan yang disampaikan.

Adapun macam-macam media audiovisanual menurut Arsyad (2006:4754) adalah sebagai berikut:
a. Sound Slide (film bingkai bersuara)
Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan suara.
Program kombinasi film bingkai suara pada umumnya berkisar antara 10 sampai
30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi dari 10 sampai 100 buah lebih.
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b. Film dan deo
Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana
frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis,
sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Sama halnya dengan film, deo
dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara
alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan deo melukiskan gambar
hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri.
c. Televisi
Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar diam
dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini
menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang
elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan
suara yang dapat didengar.
d. Komputer
Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi
informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan
dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer dewasa ini memiliki kemampuan
untuk menggabungkan dan mengendalikan berbagai peralatan lainnya seperti CD
player, deo tape dan audio tape.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan media audiovisual yang berupa
komputer/ laptop, dengan memanfaatkan LCD sebagai alat untuk merekam dan
menayangkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
media audiovisual merupakan media yang melibatkan dua hal yaitu penglihatan
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dan pendengaran. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan media audiovisual
memiliki tingkat keefektifan yang tinggi karena proses penyajian bahan ajar
kepada siswa lebih lengkap, tidak hanya secara visual ataupun secara audio saja
namun merupakan gabungan keduanya. Keberhasilan dalam pengajaran
menggunakan media audiovisual juga sangat dipengaruhi oleh keaktifan guru
untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Sehingga keaktifan pembelajaran akan
berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran

2.1.5

Kualitas Pembelajaran
Kualitas pembelajaran ditandai oleh adanya interaksi antara komponen-

komponen secara optimal. Misalnya Komponen siswa dengan guru, metode/
media, perlengkapan/ peralatan, dan lingkungan dalam Hamalik (2013:77) Pada
dasarnya komponen pengajaran dapat terselengara secara lancar, efisien, dan
efektif berkat adanya interaksi yang positif dan produktif antara berbagai
komponen yang terkandung dalam sistem pembelajaran.
Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7).
Menurut Etzoni(dalam Hamdani, 2011:194) Kualitas dapat dimaknai
dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektifitas dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaranya.
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Sedangkan untuk mencapai efektvitas belajar, UNESCO (dalam Hamdani,
2011:195) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Learning to know
Seorang

guru

seyogyanya

berfungsi

sebagai

fasilitator

dalam

pembelajaran. Guru dituntut untuk berperan aktif sebagai teman sejawat dalam
berdialog dengansiswa, dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun
ilmu tertentu.
b. Learning to do
Sekolah

hendaknya

memfasilitasi

siswa

untuk

mengaktualisasi

keterampilan, bakat, dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat
dilakukan melalui test bakat dan minat (attitude test). Dewasa ini, keterampilan
biasa digunakan menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih
dominan daripada keberhasilan kehidupan siswa.
c. Learning to live together
Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan
tatanan kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat.
Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan pendidikan.
Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima
perlu ditumbuh kembangkan.
d. Learning to be
Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan
minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi
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lingkungannya. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal
memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi.
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan tiga kajian yang akan di teliti
meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Hal tersebut
dikarenakan keterbatasan peneliti yang belum dapat meneliti semua kajian
mengenai komponen kualitas pembelajaran. Berikut komponen-komponen dalam
kualitas pembelajaran:
2.1.5.1 Keterampilan Guru
Sanjaya (2011:33) mengungkapkan bahwa keterampilan dasar mengajar
guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan peranya dalam pengelolaan proses
pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) pada dasarnya adalah bentuk
perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh guru sebagai
modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana
dan profesional (Rusman 2011:80). Menurut Anitah (2011:7.2-8.50), terdapat 8
keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan
keberhasilan pembelajaran. Beberapa keterampilan dasar mengajar tersebut yaitu:
a.

Keterampilan Bertanya
Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang sangat penting untuk

dikuasai. Melalui keterampilan bertanya ini guru dapat menciptakan suasana
pembelajaran lebih bermakna (Sanjaya 2011:33). Menurut John I Bolla (dalam
Rusman, 2013:82) dalam proses pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa
kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respons siswa perlu dilakukan agar
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siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir.
Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang
tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa. Keterampilan ini
penting karena guru yang sebelumnya selalu aktif memberi informasi akan
berubah menjadi banyak mengundang interaksi siswa, sedangkan dari siswa yang
sebelumnya secara pasif mendegarkan keterangan guru akan berubah menjadi
banyak berpartisipasi dalam bertanya,menjawab pertanyaan mengemukakan
pendapat.
Komponen keterampilan bertanya menurut Rusman (2013:82) adalah
sebagai berikut: 1) Pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas, 2)
Pemberian acuan, 3) Pemberian fokus pertanyaan, 3) Pemindahan giliran, 4)
Penyebaran, 5)Penyebaran, 6) Pemberian waktu berpikir, 7) Pemberian tuntunan.
b.

Keterampilan Memberi Penguatan
Keterampilan memberi penguatan adalah respons positif dalam bentuk

verbal (dengan kata-kata) maupun non verbal (dengan tingkah laku) yang
dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik
(feedback) bagi siswa atas perbuatan yang baik sehingga perbuatan tersebut terus
diulang.
Menurut Sanjaya (2011:37) keterampilan dasar penguatan adalah segala
bentuk respons yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru
terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau
umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responsnya yang diberikan sebagai
suatu dorongan atau koreksi.
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Menurut Rusman (2012:85) ada 4 cara dalam memberikan penguatan
adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kepada pribadi tertentu, harus jelas kepada
siapa ditujukan yaitu dengan cara menyebutkan nama siswa, 2)Penguatan kepada
kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, 3) Pemberian
penguatan dengan cara segera, 4) Variasi dalam penggunaan penguatan (verbal/
non verbal).
c.

Keterampilan Mengadakan Variasi
Menurut Sanjaya (2011:38) variasi adalah keterampilan guru untuk

menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan,
sehingga siswa menunjukkan sikap antusias, penuh gairah dan berpartisipasi aktif
dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran.
Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan
supaya siswa tidak merasa bosan saat berada dalam kegiatan pembelajaran.
Variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mampu membuat kegiatan
pembelajaran lebih bermakna dan optimal sehingga siswa menunjukkan
antusiasme serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Menurut Anitah (2011:7.40) Dalam keterampilan mengadakan variasi
pada pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen yaitu: 1) Variasi
dalam gaya mengajar, 2) Variasi dalam pola interaksi, 3) Variasi dalam
penggunaan alat bantu pembelajaran.
d.

Keterampilan Menjelaskan
Anitah (2011:7.54) Dalam kegiatan menjelaskan terkandung makna

pengkajian informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan
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mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan
yang lain. Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa
(transfer of knowledge). Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menjelaskan
materi kepada siswa secara profesional. Keterampilan menjelaskan dalam
pembelajaran

adalah

kemampuan

guru

dalam

memberikan

informasi

pembelajaran secara lisan yang diorganisasi secara sistematis.
Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan meliputi: (1) Keterkaitan dengan
tujuan, (2) Relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa, (3)
Kebermaknaan, (4) Dinamis, dan (5) Penjelasan dilakukan dalam kegiatan
pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup (Rusman 2011:88).
e.

Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran
Keterampilana membuka pelajaran (set induction) adalah kegiatan yang

dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan pra
kondisi siswa agar siswa merasa siap mental dan perhatiannya terfokus pada
materi yang akan dipelajari (Rusman 2011:80). Sedangkan menutup pelajaran
menurut Sanjaya (2011:42) menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan
yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk
memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta
keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan
siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Komponen membuka pelajaran menurut Anitah (2011:8.6) antara lain: (1)
menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan motivasi; (3) Memberi acuan; dan (4)
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membuat kaitan. Sedangkan komponen menutup pelajaran meliputi: (1) meninjau
kembali (mereu); (2) menilai (mengevaluasi); dan (3) memberi tindak lanjut.
f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Menurut Rusman (2013:89-90) keterampilan membimbing kelompok kecil
adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi system
pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. Untuk itu
keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki
kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran
kelompok kecil.
Jadi

keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok

kecil

adalah

kemampuan guru untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran secara berkelompok dengan tujuan siswa dapat memperoleh
pengalaman belajar, memperoleh informasi dan melakukan proses pemecahan
masalah.
g. Keterampilan Mengelola Kelas
Menurut Sanjaya (2011:44) Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru
menciptakan

dan

memelihara

kondisi

belajar

yang

optimal

dan

mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasan
pembelajaran.
Komponen dalam mengelola kelas menurut Rusman (2013:90-91) adalah
sebagai berikut: 1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan
pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap,
memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk
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yang jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan
penguatan; 2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi
belajar yang optimal yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa
yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remidial
untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal; dan 3) Menemukan dan
memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.
Jadi dalam keterampilan ini guru harus dapat menciptakan dan memelihara
kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang kondusif saat
terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai
kegiatan guru dalam konteks pembelajaran yang mengorganisasi kegiatan
pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, maupun perorangan sesuai dengan
materi dan tujuan yang akan dicapai.
Rusman (2013:91-92) komponen dalam pembelajaran perseorangan, yaitu:
1) keterampilan mengadakan model pembelajaran secara pribadi, 2) keterampilan
mengorganisasi, 3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar siswa,
yaitu memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi,
4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Jadi keterampilan mengajar guru adalah kecakapan atau kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran agar lebih efektif untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang ditetapkan. Maka dari delapan keterampilan yang telah
disebutkan di atas guru harus mampu menguasainya supaya pembelajaran yang
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akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan kondusif dan tujuan pembelajaran
dapat tercapai optimal.
Delapan keterampilan dasar mengajar guru yang telah dipaparkan di atas
dijadikan acuan peneliti dalam merumuskan indikator pengamatan sebagai
instrumen pengamatan keterampilan guru dengan cara mengimplementasikan
kedelapan keterampilan tersebut ke dalam sintaks dari model Problem Based
Instruction (PBI) berbantuan audiovisual pada pembelajaran IPA meliputi :
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran (Keterampilan Membuka Pelajaran)
b. Melakuakan tanya jawab terhadap siswa terhadap materi pelajaran
(Keterampilan Bertanya)
c. Membimbing pembentukan kelompok untuk mendefinisikan tugas pemecahan
masalah yang akan diberikan (Keterampilan Mengelola kelas)
d. Memberikan Permasalahan yang ditayangkan dalam media audiovisual
(Keterampilan Mengadakan Variasi)
e. Membimbing

kelompok

melakukan

penyelidikan

(Keterampilan

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil)
f. Membimbing kelompok membuat hasil karya seperti laporan atau poster
(Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil)
g. Memperhatikan

pemaparan

hasil

karya

yang

disajikan

kelompok

(Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan)
h. Memberikan

klarifikasi

dengan

(Keterampilan Menjelaskan)

menayangkan

media

audiovisual
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i. Memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan
(Keterampilan menutup pembelajaran )
j. Memberikan evaluasi (Keterampilan Menutup menutup pembelajaran )
2.1.5.2 Aktivitas Siswa
Menurut Hamalik (2013:172) Dalam kemajuan metodologi dewasa ini
asas aktivitas lebih ditonjolkan melalui suatu program unit actvity, sehingga
kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang
lebih

memadai.

Pembelajaran

yang

efektif

adalah

pembelajaran

yang

menyediakan kesempatan belajar sendiri, Hamalik (2013:171). Berarti dengan
bekerja siswa akan memperoleh pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan
aspek-aspek tingkah lakunya, dan dapat mengembangkan keterampilannya di
masyarakat.
Sardiman (2012:100) juga menyatakan aktivitas belajar adalah aktivitas
yang melibatkan aktivitas fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar ke dua
aktivitas tersebut harus berkait. Sebagai contoh seseorang sedang membaca.
Secara fisik orang tersebut akan terlihat bawa sedang membaca buku, tetapi
mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju pada apa yang dia baca. Hal ini
menunjukan tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dan aktivitas mental. Maka
dengan demikian belajar itu tidak optimal.
Menurut Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) yang membagi kegiatan
belajar dalam 8 kelompok, yaitu:
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b.

Visual actvities (kegiatan-kegiatan visual), yang termasuk di dalamnya
misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan
pekerjaan orang lain.

c.

Oral actvities (kegiatan-kegiatan lisan), seperti: menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi, dan interupsi.

d.

Listening actvities (kegiatan-kegiatan mendengarkan), sebagai contoh
mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, dan pidato.

e.

Writing actvities (kegiatan-kegiatan menulis), seperti misalnya menulis
cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin.

f.

Drawing actvities (kegiatan-kegiatan menggambar), misalnya: menggambar,
membuat grafik, dan peta diagram.

g.

Motor actvities (kegiatan-kegiatan metrik), yang termasuk di dalamnya antara
lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model pembelajaran
mereparasi, bermain, berkebun, dan berternak.

h.

Mental actvities (kegiatan-kegiatan mental), sebagai contoh misalnya
menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan,
dan mengambil keputusan.

i.

Emotional actvities (kegiatan-kegiatan emosional), seperti misalnya, menaruh
minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan
gugup.
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa, oleh karena itu guru harus dapat memfasilitasi siswa dalam proses
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pembelajaran. Aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini adalah
aktivitas siswa yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran model PBI
berbantuan media audiovisual diantaranya visual activties, oral activties, listening
activties,

motor activties, mental activties, emosional activties dengan indikator

sebagai berikut:
a.

Menyiapkan logistik yang diperlukan dalam pembelajaran. (Emotional
activities)

b.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. (Oral activities, Listening
activities, dan mental activities)

c.

Mengikuti

instruksi guru untuk berkelompok dan mempersiapkan diri.

(Emotional activities)
d.

Memperhatikan permasalahan yang diajukan guru pada tayangan media
audiovisual. (Visual activities)

e.

Melaksanakan

penyelidikan

untuk

mengumpulkan

informasi

dalam

memecahkan masalah yang telah disediakan guru dalam Lembar Kerja
Siswa. (Motor activities, Mental activities, Visual activities)
f.

Membuat hasil karya seperti laporan atau poster dalam kelompok (Motor
activities, Writing activities)

g.

Memaparkan

hasil

karya

yang

telah

dikembangkan

berdasarkan

penyelidikan. (Emotional activities, Oral activities)
h.

Menanggapi hasil karya teman dengan bertanya. (Oral activities, Listening
activities)
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i.

Memperhatikan Klarifikasi yang diberikan oleh guru. (Listening activities,
Mental activities)

j.

Memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan.
(Mental activities, Oral activities)

k.

Mengerjakan evaluasi. (Mental activities, Emotional activities)

2.1.5.3 Hasil Belajar
Suprijono (2012:5) mengatakan Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian, sikap, apresepsi, dan keterampilan. Menurut Gagne (dalam
Suprijono, 2012:5) Hasil belajar berupa: (1) informasi verbal yaitu kemampuan
mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis, (2)
keterampilan intelektual yaitu kemampuan melakukan aktitas kognitif, (3) strategi
kognitif yaitu kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktitas kognitifnya
sendiri, (4) keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasmani, (5) sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut.
Pendapat lain juga diungkapkan Rifa‟I dan Anni (2011:85) Hasil belajar
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan
belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa
yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, apabila siswa mempelajari
pengetahuan tetang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah
berupa penguasaan konsep.
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Sedangkan menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2011:86), tiga ranah
dalam hasil belajar, yaitu:

ranah kognitif (cognitve domain), ranah afektif

(affectve domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan kemampuan
dan kemahiran intelektual. Ranah Kognitif mencakup kategori pengetahuan,
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah Psikomotorik
berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf,
manipulasi objek, dan koordinasi syaraf, dan kategori ranah psikomotorik adalah
persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks,
penyesuaian, dan ke atas. Rifa’i dan Anni ( 2011:86-89)
Dalam taksonomi Bloom terdapat enam tingkatan aspek kognitif dari C1
sampai C6 yaitu (Sanjaya 2010:129): (1) Remember (Mengingat), (2) Understand
(Memahami), (3) Apply (Menerapkan), (4) Analyze (Menganalisis), (5) Evaluate
(Mengevaluasi), (6) Create (Menciptakan).
Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah mengalami aktifitas
belajar yang berupa penguasaan konsep yang dideskripsikan dalam tujuan
pembelajaran yang difokuskan pada ranah kognitif. Dalam penelitian ini hasil
belajar yang difokuskan pada ranah kognitif karena keterbatasan waktu dalam
penelitian. Hasil belajar merupakan output dari suatu proses pembelajaran.
Adapun indikator dan deskriptor hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA
dengan menggunakan Model PBI berbantuan media audiovisual dalam penelitian
ini yaitu: (1) Menjelaskan pengertian sumber air, (2) Menjelaskan proses daur air,
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(3) Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air, (4)
Membuktikan proses terbentuknya titik-titik air, (5) Mengidentifikasi kegiatan
manusia yang dapat mempengaruhi daur air, (6) Membuat poster kerusakan alam.

2.1.6

Konsep Pembelajaran IPA

2.1.6.1 Pengertian IPA
Nash (dalam Samatowa, 2010:3) menyatakan bahwa IPA adalah suatu cara
atau metode untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara IPA
mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat serta menghubungkan
antara suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga keseluruhannya
membentuk suatu perspektif yang beru tentang objek yang diamatinya (Samatowa
2010:3).
Wisudawati dan Sulistyowati (2014:22) IPA merupakan rumpun ilmu,
memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual
(factual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan
sebab-akibatnya. Cabang ilmu yang termasuk anggota rumpun IPA saat ini antara
lain Biologi, Fisika, IPA, Astronomi/ Astrofisika, dan Geologi.
Menurut Gagne (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:24) “science
should be ewed as a way of thinking in the purusit of under standing
nature, as a way of investigating claims about phenomena, and as a body
of knowledge that has result from inkuiry.”
Artinya IPA harus dipandang sebagai cara berfikir dalam pencarian
tentang pengertian rahasia alam, sebagai cara penyeledikan terhadap gejala alam,
dan sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inkuiri.
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Ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang
dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inkuiri yang dilanjutkan
dengan proses observasi (empiris) secara terus menerus, merupakan upaya
manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi, memanipulasi
dan menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi sikap
ingin tahu (curiousity), keteguhan hati (courage), ketekunan (persistence) yang
dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta.
Pendapat para ahli tentang IPA telah dipaparkan secara jelas, maka peneliti
dapat menyimpulkan bahwa IPA merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan
tentang gejala alam yang berupa kumpulan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan
teori yang telah teruji kebenarannya dan diperoleh melalui melalui proses kreatif
yang sistematis yaitu dengan metode ilmiah.
2.1.6.2 Hakikat IPA
Hakikat IPA mencakup empat komponen, yaitu produk, sikap, proses,
serta teknologi. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat komponen IPA
tersebut menurut Cain dan Evans (1994:5) :
a. IPA sebagai produk
IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori dan hukum.
This component includes the accepted fact, laws, principals, and
theoriesof science. At the elementary level. Science content can be
separated into three areas: physical, life, and earth.
(Cain dan Evans, 1994:4). IPA sebagai suatu produk merupakan kumpulan
pengetahuan yang tersusun dalam bentuk fakta, hukum, prinsip, dan teori. Contoh
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IPA sebagai produk yaitu mengenai teori tentang proses daur air dan kegiatan
yang mempengaruhinya.
b. IPA sebagai proses
Proses pemecahan masalah IPA memungkinkan adanya prosedur yang
runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan
hipotesis, perancangan eksperimen, atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan
penarikan kesimpulan.
This component focuses on the means used in acquiring science
component. The sciencing approach demands the active participation of
student, with the teacher serving as guide and resource person. This
approach fosters growth and development in all areas of learning, not just
is the memorization of facts (Cain dan Evans, 1994:4).
Cain dan Evans (1994:4) juga menungkapkan penekanan dalam ilmu
ditempatkan pada keterampilan proses. Keterampilan proses ini meliputi (1)
mengamati, (2) menggolongkan, (3) mengukur, (4),menggunakan hubungan antar
ruang (5) mengkomunikasikan, (6) mempredeksikan (7) menyimpulkan, (8)
menjelaskan secara opreasional, (9) merumuskan hipotesis (10) menafsirkan data,
(11) mengendalikan variabel, (12) mengadakan percobaan. Komponen ini
berfokus pada cara yang digunakan dalam memperoleh komponen sains.
Keterampilan proses ini merupakan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran
selanjutnya yang menyeluruh sehingga akan memperoleh pengetahuan IPA secara
optimal. Keterampilan proses ini tidak terpisah dari konten ilmu pengetahuan,
melainkan merupakan alat penyelidikan ilmiah. Dalam pelaksanannya siswa
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melakukan praktek dan pengamatan langsung sehingga pembelajaran menjadi
lebih bermakna.
Contoh IPA sebagai proses pada penelitian ini adalah dengan memecahkan
masalah mengenai proses daur air dengan melakukan penyelidikan meliputi
mengamati proses terjadinya daur air, sehingga siswa dapat melakukan percobaan
terhadap proses terbentuknya titik-tik air dan dapat menyimpulkan serta
mengkomunikasikan.
c. IPA sebagai sikap
The elementary teacher must encourage children to develope a need for
seeking rational answers and explanations to natural and physical
phenomena. As a teacher, capitalize on children’s natural curiosity and
promote an attitude of discovery(Cain dan Evans, 1994:5).
Para guru SD harus mendorong anak untuk mengembangkan kebutuhan
untuk mencari jawaban rasional dan penjelasan untuk fenomena alam dan fisik.
Sebagai seorang guru, memanfaatkan rasa tahu alami anak-anak dan
mempromosikan sikap penemuan. Dalam pembelajaran diharapkan siswa dapat
mengembangkan sikap ilmiah melalui kegiatan ilmiah seperti diskusi, percobaan,
simulasi, dan kegiatan di lapangan. Dengan demikian akan tumbuh sikap ingin
tahu dan ingin mendapat jawaban yang benar dari obyek yang diamati. Dalam
kegiatan pembelajaran guru bertindak sebagai motivator sehingga siswa tidak
perlu takut akan kesalahan yang dilakukan. Justru dari hal tersebut akan
membangun pemahaman sehingga siswa menjadi semakin termotivasi untuk
mendapatkan kebenaran ilmiah.
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IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam,
makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan
dengan menggunakan prosedur yang bersifat open ended.
Contoh IPA sebagai sikap dalam penelitian ini adalah memunculkan rasa
ingin tahu tentang proses daur air pada siswa yaitu dengan melakukan percobaan
pembentukan titik-titik air, dan percobaan penghematan air.
d. IPA sebagai teknologi
Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.
This experience builds an understanding of the role of science in the
development of technology and gives the student confidence in using
technology. The link is made between sciencing and everyday life. Science
is seen as practical, useful preparation for everyday life. Elementary
sudents must become involved in realistic science instruction that
emphasizes the interrelatedness of science and everyday life and focuses
attention on their using science to solve real-word problems. This
component also involves them in understanding the impact of science and
technology on our society. (Cain dan Evans, 1994:6).

Fokus pada teknologi menekankan pada persiapan siswa untuk dunia
besok. Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
telah menjadi bagian penting dari ilmu pengetahuan. IPA sebagai teknologi
merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan dan dalam
kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menunjang kegiatan manusia.
Perkembangan teknologi dalam IPA merupakan bahasan yang penting karena
bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin
lama semakin maju. Dalam pembelajaran yang berkembang saat ini, IPA sebagai
teknologi dapat dilihat dalam pembelajaran IPA berorientasi SETS (Science,
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Enronment, Technology, and Society) yakni pembelajaran IPA yang mengaitkan
unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
Contoh IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini adalah siswa dapat
menerapkan manfaat sumber air dari proses daur dalam kehidupan sehari-hari
2.1.6.3 Karakteristik IPA
Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu memiliki ciri-ciri
sebagaimana

disiplin

ilmu

lainnya.

IPA

memiliki

karakteristik

yang

membedakannya dengan bidang ilmu lain. Ciri-ciri khusus tersebut adalah: a) IPA
mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh
semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang
dilakukan terdahulu oleh penemunya. b) IPA merupakan suatu kumpulan
pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara
umum terbatas pada gejala-gejala alam. (Depdiknas, 2006). c) IPA merupakan
pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau
khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan,
penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait
mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. d) IPA merupakan suatu
rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan konsep yang telah
berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi, yang bermanfaat untuk
eksperimentasi dan observasi lebih lanjut (Depdiknas, 2006). IPA meliputi empat
unsur, yaitu produk, proses, aplikasi dan sikap.
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2.1.6.4 Pembelajaran IPA di SD
IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk menumpuk rasa ingin
tahu anak didik secara ilmiah. Fokus pengajaran IPA di SD hendaknya
ditunjukkan untuk memupuk minat dan pengembangan anak didik terhadap dunia
mereka di mana mereka hidup (Samatowa 2010:2).
IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat
pendidikan IPA menjadi penting, namun dalam pembelajaranya harus disesuaikan
dengan tingkat kognitif perkembangan anak. Sehingga siswa diberi kesempatan
untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA yang disesuaikan dengan
tahap perkembangan kognitif
Keterampilan proses sains menurut Cain dan Evans (1994:4-5) adalah: (1)
mengamati, (2) menggolongkan, (3) mengukur, (4),menggunakan hubungan antar
ruang (5) mengkomunikasikan, (6) mempredeksikan (7) menyimpulkan, (8)
menjelaskan secara opreasional, (9) merumuskan hipotesis (10) menafsirkan data,
(11) mengendalikan variabel, (12) mengadakan percobaan
Berdasarkan KTSP 2006 tujuan datri mata pelajaran IPA adalah agar siswa
memiliki kemampuan berikut: 1) memperoleh keyakinan terhada kebesaran Tuhan
Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam
ciptaan-Nya, 2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep
IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari, 3)

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat, 4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam
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sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 5) meningkatkan
kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dana melestarikan
lingkungan.
Ruang lingkup mata pelajaran IPA menurut KTSP 2006 meliputi aspekaspek berikut: 1) tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, 2) benda/materi,
sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi: cair, padat dan gas, 3) energi dan
perubahannya, meliputi gaya bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat
sederhana, dan 4) bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya dan
benda-benda langit lainnya. Pembelajaran IPA di SD seharusnya disesuaikan
dengan perkembangan kognitif anak.
Teori Piaget (Rifa’I dan Anni, 2011:26) mencakup tahap sensorimotorik,
praoperasional, operasional konkret, operasional formal
a. Tahap sensorimotorik (0 – 2 tahun)
Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan
pengalaman indera (sensori) mereka dengan gerakan motorik (otot) mereka.
b. Preoperasional (2 – 7tahun)
Tahap ini pemikiran lebih bersifat simbolis, egoisentries, dan intuitif,
sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini
terbagi menjadi dua sub tahap, yaitu simbolik (2-4 tahun) dan intuitif (4-7tahun).
c. Tahap operasional konkret (7 – 11 tahun)
Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun
masih dalam bentuk benda konkret.
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d. Tahap operasional formal (7 – 15 tahun)
Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis.
Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada perkembangan
belajar anak usia SD yaitu pada usia 7-11 tahun yang sedang melewati tahap
operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir logis untuk
memecahkan masalah konkret. Oleh karena itu, pada tahap ini anak sudah
memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya dan dapat memahami konsep
melalui

pengalaman

sendiri

sehingga

memerlukan

alat

peraga

untuk

memepermudah pemahaman anak terhadap materi pembelajaran. Selain itu guru
harus lebih kreatif yaitu dengan penggunaan model pembelajaran yang
disesuaikan dengan materi ajar. Pada pembelajaran IPA ini peneliti menetapkan
model PBI sebagai alternatif penerapan Model pembelajaran berbantuan media
audiovisual.

2.1.7

Teori yang Mendukung
Menurut Rifa’i dan Anni (2011:117), belajar menurut pandangan teori

konrstruktivisme berarti mengkonstruksi manka atas informasi dan masukanmasukan yang masuk ke dalam otak.
Tasker (dalam Jauhar, 2011:42) mengemukakan tiga penekanan dalam
teori belajar konstruktivisme sebagai berikut: (1) Peran aktif siswa dalam
mengonstruksi pengetahuan secara bermakna, (2) Pentingnya membuat kaitan
antara gagasan dalam pengonstruksian secara bermakna, (3) Mengaitkan antara
gagasan dengan informasi baru yang diterima.
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Berdasarkan teori belajar tersebut, pembelajaran IPA menggunakan model
PBI dengan media audiovisual memungkinkan siswa untuk membangun sendiri
pengetahuannya, karena siswa belajar dengan melakukan penyelidikan sediri
untuk memecahkan suatu masalah yang telah disajikan, dan melatih siswa untuk
memiliki rasa tanggung jawab, dengan menggabungkan pembelajaran individu
dengan belajar kelompok dalam kelompok kecil.

2.1.8

Modifikasi Langkah Model PBI berbantuan Media Audiovisual pada
Pembelajaran IPA
Teori konstruktivisme menjadi dasar dalam penerapan model PBI

berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPA. Jenis media ini
mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang
pertama dan kedua yaitu suara dan gambar. Audiovisual merupakan Menurut
Suryani dan Agung (2012:142) media audiovisual adalah media yang tidak hanya
dipandang atau diamati tetapi juga dapat didegar.
Berikut adalah langkah pembelajaran model PBI berbantuan media
audiovisual yang telah dimodifikasi peneliti dalam tabel:
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Tabel 2.1
Modifikasi Langkah Pembelajaran Model PBI Berbantuan Media Audiovisual
Langkah Pembelajaran

Langkah Penerapan

Modifikasi Langkah Model

Model PBI

Media Audiovisual

Pembelajaran PBI Berbantuan

(Jauhar, 2011:86)

(Suleiman, 1988:91)

Media Audiovisual

1. (Orientasi Siswa pada Masalah) 1.Tahap Persiapan
Guru

menjelaskan

pembelajaran.
logistik

dalam

Menjelaskan

yang

Memotivasi

tujuan

aktitas

menginformasikan

tujuan

pembelajaran

dan 1. menjelaskan

logistik

diperlukan

yang

dalam

pembelajaran

dibutuhkan.

siswa

1.Guru

terlibat

pemecahan

masalah yang dipilih

2. (Mengorganisasikan

2.Guru

siswa

kelompok

untuk belajar)
Guru

membantu

mendefinisikan

dengan

yang

mendefinisikan

diberikan

tugas

berhubungan

masalah

(menetapkan

untuk

pembentukan

tugas pemecahan masalah yang akan

siswa
dan

mengorganisasikan
belajar

membimbing

topik,

tersebut
tugas,

jadwal, dan lain-lain)

2.Tahap Penyajian

3.Siswa

memperhatikan

permasalahan yang diajukan guru
pada tayangan media audiovisual
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3. (Membimbing

penyelidikan

3.Tahap Penerapan

4.Siswa melaksanakan penyelidikan

individual maupun kelompok)

untuk memecahkan masalah yang

Guru mendorong siswa untuk

telah disediakan dalam Lembar

mengumpulkan informasi yang
sesuai,

eksperimen

Kerja Kelompok

untuk

mendapatkan penjelasan dan
pemecahan

masalah,

pengumpulan data, hipotesa,
pemecahan masalah.

4. (Mengembangkan

5.Siswa

dan

dalam

kelompok

menyajikan hasil karya)

merencanakan dan membuat hasil

Guru membantu siswa dalam

karya seperti laporan atau poster

merencanakan
karya

yang

menyiapkan
sesuai

6.Siswa memaparkan

seperti

yang

telah

hasil karya

dikembangkan

laporan dan membantu mereka

berdasarkan penyelidikan
berbagi tugas dengan temanya.

5. (menganalisis

dan

mengevaluasi

proses

pemecahan

masalah)

Guru

membantu

siswa

untuk

melakukan

refleksi

atau

4.Kelanjutan

mengulang

7.Guru

memberikan

kembali pelajaran yang

dengan

telah didapat

audiovisual

menayangkan

diberikan guru
mereka gunakan

media

8.Siswa mengerjakan evaluasi yang

evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses-proses yang

penguatan
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2.2

KAJIAN EMPIRIS
Beberapa hasil penelitian mengenai model PBI dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran memperkuat peneliti melakukan penelitian dengan
menerapkan model pembelajaran yang serupa. Berikut hasil penelitian antara lain
sebagai berikut :
Penelitian oleh John R. Mergendoller,Nan L. Maxwell, and Yolanda
Bellisimo pada tahun 2006 dalam penelitiannya yang berjudul “The Effectiveness
of Problem-Based Instruction: A Comparative Study of Instructional Methods and
Student Characteristics”. Berdasarkan data Hasil penelitian menunjukkan: dengan
model PBI siswa dengan tingkat yang sama, minat belajar ekonomi menunjukkan ( p < .05 )
peningkatan yang signifikan secara statistik dalam pengetahuan konten ( 1,24 ), setara dengan
keuntungan skor baku 8 %. Dari penelitian tersebut menujukkan bahwa penelitian dengan model
PBI berhasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Windi Astutik pada tahun 2013 dengan
judul . “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction dengan Media
Permainan Kartu Soal Disertai Jawaban pada Pembelajaran Fisika di SMA.”
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada KBM 1, KBM 2, dan KBM 3 yaitu 74,75; 75,62; dan 76,25. (2) Tingkat
aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pada KBM 1, KBM 2, DAN KBM 3
yaitu sebesar 80,95%, 82,86%, dan 87,26%.
Penelitian oleh Abas pada tahun 2011 dengan judul “Comparison Between
the Biology of Learning Model Cooperative Learning Think Pair Share (TPS)
Model with Problem Based Learning Instruction (PBI) SMP 21 VII Class City
Bengkulu.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: Berdasarkan hasil uji
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hipotesis dengan menggunakan uji U Mann-Whitney ternyata harga p = 0,332
lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikan 5%. Maka, dapat disimpulkan untuk
menolak hipotesis alternatif (Ha) dan menerima hipotesis nol (Ho). Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII.4
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif TPS dengan hasil belajar
biologi siswa kelas VII.1 yang menggunakan model pembelajaran PBI.
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Anis Kristianingrum pada
tahun 2008 dengan judul . “Meningkatkan Hasil Belajar Kimia dan Peran Aktif
Siswa Melalui Model PBI dengan Media CD Interaktif.” Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan: Hasil belajar kognitif pada siklus I, II dan III berturutturut adalah 63,4, 71,0 dan 76,5. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I,II dan
III berturut-turut adalah 73,1%, 82,9% dan 95,1%. Penelitian ini meningkatkan
hasil belajar dan peran aktif siswa. Sehingga penelitian ini dikatakan berhasil.
Penelitian yang dilakukan oleh Usman pada tahun 2013 dengan judul .
“Model PBI untuk Mengembangkan Pemahaman Mahasiswa dalam Memecahkan Masalah
tentang Integral Tentu.”

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: diperoleh

pemahaman mahasiswa dalam memecahkan masalah tentang integral tentu
diperoleh: rata-rata 14% mahasiswa sangat baik, rata-rata 45% mahasiswa baik,
rata-rata 26% cukup, rata-rata 11% kurang baik, dan 5% jelek dalam memahami
memecahkan masalah melalui langkah langkah memahami masalah, menyusun
strategi, menjalankan strategi, dan memeriksa hasil yang diperoleh. Penelitian ini
dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami pemecahan
masalah tentang integral tentu.
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Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Rahmi Furoida

dan Luthfiyah

Nurlaela pada tahun 2013 dengan judul. “Penerapan Model Pembelajaran
Problem Based Instruction (PBI) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata
Pelajaran Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja (K3) dan Higiene Sanitasi di
SMK Negeri 6 Surabaya.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kinerja
guru dalam mengelola pembelajaran pada kegiatan pendahuluan memperoleh skor
rata-rata 4,33, kegiatan inti memperoleh skor rata-rata 4,57, dan penutup
memperoleh skor rata-rata 4,5. Persentase keterampilan guru dari kelima aspek
tersebut semua telah mencapai indikator keberhasilan bertanya atau menjawab
sebesar 86,11%, peserta didik yang berpendapat/sikap dalam diskusi 81,25%,
sikap peserta didik dalam memecahkan masalah 73,61%, peserta didik dalam
mengungkapkan ide untuk memecahkan masalah 71,53% sikap peserta didik
dalam bekerja sama dalam kelompok 70,83%. Ketuntasan hasil belajar kognitif
yang mengalami peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa 141,77 dengan
ketuntasan belajar klasikal 90,3% pada kriteria sangat baik (berada pada rentang
85% < % skor < 100%).Penelitian ini meningkatkan hasil belajar dan peran aktif
siswa. Sehingga penelitian ini dikatakan berhasil.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Bukit dan Satria Mihardi pada
tahun 2011 dengan judul. “The Effect of Learning Physics with Problem Basesd
Instruction (PBI) Models in Physics at the Classroom” Hasil penelitian dengan
model konvensional memperoleh skor 69,13 (kriteria cukup), sedangkan dengan
menerapkan model PBI memperoleh skor 80,65 (kriteria baik).Sehingga
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penelitian ini menunjukkan bahwa model PBI efektif dapat meningkatkan hasil
belajar Fisika.
Penelitian lain yang mendukung penggunaan media audiovisual dilakukan
oleh Ashaver Doosuur dan Sandra Mwuese Igyuve pada tahun 2013 dengan judul
“Penggunaan media Audiovisual untuk mengajar pengetahuan proses di
Perguruan Tinggi Nigeria”. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran
IPA meningkat.
Penelitian oleh dilakukan oleh Ade Irma Setyani pada tahun 2013 dengan
judul “Penggunaan media Audiovisual untuk mengajar pengetahuan proses di
Perguruan Tinggi Nigeria”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru
dalam pembelajaran IPS siswa kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang.
Hal ini dibuktikan: 1) Hasil observasi keterampilan guru menunjukkan adanya
peningkatan skor pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata skor yang
diperoleh adalah 25,5 (kategori baik) dan meningkat menjadi 35,5 (kategori
sangat baik) pada siklus II, 2) hasil observasi aktivitas siswa selama penelitian
yaitu pada siklus I rata-rata skor yang diperoleh siswa adalah 20,3 (kategori baik)
dan meningkat menjadi 26,2 (kategori baik) pada siklus II. 3) pada siklus I
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 69,23 % dengan rata-rata
67,69 dan meningkat pada siklus II yaitu ketuntasan secara klasikal sebanyak
84,62 % dengan rata-rata 81,93. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa media
audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
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2.3

KERANGKA BERPIKIR
Data awal hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan tim

kolaborasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya hasil
belajar IPA pada siswa kelas V SDN Kalibanteng kidul 02 adalah siswa masih
jarang dilibatkan untuk melakukan penyelidikan dalam pemecahan masalah,
sehingga siswa kurang memahami konsep dari materi yang telah diajarkan. Siswa
yang jarang dilibatkan dalam proses penyelidikan ini, tidak dapat menyerap ilmu
dengan maksimal karena ia tidak merasakan secara langsung. Siswa yang tidak
dibiasaakan untuk melakukan pengalaman langsung akan lebih cepat bosan saat
melakukan pembelajaran ini terbukti siswa sering gaduh atau ramai sendiri ketika
merasa bosan dalam pembelajaran. Ini disebabkan guru belum menerapkan model
pembelajaranyang variatif yang mengajak siswa mendapatkan pengalam langsung
yaitu melakukan penyelidikan. Guru juga belum menyediakan media yang
menarik motivasi siswa untuk belajar.
Hal tersebut didukung oleh hasil belajar IPA siswa kelas V SDN
Kalibanteng Kidul 02, ditunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih dibawah
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 62. Data hasil
evaluasi IPA menunjukkan bahwa rata-rata klasikal yang diperoleh 64 dengan
nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 35. Data yang diperoleh dari 38 siswa kelas V
sebanyak 14 siswa (37%) yang tuntas sedangkan sisanya sebanyak 24 siswa
(63%) belum mencapai KKM yang ditetapkan. Hal ini berbeda sekali dengan
mata pelajaran lain yang mendapatkan hasil lebih baik ditunjukkan hasil rata–rata
klasikal dan ketuntasan lebih baik dibandingkan dengan pelajaran IPA.
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Jika kondisi pembelajaran dalam kelas seperti uraian di atas, maka
sebaiknya guru melakukan upaya untuk mengubah metode dan model
pembelajaran yang digunakan, karena model pembelajaran yang digunakan guru
sebagaimana uraian diatas kurang memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam
pembelajaran sehingga pengetahuan siswa masih abstrak. Oleh karena itu model
pembelajaran yang dapat diterapkan guru adalah Problem Based Instruction.
Permasalahan tersebut akan dipecahkan dengan menetapkan suatu
alternatif yaitu dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Salah satu model
pembelajaran inovatif adalah model PBI. Melaui model PBI, masalah dunia nyata
dijadikan sebagai awal pembelajaran dimana siswa menyelesaikan masalah
dengan kooperatif dan komunikatif dengan bekerja dalam kelompok, sedangkan
guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dengan model ini
pemahaman siswa terhadap materi juga tidak abstrak karena siswa mecari tahu
berdasarkan penyelidikan kelompok maupun indidu. Model PBI ini di padukan
berbantuan media audiovisual. Dengan demikian, dengan digunakannya model
pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual pada siswa kelas V SDN
Kalibanteng Kidul 02 hasil belajar siswa dapat ditingkatkan, karena pembelajaran
ditekankan pada aspek proses, dan guru tidak lagi memonopoli proses
pembelajaran, tetapi ada keterlibatan aktif dari siswa itu sendiri untuk membangun
pengetahuannya. Untuk mempersingkat hal, yang mendasari perlu dilakukannya
penelitian tindakan terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru pada
siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 selama ini, maka secara sederhana dapat
digambarkan dalam kerangka pikir penelitian sebagai berikut:
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Guru:

Kondisi
awal

Guru sudah menerapkan model pembelajaran dengan baik namun kurang mengajak
siswa mendapatkan pengalam langsung yaitu melakukan penyelidikan serta guru
juga belum mengoptimalkan media yang menarik motivasi siswa untuk belajar.

Siswa:
Siswa masih jarang dilibatkan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Siswa yang
tidak dibiasaakan untuk melakukan pengalaman sendiri lebih cepat bosan dan
kurang antusias saat melakukan pembelajaran ,siswa sering gaduh atau ramai
sendiri ketika merasa bosan dalam pembelajaran.

Hasil Belajar:
Hasil belajar menunjukkan 23 siswa (64%) tidak mencapai KKM yaitu
dibawah 62

Langkah Pembelajaran Model PBI berbantuan media Audiovisual:

Tindakan

a. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik yang diperlukan
dalam pembelajaran. (Orentasi siswa pada masalah, tahap persiapan)
b. Guru membimbing pembentukan kelompok untuk mendefinisikan tugas pemecahan
masalah yang akan diberikan. (Mengorganisasikan siswa untuk belajar)
c. Siswa memperhatikan permasalahan yang diajukan guru pada tayangan media
audiovisual. (Tahap penyajian)
d. Siswa melaksanakan penyelidikan untuk memecahkan masalah yang telah disediakan
dalam Lembar Kerja Siswa. (Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,
tahap penerapan)

e. Siswa dalam kelompok merencanakan dan membuat hasil karya seperti
laporan atau poster. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)
f. Siswa memaparkan hasil karya yang telah dikembangkan berdasarkan
penyelidikan. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)
g. Guru memberikan penguatan refleksi dengan menayangkan media audiovisual.
(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kelanjutan)
h. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. (Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah)

Kondisi
akhir

1. Keterampilan guru meningkat
2. Aktivitas Siswa meningkat
3. Hasil belajar siswa meningkat

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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2.4

HIPOTESIS TINDAKAN
Sesuai kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis tindakan penelitian
ini adalah melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI)
berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
yang meliputi komponen keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar pada pembelajaran IPA kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota
Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

RANCANGAN PENELITIAN
Arikunto (2008:3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan,
yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Secara
garis besar ada empat tahapan dalam model penelitian tindakan yaitu: 1)
perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan; 4) refleksi, dalam Arikunto
(2008:16). Adapun model dan penjelasan untuk masing – masing tahap adalah
sebagai berikut:

Gambar 3.1. Siklus PTK
3.1.1

Perencanaan
Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian
membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta
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yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2008:18). Dalam tahap
perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:
a.

Menelaah Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta
menentukan indikator dalam semester 2 bersama tim kolaborator.

b.

Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan skenario
Pembelajaran (IPA) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan
model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual.

c.

Menyiapkan sumber belajar berupa buku, alat percobaan dan media,
berupa media audiovisual yang dibutuhkan dalam pembelajaran.

d.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa.

e.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar
guru dan aktivitas siswa.

3.1.2

Pelaksanaan Tindakan
Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Arikunto (2008:126) menyatakan bahwa
selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan
mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan
teman sejawat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan
yang telah dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran melalui model
pembelajaran PBI dengan media audiovisual.
Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri
dari satu pertemuan dengan alokasi waktu yaitu (2 x 35 menit). Pada siklus
pertama dan kedua dengan KD Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan
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manusia yang dapat mempengaruhinya dan pada siklus ketiga dengan KD
mendeskripsikan perlunya menghemat air.
Siklus pertama dilaksanakan Pembelajaran IPA

melalui model

pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual dengan indikator menjelaskan
sumber air, menjelaskan proses daur air, membuktikan proses terbentuknya awan,
membuat laporan hasil penyelidikan terbentuknya awan. Siklus kedua dilakukan
untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada
pembelajaran di siklus pertama dengan menggunakan model PBI berbantuan
media audiovisual namun dengan indikator mengidentifikasi kegiatan manusia
yang dapat mempengaruhi daur air, menjelaskan kerusakan akibat kegiatan
manusia, menyelidiki akibat dari kegiatan manusia yang dapat merusak alam,
membuat poster tentang kerusakan alam. Pada siklus ketiga dilakukan untuk
menyempurnakan siklus sebelumnya dengan indikator menjelaskan cara
menghemat air, menyebutkan dampak pemborosan air, melakukan percobaan
yang menunjukkan pemborosan air, membuat laporan percobaan yang menunjukk
tingkat pemborosan air
3.1.3

Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto,
2008:127). Lebih lanjut menurut Permendikbud Nomor 66 tahun 2013
menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara
berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun
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tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah
indikator perilaku yang diamati.
Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk
mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA
menggunakan melalui model PBI berbantuan media audiovisual menggunakan
instrumen yang telah disediakan, serta memberikan tes untuk mengetahui hasil
belajar siswa.
3.1.4

Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah
dilakukan (Arikunto, 2008:19). Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 komponen
kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, pemaknaan data hasil analisa,
penjelasan hasil analisa, dan penyimpulan apakah masalah itu teratasi atau tidak.
Kegiatan refleksi dilakukan untuk mengkaji proses pembelajaran meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN
Kalibanteng kidul 02. Proses pembelajaran tersebut dievaluasi keefektifannya
dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta
mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan siklus pertama, kemudian membuat perencanaan tindak lanjut untuk
siklus berikutnya bersama tim kolaborasi.
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3.2

PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN
Satu siklus terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (a)

perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus. Berikut ini penjabarannya :
3.2.1

Siklus Pertama

3.2.1.1 Perencanaan
1)

Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 yaitu pada materi
daur air.

2)

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang
telah ditetapkan berbantuan model Problem Based Instruction (PBI)
berbantuan media audiovisual.

3)

Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan
materi. Medianya berupa media audiovisual, laptop, LCD, dan speaker, es
batu, air panas, gelas kaca, piring kecil.

4)

Menyiapkan alat evaluasi berbentuk lembar kerja siswa dan tes tertulis.

5)

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa selama pembelajaran.

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP siklus I dengan
sintaks model PBI berbantuan media audiovisual dengan alokasi waktu 2 x 35
menit sebagai berikut:
a.

Kegiatan Awal (5 menit)
1) Guru mengkondisikan kelas
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2) Guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi proses daur
air.
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru memberikan motivasi kepada siswa
b.

Kegiatan Inti (50 menit)
1) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai apersepsi yang
telah diberikan sehingga siswa memiliki konsep awal yang kuat
mengenai materi proses daur air (eksplorasi)
2) Guru mengajukan pertanyaan dengan menayangkan media audiovisual
yang berhubungan dengan proses daur air. (eksplorasi)
3) Siswa mengamati permasalahan dalam tayangan media audiovisual
tentang proses daur air. (elaborasi)
4) Siswa dibagi dalam 6 kelompok dan guru membagikan LKS sebagai
permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa secara berkelompok.
(elaborasi)
5) Guru memfasilitasi siswa untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan
berdiskusi untuk memecahkan permasalahan berdasarkan benda nyata
tentang proses daur air. (elaborasi)
6) Siswa melakukan percobaan dan membuat laporan secara berkelompok
tentang hasil percobaan pembentukan awan . (elaborasi)
7) Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan laporan hasil
percobaan.(elaborasi)
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8) kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau berkomentar
mengenai materi yang belum jelas kepada kelompok yang sedang
mempresentasikan hasil diskusinya. (elaborasi)
9) Guru memberikan refleksi dan penguatan terhadap materi ajar dengan
menayangkan media audiovisual. (konfirmasi)
10) Guru memberikan reward kepada siswa-siswanya yang antusias dalam
pembelajaran. (konfirmasi)
11) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan terhadap materi yang
dipelajari. (konfirmasi)
c.

Kegiatan Akhir (15 menit)
1) Siswa bersama guru menyimpilkan hasil belajar.
2) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
3) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi berikutnya.

3.2.1.3 Observasi
Dalam tahap observasi meliputi :
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada
materi proses daur air melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) berbantuan media Audiovisual (dilakukan oleh observer
yaitu wali kelas V) memperoleh skor 29 dengan kategori baik.

b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada
materi proses daur air melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) berbantuan media audiovisual(dilakukan oleh observer
yaitu teman sejawat) memperoleh skor jumlah 28,91dengan kategori baik.
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c.

Menganalisis catatan lapangan

d.

Menganalisis hasil belajar dengan ketuntasan 75%

3.2.1.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi meliputi :
a.

Guru belum menggunakan kalimat yang jelas saat menjelaskan materi

b.

Guru kurang menayangkan permasalahan nyata yang dapat menarik
perhatian siswa.

c.

Dalam penayangan media audiovisual guru memotong-motong
tayanganya.

d.

Guru kurang memperhatikan siswa, sehingga terjadi keonaran yaitu
air yang digunakan untuk percobaan tumpah

e.

Guru melakukan percobaan di ruang kelas sehingga kelas menjadi
tidak rapi dan kotor.

f.

Guru kurang memberikan motivasi siswa agar lebih percaya diri
dalam berpendapat

3.2.2

Siklus kedua

3.2.2.1 Perencanaan
a.

Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 yaitu pada kegiatan
manusia yang dapat mempengaruhinya proses daur air.

b.

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang
telah ditetapkan dengan model Problem Based Instruction (PBI)
berbantuan media audiovisual.
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c.

Guru menyiapkan tempat dan peralatan percobaan di luar keas.

d.

Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan
materi. Medianya berupa media audiovisual yang lebih menarik dan sudah
diperbaiki berdasarkan kekurangan siklus I, laptop, LCD, dan speaker,
botol yang terdapat tumbuhan, tanah, air, gelas.

e.

Menyiapkan alat evaluasi berbentuk lembar kerja siswa dan tes tertulis.

f.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa selama pembelajaran.

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP siklus II dengan
sintaks model Problem Based Intruction berbantuan media audiovisual dengan
alokasi waktu 2 x 35 menit sebagai berikut:
a)

Kegiatan Awal ( 5 menit )
(1) Guru mengkondisikan kelas
(2) Guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi kegiatan
manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air.
(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(4) Guru memberikan motivasi kepada siswa

b)

Kegiatan Inti (50 menit)
(1) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai apersepsi yang
telah diberikan sehingga siswa memiliki konsep awal yang kuat
mengenai materi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses
daur air (eksplorasi)
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(2) Guru mengajukan pertanyaan dengan menayangkan media audiovisual
yang

berhubungan

dengan

kegiatan

manusia

yang

dapat

mempengaruhi proses daur air. (eksplorasi)
(3) Siswa mengamati permasalahan dalam tayangan media audiovisual
tentang kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air.
(elaborasi
(4) Siswa dibagi dalam 6 kelompok dan guru membagikan LKS sebagai
permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa secara berkelompok.
(elaborasi)
(5) Guru memfasilitasi siswa untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan
berdiskusi untuk memecahkan permasalahan berdasarkan percobaan
penyaringan air

dan tayangan media audiovisual tentang kegiatan

manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air. (elaborasi)
(6) Siswa melakukan pembuatan poster mengenai kerusakan alam secara
berkelompok tentang kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi
proses daur air telah dilakukan. (elaborasi)
(7) Guru meminta salah seorang perwakilan kelompok untuk menyajikan
laporan hasil pembuatan poster tentang kerusakan alam.(elaborasi)
(8) kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau berkomentar
mengenai materi yang belum jelas kepada kelompok yang sedang
mempresentasikan hasil diskusinya. (elaborasi)
(9) Guru memberikan refleksi dan penguatan terhadap materi ajar dengan
penayangan media audiovisual. (konfirmasi)
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(10) Guru memberikan reward kepada siswa-siswanya yang antusias dalam
pembelajaran. (konfirmasi)
(11) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan terhadap materi yang
dipelajari. (konfirmasi)
c)

Kegiatan Akhir (15 menit)
(1) Siswa bersama guru menyimpilkan hasil belajar.
(2) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
(3) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi berikutnya.

3.2.2.3 Observasi
Dalam tahap observasi meliputi :
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada
kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air melalui model
pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) berbantuan media
audiovisual (dilakukan oleh wali kelas V) memperoleh skor 32 dengan
kategori baik.

b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada
materi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air melalui
model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) berbantuan media
audiovisual (dilakukan oleh teman sejawat) memperoleh skor 36,19
dengan kategori baik.

c.

Menganalisis catatan lapanga

d.

Menganalisis hasil belajar dengan ketuntasan 78%
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3.2.2.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi meliputi :
a.

Guru kurang memberikan kata kunci agar siswa bisa menjabab pertanyaan

b.

Guru belum memberi kesempatan siswa untuk mencatat materi yang
penting

c.

Guru masih kurang memotivasi siswa agar lebih percaya diri dalam
menyampaikan pendapat

d.

Guru masih kurang membimbing kelompok agar semua anggota bekerja
sesuai tugasnya.

e.

Guru kurang mengelola waktu dengan tepat

f.

Guru kurang menkondisikan siswa agar lebih perhatian terhadap penyaji

3.2.3

Siklus ketiga

3.2.3.1 Perencanaan
a.

Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 yaitu pada materi
penghematan air

b.

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang
telah ditetapkan dengan model Problem Based Instruction (PBI)
berbantuan media audiovisual.

c.

Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan
materi. Medianya berupa media audiovisual, laptop, LCD, dan speaker,
gelas plastik, air, paku, jam.

d.

Menyiapkan tempat untuk melakukan percobaan di luar kelas

e.

Memberikan waktu yang jelas dalam melakukan percobaan
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f.

Menyiapkan alat evaluasi berbentuk lembar kerja siswa dan tes tertulis.

g.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa selama pembelajaran.

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP siklus III dengan
sintaks model Problem Based Intruction berbantuan media audiovisual dengan
alokasi waktu 2 x 35 menit sebagai berikut:
a.

Kegiatan Awal ( 5 menit )
1) Guru mengkondisikan kelas
2) Guru

memberikan

apersepsi

yang

berkaitan

dengan

materi

penghematan air.
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Guru memberikan motivasi kepada siswa
b.

Kegiatan Inti (50 menit)
1) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai apersepsi yang
telah diberikan sehingga siswa memiliki konsep awal yang kuat
mengenai materi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi
penghematan air. (eksplorasi)
2) Guru mengajukan pertanyaan dengan menayangkan media audiovisual
yang berhubungan dengan penghematan air. (eksplorasi)
3) Siswa mengamati permasalahan dalam tayangan media audiovisual
tentang penghematan air. (elaborasi)
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(4) Siswa dibagi dalam 6 kelompok dan guru membagikan LKS sebagai
permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa secara berkelompok.
(elaborasi)
(5) Guru memfasilitasi siswa untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan
berdiskusi untuk memecahkan permasalahan berdasarkan benda nyata
dan media audiovisual tentang penghematan air. (elaborasi)
(6) Siswa melakukan percobaan dan membuat laporan secara berkelompok
tentang tingkat pemborosan air yang telah dilakukan. (elaborasi)
(7) Guru meminta salah seorang perwakilan kelompok untuk menyajikan
laporan hasil percobaan.(elaborasi)
(8) kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau berkomentar
mengenai materi yang belum jelas kepada kelompok yang sedang
mempresentasikan hasil diskusinya. (elaborasi)
(9) Guru memberikan refleksi dan penguatan terhadap materi ajar dengan
penayangan media audiovisual. (konfirmasi)
(10) Guru memberikan reward kepada siswa-siswanya yang antusias dalam
pembelajaran. (konfirmasi)
(11) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan terhadap materi yang
dipelajari. (konfirmasi)
c.

Kegiatan Akhir (15 menit)
1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar.
2) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
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3) Guru memberikan tindak lanjut untuk siswa berupa PR dan
mempelajari materi berikutnya.
3.2.3.3 Observasi
Dalam tahap observasi sebagai berikut:
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada
materi penghematan air melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) berbantuan media audiovisual (dilakukan oleh observer
yaitu wali kelas V) memperoleh skor 38 dengan kategori sangat baik.

b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada
materi penghematan air melalui model pembelajaran Problem Based
Instruction (PBI) berbantuan media audiovisual (dilakukan oleh observer
yaitu wali kelas V) memperoleh skor 41 dengan kategori sangat baik.

c.

Menganalisis catatan lapangan

d.

Menganalisis hasil belajar dengan ketuntasan 88%

3.2.3.4 Refleksi
Pembelajaran IPA dengan menerapkan model PBI berbantuan media
audiovisual meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dengan kategori sangat
baik sesuai indikator yang ditetapkan dan penelitian dihentikan.

3.3

SUBYEK PENELITIAN
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02

Kota Semarang sebanyak 36 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 16
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siswa perempuan, tahun ajaran 2014/2015, dan guru kelas V SDN Kalibanteng
Kidul 02.

3.4

LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kalibanteng Kidul 02, Kota Semarang

bertempat di Jalan Taman Sri Rejeki Selatan III/1 Semarang.

3.5

VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Kalibanteng
Kidul 02 melalui model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual.

b.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Kalibanteng
Kidul 02 melalui model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual.

c.

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Kalibanteng
Kidul 02 melalui model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual.

3.6

DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1

Sumber Data
Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh. Data yang

diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Dalam PTK ini sumber data adalah
sebagai berikut :
3.6.1.1 Guru
Guru sebagai sumber data dapat dilakukan observasi yaitu keterampilan
guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media audiovisual.
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3.6.1.2 Siswa
Data yang diperoleh mengenai siswa melalui observasi dilakukan secara
berkesinambungan pada siklus pertama, kedua dan ketiga yaitu berupa hasil
belajar siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan hasil wawancara guru.
3.6.1.3 Data Dokumen
Data dokumen meliputi daftar nilai sebelum dan sesudah dilakukan PTK,
observasi terhadap pembelajaran guru sebelum dan sesudah dilakukan PTK dan
foto guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran dalam PTK.

3.6.2

Jenis Data

3.6.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto
2008:1.3).Data kuantitatif ini diwujudkan dengan hasil belajar berupa nilai
ulangan harian siswa pada siklus I, II dan III.
Data kuantitatif berupa nilai tes hasil belajar siswa, yaitu nilai rata-rata
ulangan harian siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual serta nilai tes akhir setiap
siklus. Nilai tes akhir siklus diansumsikan merupakan pencerminan hasil yang
telah dicapai siswa dalam belajar.
3.6.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut
(Herrhyanto 2008:1.3). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa nilai
performansi guru dalam pembelajaran dan nilai aktivitas siswa yang diperoleh
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melalui observasi serta catatan lapangan oleh peneliti dan tim kolaboratif, serta
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model
pembelajaran matematika realistik.

3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2010:308) merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian kareana tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan
data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode
observasi, metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan, dijabarkan sebagai
berikut:
3.6.3.1 Metode Observasi
Observasi

(observation)

atau

pengamatan

merupakan

suatu

caramengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatanyang sedang berlangsung yang dapat berhubungan dengan cara guru
mengajar, siswa belajar, dan dapat dilakukan dengan partisipatif atau
nonpartisipatif (Sukmadinata, 2010: 220). Pedoman observasi dapat juga disusun
dalam bentuk skala, yaitu untuk tiap butir kegiatan atau perilaku yang diamati
telah disiapkan rentang skala.Sukmadinata (2011:221)
Observasi dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan aktvitas
siswa dan guru dalam proses pembalajaran menggunakan model pembelajaran
PBI .
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3.6.3.2 Metode Dokumentasai
Dokumentasi (documentary study) merupakan suatu teknikpengumpulan
data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen,baik dokumen
tertulis, gambar, maupun elektronik yang dipilih berdasarkan tujuan dan fokus
masalah (Sukmadinata, 2010: 221).
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk bukti bahwa peneliti
telah melakukan penelitian dan juga untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan
yang sudah dilakukan selama kegiatan berlangsung.
3.6.3.3 Metode Tes
Menurut Poerwanti (2008:1-5) Tes adalah seperangkat tugas yang harus
dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk
mengukur tingkat penguasanyan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan
dan sesuai dengan tujuan pengajaran.
Tes adalah langkah-langkah sistematis untuk mengamati tingkah
laku/sikap seseorang/sesuatu dan mendeskripsikannya dengan Secara sederhana
dapat diartikan sebagai kumpulan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaanpertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan
oleh para peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari
peserta tes. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengetahui hasil
belajar siswa.
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3.6.3.4 Catatan Lapangan
Menurut Kunandar (2011:197). Catatan lapangan adalah catatan yang
dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau
observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas.
Catatan lapangan ini digunakan untk memperkuat data yang diperoleh
dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.

3.6.4

Teknik Analisis Data

3.6.4.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif , dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean atau
rerata, median, modus, nilai tertinggi, nilai terendah dan ketuntasan belajar secara
individual maupun klasikal ditampilkan dalam bentuk persentase.
a.

Menghitung mean atau rerata
Rata-rata hitung merupakan jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan

banyaknya data. Rumus

rata-rata hitung untuk data kuantitatif tanpa

pengelompokkan, dimana datanya x1,x2,x3,… xn dengan data n buah, adalah.:
∑

̅=
Keterangan
µ

: rata-rata hitung untuk populasi

x

: rata-rata hitung untuk sampel
( Somantri, 2011:125)
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b. Menghitung median hasil belajar siswa dengan rumus:
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.
c.

Menghitung modus hasil belajar siswa dengan rumus:
Modus digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Modus untuk

data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi, yaitu sebagai
berikut:
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
(Herrhyanto, dkk., 2007: 4.19)
d. Menghitung Persentase ketuntasan belajar
Menurut Poerwanti (2009:6.15) skala 100 berangkat dari persentase yang
mengatikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu
perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%).
Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut:
1)

Menentukan skor berdasar proporsi
Skor =

x 100%
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N=

(skala 0-100)

Keterangan:
B

= banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)
atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes
bentuk penguraian).

S_t
2)

= skor teoritis

Menentukan ketuntasan klasikal
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan
dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta
tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan
dengan kategori ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam kategori
tuntas dan tidak tuntas, dengan kategori sebagai berikut.
Tabel 3.1
KKM IPA Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02
KKM

Kategori

≥ 62

Tuntas

< 62

Tidak tuntas

(Sumber: KKM IPA SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang, 2015)
Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak
tuntas.
Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, menggunakan
rumus sebagai berikut :
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% ketuntasan belajar =

x 100%
(Aqib, 2011:205)

3.6.4.2 Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran metematika
realistik serta hasil catatan lapangan yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif
dan data kualitatif dengan cara diklasifikasikan berdasarkan aspek yang menjadi
fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun data
ketrampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan kategori sangat baik,
baik, cukup dan kurang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan.
Dalam mengolah data skor dapat dilakukan langkah sebagai berikut:
a.

Menentukan skor terendah

b.

Menentukan skor tertinggi

c.

Mencari median

d.

Membagi rentan nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup
dan kurang
Kemudian setelah langkah menententukan dihitung data skor dengan cara

sebagai berikut (Herrhyanto 2008:5.3):
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1
K2 = median
Letak K2 = 2/4 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
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K1 = kuartil pertama
Letak K1 = 1/(4 ) ( n +1 ) untuk data genap atau data ganjil.
Q3 = kuartil ketiga
Letak K3 = 1/4 (3n +1 ) untuk data genap atau data ganjil
K4= kuartil keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kategori ketuntasan data kualitatif.
Tabel 3.2
Kategori Ketuntasan Data Kualitatif
Kategori Ketuntasan

Skala Penilaian

K3 ≤ skor ≤ T

Sangat Baik

K2 ≤ skor < K3

Baik

K1 ≤ skor < K2

Cukup

R ≤ skor < K1

Kurang
(Somantri, 2006:41)

1) Ketuntasan Keterampilan Guru
Skor Minimal(k)

: 10 x 1 = 10

Skor Maksimal (m)

: 10 x 4 = 40

n = (40 - 10) + 1
= 31
Data:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3
4,35,36,37,38,39,40

Letak K1 = (n + 1)

Letak K2 = (n + 1)

Letak K3 = (n + 1)
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= (31 + 1)

= (31 + 1)

= (31 + 1)

=8

= 16

= 24

Nilai K1= x8 + 0(x9-x8)
=17 + 0(18-17)

Nilai K2= x16 + 0(x17-

Nilai K3= x24 + 0(x25-

x16)

x26)

=17
Jadi nilai K1 adalah 17

=25 + 0(18-17)

=33 + 0(18-17)

=25

=33

Jadi nilai K2 adalah 25

Jadi nilai K3 adalah 33

Tabel 3.3
Kategori Ketuntasan Keterampilan Guru
Skor
33 ≤ skor ≤ 40
25 ≤ skor < 33
17≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

2) Ketuntasan Aktivitas Siswa
Skor Minimal(k)

: 11 x 1 = 11

Skor Maksimal (m)

: 11 x 4 = 44

n = (44 - 11) + 1
= 34
Data:
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44
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Letak K1 = (n + 1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n + 1)

= (34 + 1)

= (34 + 1)

= (34 + 1)

= 8,75

= 17,5

= 26,25

Nilai K1= x8 + 0,75(x9 - x8)

Nilai K1= x17 + 0,5(x18- x17)

Nilai K1=x26 +0,25(x27- x26)

=18 + 0,75(19-18)

=27 + 0,5(28-27)

=36 +0,25(37-36)

= 18,75

=27,5

=36,25

Jadi nilai K1 adalah 18,75

Jadi nilai K2 adalah 27,5

Jadi nilai K3 adalah 36,25

Tabel 3.4
Kategori Ketuntasan Aktivitas Siswa
Skor
36,25 ≤ skor ≤ 44
27,5 ≤ skor < 36,25
18,75≤ skor <27,5
11 ≤ skor < 18,75

3.7

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

INDIKATOR KEBERHASILAN
Model pembelajaran Problem Based Instruction berbantuan media

audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas
V SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut:
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a.

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI
berbantuan media audiovisual meningkat dengan kategori sangat baik
dengan skor minimal 33.

b.

Aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA melalui model PBI berbantuan
media audiovisual meningkat dengan kategori sangat baik dengan skor
minimal 36,25.

c.

Minimal 80% dari seluruh siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02
mengalami ketuntasan belajar individual yaitu dengan nilai ≥62 dalam
pembelajaran IPA melalui model pembelajaran PBI berbantuan media
audiovisual.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Sesuai hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran IPA
melalui penerapan model Problem Based Instruction (PBI) berbantuan media
audiovisual pada siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang,
peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.

Melalui model PBI berbantuan media audiovisual pada pembelajaran IPA di
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan
keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi keterampilan
guru pada pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh jumlah skor 29 dengan
persentase 72% termasuk dalam kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan
siklus II diperoleh data keterampilan guru dengan jumlah skor 32 dan
persentase 80% termasuk dalam kategori baik. Pada siklus III didapatkan
jumlah rata-rata skor 38 dengan persentase 95% termasuk dalam kategori
sangat baik.

2.

Melalui model PBI berbantuan media audiovisual pada pembelajaran IPA di
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan
aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas siswa pada
setiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
diperoleh jumlah rata-rata skor 28,91 dengan persentase 65% termasuk
dalam kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus II jumlah skor rata-
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rata adalah 36,19 dengan persentase 82% dan termasuk dalam kategori baik.
Pada siklus III menunjukkan adanya peningkatan dengan perolehan jumlah
rata-rata skor 41 dengan persentase 93% termasuk dalam kategori sangat
baik.
3.

Melalui model PBI berbantuan media audiovisual pada pembelajaran IPA di
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar
siswa kelas V pada setiap siklusnya. Pada siklus I dengan nilai terendah 50,
nila tertinggi 96, rata-rata kelas 76,42 dan ketuntasan klasikal 75%. Pada
pelaksaanaan tindakan siklus II diperoleh data hasil belajar dengan nilai
terendah 33, nilai tertinggi 100 dengan rata-rata kelas 77 dan mencapai
ketuntasan klasikal 78%. Pada pelaksanaan tindakan siklus III hasil belajar
siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 53, nilai tertinggi 100, rata- rata
83,26 dan persentase ketuntasan klasikal 88%.
Dengan demikian, hipotesis tindakan untuk penelitian tentang penerapan

model Problem Based Instruction (PBI) berbantuan media audiovisual pada siswa
kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang terbukti kebenarannya, yaitu
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
karena sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti, maka

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual hendaknya guru
dapat mengatur waktu dengan baik saat penyelidikan dan pembuatan hasil
karya agar pembelajaran dapat berjalan efektif.
2. Dalam menerpakan model PBI berbantuan media audiovisual, sebaiknya
siswa dikondisikan dalam kelompok kecil agar tercipta komunikasi yang
positif untuk kegiatan penyelidikan. Di samping itu, sebaiknya pembelajaran
IPA bukan hanya menekankan pada hasil pembelajaran saja, namun harus
diseimbangkan dengan proses pembelajarannya yang disesuaikan dengan
keterampilan proses pada pembelajaran IPA.
3. Penelitian tentang model PBI dengan media audiovisual dapat dikembangkan
lebih lanjut pada mata pelajaran selain IPA di kelas V atau kelas lain. Dengan
harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
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LAMPIRAN 3: Kisi-Kisi Instrumen

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA KELAS V SDN KALIBANTENG
KIDUL 02 KOTA SEMARANG

No

Variabel

1.

Keterampilan guru
dalam pembelajaran
IPA dengan
penerapan model
PBI berbantuan
media audiovisual

Indikator
2.

Mempersiapkan siswa mengikuti
pembelajaran
(Keterampilan
Membuka Pelajaran)
3. Melakuakan tanya jawab terhadap
siswa terhadap materi pelajaran
(Keterampilan Bertanya)
4. Membimbing
pembentukan
kelompok untuk mendefinisikan
tugas pemecahan masalah yang akan
diberikan
(Keterampilan
Mengelola kelas)
5. Memberikan Permasalahan yang
ditayangkan
dalam
media
Audiovisual
(Keterampilan
Mengadakan Variasi)
6. Membimbing
kelompok
melakukan
penyelidikan
(Keterampilan
Membimbing
Diskusi Kelompok Kecil)
7. Membimbing kelompok membuat
hasil karya seperti laporan atau
poster
(Keterampilan
Membimbing Diskusi Kelompok
Kecil)
8. Memperhatikan pemaparan hasil
karya yang disajikan kelompok
(Keterampilan
Mengajar
Kelompok Kecil dan Perorangan)
9. Klarifikasi dengan menayangkan
media audiovisual (Keterampilan
Menjelaskan)
10. Memberikan
kesimpulan
pada
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan
(Keterampilan
menutup pembelajaran )
11. Memberikan
evaluasi
(Keterampilan
Menutup
pembelajaran )

Sumber
Data
Siswa

Alat/
Instrumen
1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Dokumentasi
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2.

Aktivitas siswa
dalam pembelajaran
IPA dengan
penerapan model
PBI berbantuan
media audiovisual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
3.

Hasil belajar siswa
pada pembelajaran
IPA dengan
penerapan model
PBI berbantuan
media audiovisual

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Menyiapkan logistik yang diperlukan
dalam
pembelajaran
(Emotional
activities)
Menanggapi pertanyaan yang diajukan
oleh guru (Oral activities, Listening
activities)
Mengikuti
instruksi guru untuk
berkelompok dan mempersiapkan diri.
(Emotional activities)
Memperhatikan permasalahan yang
diajukan guru pada tayangan media
audiovisual (Visual activities)
Melaksanakan penyelidikan untuk
mengumpulkan
informasi
dalam
memecahkan masalah yang telah
disediakan guru dalam Lembar Kerja
Siswa (Motor activities, Mental
activities, Visual activities)
Membuat hasil karya seperti laporan
atau poster (Motor activities, Writing
activities)
Memaparkan hasil karya yang telah
dikembangkan
berdasarkan
penyelidikan (Emotional activities,
Oral activities)
Menanggapi hasil karya teman dengan
bertanya (Oral activities, Listening
activities)
Memperhatikan
klarifikasi
yang
diberikan oleh guru (Listening
activities, Mental activities)
Memberikan
kesimpulan
pada
pembelajaran yang telah dilaksanakan
(Mental activities, Oral activities)
Mengerjakan
evaluasi
(Mental
activities, Emotional activities)
Menjelaskan sumber air
Menjelaskan pentingnya air
Menjelaskan proses daur air
Membuktikan proses terbentuknya
titik-titik air
Mengidentifikasi kegiatan manusia
yang dapat mempengaruhi daur air
Menjelaskan
kerusakan
akibat
kegiatan manusia
Membuat poster tentang kerusakan
alam

Menjelaskan cara menghemat air
Menyebutkan kegiatan
menghemat air
10. Membuktikan tingkat pemborosan
air

Guru

1. lembar
observasi
2. catatan
lapangan
3. dokemen-tasi

Siswa

Tes
 Tes tertulis

Non Tes
 Lembar tabel
pengamatan
 Rubrik unjuk
kerja
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LAMPIRAN 1: Keterkaitan Model dan Media

KETERKAIKATAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
BASED INSTRUCTION (PBI) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL
Langkah Pembelajaran
Model PBI
1. (Orientasi Siswa pada Masalah)
Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran.
Menjelaskan
logistik
yang
dibutuhkan.
Memotivasi siswa terlibat
dalam aktivitas pemecahan
masalah yang dipilih.

Langkah Penerapan
Media Audiovisual
1.Tahap Persiapan

2. (Mengorganisasikan
siswa
untuk belajar)
Guru
membantu
siswa
mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
tugas
belajar yang berhubungan
dengan
masalah
tersebut
(menetapkan topik, tugas,
jadwal, dan lain-lain)

3. (Membimbing
penyelidikan
individual maupun kelompok)
Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang
sesuai,
eksperimen
untuk
mendapatkan penjelasan dan
pemecahan
masalah,
pengumpulan data, hipotesa,
pemecahan masalah.
4. (Mengembangkan
dan
menyajikan hasil karya)
Guru membantu siswa dalam
merencanakan
menyiapkan

Modifikasi Langkah Model
Pembelajaran PBI Berbantuan
Media Audiovisual
1.Guru
menginformasikan
tujuan
pembelajaran
dan
menjelaskan
1.
logistik yang diperlukan
dalam
pembelajaran.

2.Guru membimbing pembentukan
kelompok untuk mendefinisikan
tugas pemecahan masalah yang akan
diberikan.

2.Tahap Penyajian

3.Siswa
memperhatikan
permasalahan yang diajukan guru
pada tayangan media audiovisual.

3.Tahap Penerapan

4.Siswa melaksanakan penyelidikan
untuk memecahkan masalah yang
telah disediakan dalam Lembar
Kerja Siswa.

5.Siswa
dalam
kelompok
merencanakan dan membuat hasil
karya seperti laporan atau poster.
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karya yang sesuai seperti
laporan dan membantu mereka
berbagi tugas dengan temanya.

5. (menganalisis
mengevaluasi
pemecahan masalah)

dan
proses

Guru
membantu siswa untuk
melakukan refleksi atau
evaluasi
terhadap
penyelidikan mereka dan
proses-proses
yang
mereka gunakan.

6.Siswa memaparkan hasil karya
yang
telah
dikembangkan
berdasarkan penyelidikan.

4.Kelanjutan mengulang
kembali pelajaran yang
telah didapat

7.Guru memberikan klarifikasi
dengan menayangkan media
audiovisual.
8.Siswa mengerjakan evaluasi yang
diberikan guru.
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KETERKAITAN KEGIATAN SISWA DAN KEGIATAN GURU PADA
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL
Modifikasi Langkah Model
Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual
1.

Guru
menginformasikan
tujuan pembelajaran dan
menjelaskan logistik yang
diperlukan
dalam
pembelajaran.

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

1.Guru
memempersiapkan
logistik yang diperlukan
dalam pembelajaran.

1.Siswa menyiapkan buku,
serta
peralatan
yang
diperlukan
dalam
pembelajaran
dan
mendengarkan
tujuan
pembelajaran.
2.Siswa
menanggapi
pertanyaan yang diajukan
oleh guru.

2.Guru melakukan Tanya
jawab terhadap materi yang
akan dipelajari.
2.

Guru
membimbing
pembentukan
kelompok
untuk mendefinisikan tugas
pemecahan masalah yang
akan diberikan oleh guru.

3.Guru
membimbing 3.Siswa berkumpul dengan
kelompoknya
dan
pembentukan kelompok
mempersiapkan diri untuk
untuk
mendefinisikan
mendapatakan arahan dari
tugas pemecahan masalah
guru.
yang akan diberikan.

3.

Memperhatikan
permasalahan yang diajukan
guru pada tayangan media
audiovisual.

4.Guru
memberikan 4.Siswa
memperhatikan
permasalahan
untuk
permasalahan
yang
diselesaikan siswa yang
diajukan
guru
pada
ditayangkan pada media
tayangan
media
audiovisual.
audiovisual.

4.

Melaksanakan penyelidikan
untuk memecahkan masalah
yang telah disediakan guru
dalam Lembar Kerja Siswa.

5.Guru membagikan Lembar
Kerja
Siswa
dan
memfasilitasi
kelompok
dalam
melakukan
penyelidikan.

5.

Siswa dalam
kelompok
merencanakan dan membuat
hasil karya seperti laporan
atau poster.

6.Guru
membimbing
kelompok
merencanakan
dan membuat hasil karya
seperti laporan atau poster.

6. Siswa memaparkan hasil 7.Guru
memperhatikan
karya
yang
telah
pemaparan hasil karya
dikembangkan
yang disajikan kelompok.
berdasarkan penyelidikan.
8.Guru
memberikan
kesempatan
kelompok
lain untuk menanggapi
hasil karya temanya.

5.Siswa
melaksanakan
penyelidikan
dan
mengumpulkan
informasi
untuk memecahkan masalah
yang telah disediakan guru
dalam Lembar Kerja Siswa.
6.Siswa dalam
kelompok
merencanakan dan membuat
hasil karya seperti laporan
atau poster.
7.Siswa memaparkan
hasil
karya
yang
telah
dikembangkan berdasarkan
penyelidikan.

8.Kelompok
lain
menanggapi hasil karya
temanya dengan bertanya
atau memaparkan hasil
karyanya.
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9.Siswa
mendengarkan
memberikan 9.Guru memberikan
Klarifikasi
yang
diberikan
klarifikasi
dengan
penguatan
dengan
oleh
guru.
menayangkan
media
menayangkan
media
audiovisual.
audiovisual.
mengutarakan
10.Guru mendorong siswa 10.Siswa
kesimpulan
pembelajaran
untuk
menyimpulkan
yang telah dilaksanakan.
pembelajaran.
8. Siswa
mengerjakan 11.Guru
mengerjakan
memberikan 11.Siswa
evaluasi
evaluasi
yang
diberikan
evaluasi
untuk
guru.
mengetahui pemahaman
siswa.

7. Guru
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LAMPIRAN 2: Pedoman Penetapan Indikator

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN PENERAPAN MODEL PBI
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG

Keterampilan Guru

1.

Keterampilan Bertanya

2.

Keterampilan

Memberi

Penguatan
3.

Keterampilan

Mengadakan

Modifikasi Langkah
Model Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual

Indikator Keterampilan
Guru dalam Model
Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual

1.Guru
mempersiapkan
logistik yang diperlukan
dalam pembelajaran dan
menyampaikan
tujuan
pembelajaran

1.Mempersiapkan
siswa
mengikuti
pembelajaran
(Keterampilan
Membuka
Pelajaran)

2.Guru
melakukan
tanya
jawab terhadap materi yang
akan dipelajari

2.Melakuakan
tanya
jawab
terhadap siswa terhadap materi
pelajaran
(Keterampilan
Bertanya)

3.Guru
membimbing
pembentukan
kelompok
untuk mendefinisikan tugas
pemecahan masalah yang
akan diberikan

3.

4.Guru
memberikan
permasalahan
untuk
diselesaikan siswa yang
ditayangkan pada media
audiovisual

4.Memberikan Permasalahan
yang ditayangkan dalam
media
audiovisual
(Keterampilan Mengadakan
Variasi)

5.Guru membagikan lembar
kerja Siswa, memfasilitasi
kelompok dalam melakukan
penyelidikan

5.Membimbing
kelompok
melakukan
penyelidikan
(Keterampilan Membimbing
Diskusi Kelompok Kecil)

Variasi
4.

Keterampilan Menjelaskan

5.

Keterampilan Membuka dan
Menutup Pembelajaran

6.

Keterampilan

Membimbing

Diskusi Kelompok Kecil
7.

Keterampilan

Mengelola

Kelas
8.

Keterampilan
Kelompok

Mengajar
Kecil

dan

Membimbing pembentukan
kelompok
untuk
mendefinisikan
tugas
pemecahan masalah yang akan
diberikan
(Keterampilan
Mengelola kelas)

Perorangan
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6.Guru
membimbing 6.Membimbing
kelompok
kelompok
merencanakan melakukan
penyelidikan
dan membuat hasil karya (Keterampilan
Membimbing
seperti laporan atau poster
Diskusi Kelompok Kecil)

7.Guru
memperhatikan 7.Memperhatikan pemaparan hasil
pemaparan hasil karya yang karya yang disajikan kelompok
disajikan kelompok
(Keterampilan
Mengajar
Kelompok
Kecil
dan
Perorangan)

8.Guru
memberikan
kesempatan
kelompok
lain untuk menanggapi
hasil karya temanya
9.Guru memberikan
8.Memberikan
klarifikasi
Klarifikasi
dengan
dengan menayangkan media
menayangkan
media
audiovisual (Keterampilan
audiovisual
Menjelaskan)
9.Memberikan
kesimpulan pada
10.Guru mendorong siswa
pembelajaran
yang
telah
untuk
menyimpulkan
dilaksanakan
(Keterampilan
pembelajaran
menutup pembelajaran )
evaluasi
Menutup

11.Guru
memberikan 10.Memberikan
(Keterampilan
evaluasi
untuk
pembelajaran )
mengetahui pemahaman
siswa
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PENERAPAN MODEL PBI
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG

Aktivitas Siswa

1. Visual activities, yang
termasuk di dalamnya
misalnya
membaca,
memerhatikan
gambar
demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, seperti:
menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat,
mengadakan wawancara,
diskusi, instruksi.
3. Listening
activities,
sebagai
contoh
mendengarkan:
uraian,
percakapan,
diskusi,
musik, pidato.
4. Writing activities, seperti
misalnya menulis cerita,
karangan, laporan, angket,
menyalin.
5. Drawing
activities,
misalnya: menggambar,
membuat grafik, peta,
diagram.
6. Motor activities, yang
termasuk di dalamnya
antara lain: melakukan

Modifikasi Langkah
Model Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual

Indikator Aktivitas Siswa
dalam Model Pembelajaran

1.Guru
menginformasikan
tujuan pembelajaran dan
menjelaskan logistik yang
diperlukan
dalam
pembelajaran.

1.Menyiapakn logistik yang
diperlukan
dalam
pembelajaran
(Emotional
activities)

2.Siswa
menanggapi
pertanyaan yang diajukan
oleh guru.

2.Menanggapi pertanyaan yang
diajukan oleh guru. (Oral

3. Siswa berkumpul dengan
kelompoknya
dan
mempersiapkan diri untuk
mendapatakan arahan dari
guru.

3.Mengikuti instruksi guru
untuk berkelompok dan
mempersiapkan
diri.
(Emotional activities)

PBI Berbantuan Media
Audiovisual

activities,
activities)

Listening

4.Siswa
memperhatikan 4.Memperhatikan
permasalahan
yang
permasalahan yang diajukan
diajukan
guru
pada
guru pada tayangan media
tayangan
media
audiovisual(Visual
audiovisual
activities)

200

Siswa
melaksanakan 5.Melaksanakan
penyelidikan
percobaan,
membuat 5.
penyelidikan
dan
untuk
mengumpulkan
informasi
konstruksi,
model
mengumpulkan informasi
dalam
memecahkan masalah
mereparasi,
bermain,
untuk memecahkan masalah
yang telah disediakan guru
berkebun, beternak.
yang telah disediakan guru
dalam
Lembar
Kerja
7. Mental activities, sebagai
dalam Lembar Kerja Siswa
Siswa(Motor
activities,
contoh
misalnya:
Mental activities, Visual
menanggapi, mengingat,
activities)
memecahkan
soal, 6.Siswa dalam
kelompok 6. Membuat hasil karya seperti
menganalisis,
melihat merencanakan dan membuat laporan atau poster dalam
hubungan,
mengambil hasil karya seperti laporan kelompok(Motor activities,
atau poster
keputusan.
Writing activities)
8. Emotional
activities,
misalnya: manaruh minat,
merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, 7.Siswa memaparkan hasil 7. Memaparkan hasil karya yang
karya
yang
telah
telah dikembangkan berdasarkan
berani, tenang, gugup.
dikembangkan berdasarkan
penyelidikan(Emotional
penyelidikan
activities, Oral activities)
8.Kelompok lain menanggapi
hasil karya temanya dengan
bertanya atau memaparkan
hasil karyanya
9.

8.Menanggapi hasil karya
teman dengan bertanya
(Oral activities, Listening
activities)
memperhatikan 9. Memperhatikan Klarifikasi

Siswa
klarifikasi yang diberikan
oleh guru

yang
diberikan
oleh
guru(Listening
activities,
Mental activities)

10.Siswa
mengutarakan 10.Memberikan kesimpulan
kesimpulan
pada pembelajaran yang
pembelajaran yang telah
telah
dilaksanakan
dilaksanakan
(Mental activities, Oral
11.Siswa
evaluasi

activities)
mengerjakan 11.Mengerjakan
evaluasi(Mental activities,
Emotional activities)
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN PENERAPAN MODEL PBI
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG

Keterampilan Guru

9.

Keterampilan Bertanya

10. Keterampilan

Memberi

Penguatan
11. Keterampilan

Mengadakan

Modifikasi Langkah
Model Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual

Indikator Keterampilan
Guru dalam Model
Pembelajaran PBI
Berbantuan Media
Audiovisual

1.Guru
mempersiapkan
logistik yang diperlukan
dalam pembelajaran dan
menyampaikan
tujuan
pembelajaran

1.Mempersiapkan
siswa
mengikuti
pembelajaran
(Keterampilan
Membuka
Pelajaran)

2.Guru
melakukan
tanya
jawab terhadap materi yang
akan dipelajari

2.Melakuakan
tanya
jawab
terhadap siswa terhadap materi
pelajaran
(Keterampilan
Bertanya)

3.Guru
membimbing
pembentukan
kelompok
untuk mendefinisikan tugas
pemecahan masalah yang
akan diberikan

3.

4.Guru
memberikan
permasalahan
untuk
diselesaikan siswa yang
ditayangkan pada media
audiovisual

4.Memberikan Permasalahan
yang ditayangkan dalam
media
audiovisual
(Keterampilan Mengadakan
Variasi)

5.Guru membagikan lembar
kerja Siswa, memfasilitasi
kelompok dalam melakukan
penyelidikan

5.Membimbing
kelompok
melakukan
penyelidikan
(Keterampilan Membimbing
Diskusi Kelompok Kecil)

Variasi
12. Keterampilan Menjelaskan
13. Keterampilan Membuka dan
Menutup Pembelajaran
14. Keterampilan

Membimbing

Diskusi Kelompok Kecil
15. Keterampilan

Mengelola

Kelas
16. Keterampilan
Kelompok

Mengajar
Kecil

dan

Membimbing pembentukan
kelompok
untuk
mendefinisikan
tugas
pemecahan masalah yang akan
diberikan
(Keterampilan
Mengelola kelas)

Perorangan
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6.Guru
membimbing 6.Membimbing
kelompok
kelompok
merencanakan melakukan
penyelidikan
dan membuat hasil karya (Keterampilan
Membimbing
seperti laporan atau poster
Diskusi Kelompok Kecil)

7.Guru
memperhatikan 7.Memperhatikan pemaparan hasil
pemaparan hasil karya yang karya yang disajikan kelompok
disajikan kelompok
(Keterampilan
Mengajar
Kelompok
Kecil
dan
Perorangan)

8.Guru
memberikan
kesempatan
kelompok
lain untuk menanggapi
hasil karya temanya
9.Guru memberikan
8.Memberikan
klarifikasi
Klarifikasi
dengan
dengan menayangkan media
menayangkan
media
audiovisual (Keterampilan
audiovisual
Menjelaskan)
9.Memberikan
kesimpulan pada
10.Guru mendorong siswa
pembelajaran
yang
telah
untuk
menyimpulkan
dilaksanakan
(Keterampilan
pembelajaran
menutup pembelajaran )
evaluasi
Menutup

11.Guru
memberikan 10.Memberikan
(Keterampilan
evaluasi
untuk
pembelajaran )
mengetahui pemahaman
siswa
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR HASIL BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN PENERAPAN MODEL PBI
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS V SDN
KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG

No

Ranah Kognitif

1.

Menjelaskan sumber air

2.

Membuktikan proses terbentuknya titik-titik air

3.

Menjelaskan proses daur air

4.

Mengidentifikasi peristiwa kerusakan alam yg terjadi akibat manusia.

5.

Menjelaskan penyebab perubahan daur air

6.

Membedakan akibat dari kegiatan manusia terhadap lingkungan

7.

Menjelaskan cara menghemat air

8.

Menyebutkan dampak pemborosan air

9.
10.
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LAMPIRAN 4: Instrumen Penelitian

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED
INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA
KELAS V SDN KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus ke......
Nama Guru

: Isnaini Nurrohmah

Nama SD

: SDN Kalibanteng Kidul 02

Kelas/ Semester

: V/ 2

Materi

: ....

Hari/ Tanggal

: ....

Petunjuk

:

1.Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom descriptor tampak sesuai indikator.
Skala Penilaian:
Skala Penilaian

Penjelasan

Skor 4

Jika semua deskriptor nampak

Skor 3

Jika hanya 3 deskriptor yang nampak

Skor 2

Jika hanya 2 deskriptor yang nampak

Skor 1

Jika tidak ada atau 1 deskriptor yang
nampak
(Sukmadinata, 2009:233)

No
1.

Indikator

Deskriptor

Mempersiapkan
siswa a. Menyiapkan perlengkapan
mengikuti
pembelajaran

pembelajaran
(Keterampilan Membuka
Pelajaran)
b. Menggunakan kalimat yang
mudah dipahami atau jelas saat
menyampaikan tujuan
pembelajaran

Nampak
(√)

Ket
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c. Memberikan motivasi pada siswa

2.

Melakuakan tanya jawab
pada siswa terhadap materi
pelajaran (Keterampilan
Bertanya)

3.

Membimbing
pembentukan
kelompok
untuk
mendefinisikan
tugas pemecahan masalah
yang
akan
diberikan
(Keterampilan Mengelola
kelas)

4.

Memberikan Permasalahan
yang ditayangkan dalam
media
audiovisual
(Keterampilan
Mengadakan Variasi)

5.

Membimbing
kelompok
melakukan penyelidikan
(Keterampilan
Membimbing
Diskusi
Kelompok Kecil)

6.

Membimbing
kelompok
membuat
hasil
karya
seperti laporan atau poster
(Keterampilan
Membimbing
Diskusi
Kelompok Kecil)

d. Mengkondisikan kelas agar
tenang
a. Memberikan pertanyaan yang
jelas dan singkat
b. Pertanyaan sesuai dengan materi
pembelajaran
c. Memberikan kata kunci pada
siswa agar bisa menjawab
d. Memberi kesempatan siswa
untuk berpikir
a. Membentuk kelompok secara
heterogen
b. Memberi aturan diskusi yang
jelas
c. Menjaga suasana kelas tetap
kondusif
d. Membantu mengatur posisi
duduk dengan jelas
a. Mengkondisikan agar siswa
memperhatikan media
b. Kejelasan media audiovisual
yang ditayangkan
c. Permasalahan yang bisa menarik
perhatian siswa untuk dipecahkan
d. Guru memberikan petunjuk yang
jelas tentang masalah yang akan
diselesaikan
a. Menyediakan sumber belajar
yang mendukung
b. Menyiapkan fasilitas untuk
penyelidikan
c. Mengarahkan kelompok untuk
berdiskusi memecahkan masalah
d. Mendorong siswa
mengumpulkan informasi
a. Membimbing siswa
merencanakan laporan
b. Membimbing siswa untuk
bertukar pendapat
c. Membimbing siswa mengolah
informasi
d. Menyediakan tempat untuk
memamerkan karya
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7.

8.

9.

10

Memperhatikan pemaparan a. Mendengarkan paparan siswa
hasil karya yang disajikan
dengan seksama
kelompok (Keterampilan b. Memberikan penguatan dan
Mengajar
Kelompok
motivasi siswa (memberi jempol,
Kecil dan Perorangan)
tepuk tangan, dll)
c. Mengkondisikan kelas agar
kondusif
d. Mengelola kelas agar perhatian
kepada penyaji
Memberikan
klarifikasi a. Mengkondisikan siswa agar
dengan
menayangkan
perhatian pada media audiovisual
media
b. Memberikan penjelasan untuk
audiovisual(Keterampilan
meluruskan pandangan siswa
Menjelaskan)
c. Memberi kesempatan siswa
untuk menanggapi
d. Memberi kesempatan siswa
untuk mencatat
Memberikan kesimpulan a. Melakukan tanya jawab materi
pada pembelajaran yang
yang telah dipelajari
telah
dilaksanakan b. Memberi rangsangan pada siswa
(Keterampilan menutup
untuk mengutarakan pendapat
pembelajaran )
c. Mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan dengan tepat
d. Memotivasi siswa untuk percaya
diri berpendapat
Memberikan
a. Memberikan petunjuk
evaluasi(Keterampilan
mengerjakan soal dengan jelas
Menutup menutup
b. Mengkondisikan siswa bekerja
pembelajaran )
mandiri
c. Memberikan tindak lanjut
d. Memberikan penguatan kepada
siswa agar semangat belajar

Skor Keseluruhan
Kategori
Persentase

Keterangan :
Skor Terendah (R)

: 10 x 1 = 10

Skor Tertinggi (T)

: 10 x 4 = 40
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n = (40 - 10) + 1
= 31
Letak K1 = (n + 1)

Letak K2 = (n + 1)

Letak K3 = (n + 1)

= (31 + 1)

= (31 + 1)

= (31 + 1)

=8

= 16

= 24

Jadi nilai K1 adalah 17

Jadi nilai K2 adalah 25

Jadi nilai K3 adalah 33

Kategori Skor Keterampilan guru
Skor

Kategori

33 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik

25 ≤ skor < 33

Baik

17 ≤ skor < 25

Cukup

10 ≤ skor < 17

Kurang
(Somantri, 2006:41)

Semarang,
Maret 2015
Observer

Sri Umami, Ama.Pd.
NIP.1955110519822001
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED
INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA
KELAS V SDN KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus ke......
Nama Guru

: Isnaini Nurrohmah

Nama SD

: SDN Kalibanteng Kidul 02

Kelas/ Semester

: V/ 2

Materi

: ....

Hari/ Tanggal

: ....

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator.
Skala Penilaian:
Skala Penilaian

Penjelasan

Skor 4

Jika semua deskriptor nampak

Skor 3

Jika hanya 3 deskriptor yang nampak

Skor 2

Jika hanya 2 deskriptor yang nampak

Skor 1

Jika tidak ada atau 1 deskriptor yang
nampak
(Sukmadinata,2009 :233

No
1.

Indikator

Deskriptor

Menyiapkan logistik yang a. Sikap siap siswa mengikuti
diperlukan
dalam
pelajaran
pembelajaran (Emotional
activities)
b. Siswa menyiapkan alat tulis
c. Siswa bersemangat mengikuti
pelajaran
d. Mendengarkan tujuan

Nampak
(√)

Ket
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2.

3.

4.

5.

6.

pembelajaran yang guru
sampaikan
Menanggapi pertanyaan
a. Memperhatikan tanya jawab
yang diajukan oleh guru
dari guru
(Oral activities, Listening
b. Menjawab pertanyaan dengan
activities)
tepat
c. Menyampaikan jawaban
degan suara lantang
d. Mengangkat tangan saat
menjawab
Mengikuti instruksi guru a. Memperhatikan instruksi
untuk berkelompok dan
guru dalam mengelompokan
mempersiapkan
diri.
siswa
(Emotional activities)
b. Mengikuti aturan yang
diberikan guru
c. Menerima anggota kelompok
dengan baik
d. Siswa duduk dikelompoknya
dengan tertib
Memperhatikan
a. Siswa tertarik terhadap
permasalahan
yang
tayangan yang disajikan guru
diajukan
guru
pada b. Siswa menyimak
tayangan
media
permasalahan yang disajikan
Audiovisual(Visual
guru
activities)
c. Mencatat permasalahan yang
diajukan pada buku siswa
d. Siswa bertanya pada guru jika
tidak paham
Melaksanakan
a. Menyiapkan alat untuk
penyelidikan
untuk
penyelidikan dengan baik
mengumpulkan informasi b. Semua anggota bekerja
dalam
memecahkan
dengan kompak
masalah
yang
telah c. Melakuakan penyelidikan
disediakan guru dalam
sesuai instruksi dengan
Lembar Kerja Siswa
kelompok
(Motor activities, Mental d. Berdiskusi dalam
activities,
Visual
memecahkan masalah
activities)
Membuat hasil karya a. Mencatat informasi penting
seperti laporan atau poster
dari penyelidikan
(Motor activities, Writing
activities)
b. Memberikan ide/gagasan
pada kelompoknya
c. Menghargai pendapat teman
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7.

d. Hasil karya sesuai dengan
petunjuk yang diberikan
Memaparkan hasil karya a. Menyajikan di depan kelas
yang telah dikembangkan
dengan percaya diri
berdasarkan
penyelidikan(Emotional
b. Menyajikan karya sesusai
activities, Oral activities)
materi dengan tepat
c. Menggunakan suara lantang

8.

Menanggapi hasil karya
teman dengan bertanya
(Oral activities, Listening
activities)

9.

Memperhatikan Klarifikasi
yang
diberikan
oleh
guru(Listening activities,
Mental activities)

10

Menyimpulkan
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

11

Melakukan evaluasi dan
menutup pembelajaran.

d. Bahasa yang digunakan
mudah dipahami kelompok
lain
a. Mendengarkan jawaban
kelompok lain
b. Berani memberikan
tanggapan
c. Tanggapan sesuai konteks
masalah
d. Menghargai pendapat
kelompok lain
a. Sikap duduk yang benar dan
rapi
b. Memperhatikan penjelasan
dari guru
c. Mencatat informasi yang
penting
d. Pandangan fokus terhadap
media yang ditayangkan
a. Menyebutkan pokok-pokok
materi dengan benar
b. Simpulan sesuai dengan
materi pembelajaran
c. Mengemukakan kesimpulan
dengan runtut
d. Menyimpulkan dengan
percaya diri
a. Mengerjakan soal evaluasi
dengan mandiri
b. Mengerjakan soal sesuai
petunjuk
c. Mengerjakan sesuai alokasi
waktu
d. Siswa tertib dan tenang
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Skor Keseluruhan
Kategori
Persentase
Keterangan :
Skor Terendah (R)

: 11 x 1 = 11

Skor Tertinggi (T)

: 11 x 4 = 44

n = (44 - 11) + 1
= 34
Letak K1 = (n + 1)

Letak K2 = (n +1)

Letak K3 = (n + 1)

= (34 + 1)

= (34 + 1)

= (34 + 1)

= 8,75

= 17,5

= 26,25

Nilai K1= x8 + 0,75(x9 - x8)

Nilai K1= x17 + 0,5(x18- x17)

Nilai K1=x26 +0,25(x27- x26)

=18 + 0,75(19-18)

=27 + 0,5(28-27)

=36 +0,25(37-36)

= 18,75

=27,5

=36,25

Jadi nilai K1 adalah 18,75

Jadi nilai K2 adalah 27,5

Jadi nilai K3 adalah 36,25

Kategori Skor Aktivitas Siswa
Skor
36,25 ≤ skor ≤ 44
27,5 ≤ skor < 36,25
18,75≤ skor <27,5
11 ≤ skor < 18,75

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
(Somantri, 2006:41)

Semarang,
Observer

………………………

2015
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED
INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA
KELAS V SDN KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus….
Nama SD

:

Hari/Tanggal

:

Kelas/Semester

:

Pukul

:

Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 5: Perangkat Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS I
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS 1
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Kompetensi

No

:
:
:
:

SDN Kalibanteng Kidul 02
IPA
V/2
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber
daya alam

Kompetensi Dasar
Indikator

1.

7.4
proses

Mendeskripsikan
daur

air

dan

7.4.1

7.4.2

kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhinya

7.4.3

7.4.4

Menjelaskan

Media

Materi

Kegiatan

Pokok

Pembelajaran

Daur Air

a. Guru

melakukan

sumber air

persiapan dan Tanya

Membuktikan

jawab

proses

tentang

terbentuknya

sumber air dan proses

titik-titik air.

daur

Menjelaskan

siswa pada masalah,

proses daur air.

tahap

Membuat

persiapan,eksplorasi)

laporan

hasil

pada

a.

a. Media

(Orentasi

audiovisual

Kinerja.
b. Es Batu, air
panas,

(terlampir)

piring

kecil,

penyelidikan

menjadi

6

kelompok

proses

untuk

mendefinisikan

terbentuknya

tugas

pemecahan

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber
a.Depdiknas
tentang
standar

isi

dan proses

2) Penilaian

dan

Produk.

gelas kaca

(terlampir)
b.

b. Guru membagi kelas

Penilaian Proses
1) Penilaian

siswa

pentingnya

air

Penilaian

Penilaian Hasil
Belajar
1) Isian singkat.
(terlampir)
2) Esai atau
uraian.

b. BSE

IPA

kelas V SD
karya Choiril
Azmiyawati
c.BSE

IPA

kelas V SD
karya

Heri

215

hujan

masalah

yang

akan

(terlampir)

Sulistyanto

diberikan
(Mengorganisasikan
siswa untuk belajar,

kelas V SD

eksplorasi )
c. Siswa

memperhatikan

permasalahan

tentang

proses daur air yang
diajukan

guru

tayangan

pada
media

audiovisual

(tahap

penyajian, elaborasi)
d. Siswa

melaksanakan

penyelidikan

untuk

memecahkan

masalah

yang telah disediakan
dalam Lembar
Siswa

d. BSE IPA

Kerja

(Membimbing

penyelidikan
individual

maupun

kelompok,

tahap

penerapan, elaborasi)

karya

S.

Rositawaty
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e. Siswa dalam kelompok
merencanakan

dan

membuat hasil karya
seperti

laporan

atau

poster
(mengembangkan dan
menyajikan

hasil

karya, elaborasi)
f. Guru

bersama

siswa

melakukan refleksi dan
evaluasi (menganalisis
dan

mengevaluasi

proses

pemecahan

masalah,

kelanjutan,

konfirmasi)

Semarang, 18 Maret 2015

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam
II. Kompetensi Dasar
7.4

Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya

III. Indikator
7.4.1

Menjelaskan sumber air

7.4.2

Membuktikan proses terbentuknya titik-titik air

7.4.3

Menjelaskan proses daur air

7.4.4

Membuat laporan hasil penyelidikan proses terbentuknya hujan

IV. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan berbagai sumber air berbantuan media audiovisual,
siswa dapat menjelaskan sumber air dengan benar.
2. Melalui percobaan proses penguapan air, siswa dapat membuktikan
proses terbentuknya titik-titik air dengan benar
3. Dengan mengamati proses daur air dengan percobaan, siswa dapat
menjelaskan proses daur air dengan benar.
4. Dengan melakukan percobaan proses daur air, siswa dapat membuat
laporan hasil penyelidikan proses terbentuknya hujan dengan benar.
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Karakter yang diharapkan:
Disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), dan tanggung
jawab (responsibility).
V. Materi Pembelajaran
Daur Air.
VI. Metode dan Model Pembelajaran
Metode

: a. Diskusi
b. Tanya Jawab

Model Pembelajaran

: Problem Based Instruction (PBI)

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit)
a. Guru memberi salam.
b. Salah satu murid memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai.
c. Guru mempresensi kehadiran siswa.
2. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Apersepsi : “Apa itu air, dari mana kalian bisa mendapatakan air?”
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
3. Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru melakukan persiapan dan Tanya jawab pada siswa tentang
pentingnya

sumber air dan manfaat air. (Orentasi siswa pada

masalah, tahap persiapan,eksplorasi)
b. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok untuk mendefinisikan
tugas pemecahan masalah yang akan diberikan (Mengorganisasikan
siswa untuk belajar, eksplorasi )
c. Siswa memperhatikan permasalahan “Mengapa air yang kita gunakan
tidak pernah habis?” pada tayangan media audiovisual (Tahap
penyajian, elaborasi)
d. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa untuk memecahkan
permasalahan yang telah diberikan (eksplorasi)
e. Siswa melaksanakan percobaan proses penguapan air untuk
membuktikan proses terbentuknya titik-titik air. (Membimbing
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penyelidikan individual maupun kelompok, tahap penerapan,
elaborasi)
f. Siswa menjelaskan proses daur air pada kelompoknya, setelah
mengamati percobaan daur air. (Membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok, tahap penerapan, elaborasi)
g. Guru membimbing jalanya diskusi dan penyelidikan (eksplorasi)
h. Setelah melakukan percobaan proses daur air,

siswa dalam

kelompok merencanakan dan membuat hasil karya seperti laporan
dan menempel gambar berserta penjelasanya tentang daur air.
(mengembangkan dan menyajikan hasil karya, elaborasi)
i. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan karya
hasil penyelidikan di depan kelas. (elaborasi)
j. Siswa memaparkan

hasil karya yang telah dikembangkan

berdasarkan penyelidikan (mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, elaborasi)
k. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
karya temanya. (elaborasi)
l. Guru memberikan penguatan refleksi dengan menayangkan media
audiovisual. (menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah, kelanjutan, konfirmasi)
m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai materi yang belum dipahami. (Konfirmasi)
n. Guru memberikan reward dan penguatan kepada siswa. (Konfirmasi)
4. Kegiatan Akhir (20 menit)
a.

Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.

b.

Siswa mengerjakan soal evaluasi.

c.

Guru menutup pelajaran.

VIII. Media dan Sumber Belajar
Media Audiovisual
Es Batu, air panas, piring kecil, dan gelas kaca
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Sumber Belajar :
Depdiknas tentang standar isi dan standar proses
BSE IPA kelas V SD karya Choiril Azmiyawati
BSE IPA kelas V SD karya Heri Sulistyanto
BSE IPA kelas V SD karya S. Rositawat

IX. Penilaian Hasil Belajar
a. Prosedur Tes
1. Tes awal

:. -

2. Tes proses

: Lembar Kerja Siswa

3. Tes akhir

: Evaluasi

b. Jenis Tes
1. Tes

:. Evaluasai

2. Non Tes

: Hasil Karya

c. Bentuk Tes
1. Pilihan ganda
2. Uraian
Semarang, 18 Maret 2015
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MATERI AJAR

AIR
Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air di antaranya adalah
sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air
buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Selain
untuk minum air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan menyiram
tanaman.
Apa yang kalian rasakan apabila tidak mandi dalam sehari? Kalian tentu akan
merasa gerah, badan lengket, dan tubuh menjadi tidak segar. Mandi merupakan
aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Pakaian dan alat rumah tangga yang
kotor tentunya harus di cuci agar bersih. Untuk mencuci juga diperlukan air. Air
juga digunakan oleh ibu untuk memasak dan membersihkan sayuran sebelum
dimasak.
Sebagian tubuh kita terdiri dari air. Apabila tidak minum air selain kehausan,
tubuh kitapun menjadi lemas. Banyak sekali kegunaan air dalam kehidupan. Oleh
karena itu, kita perlu menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Air yang kita
gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup
panjang yang disebut daur air.
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Proses Daur Air

Proses Daur Air
Tahukah kalian dari mana asal mula air yang setiap hari kita gunakan untuk
minum, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya? Air yang berasal dari sungai,
danau, dan sumber air lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut,
sungai dan danau akan mengalami penguapan. Penguapan ini menyebabkan air
berubah wujud menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Uap air ini kemudian
berkumpul menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa akan
mengalami pengembunan karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini
membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak
sebagai awan hitam. Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan
bumi, yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam
tanah dan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam
tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air sedangkan air yang tetap di
permukaan laut akan dilairkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air
permukaan inilah yang akan menguap lagi nantinya membentuk rentetan peristiwa
hujan.
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MEDIA

Media yang digunakan adalah media audiovisual
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LEMBAR KERJA SISWA

Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proses Pembentukan Awan
A. Tujuan
Mengidentifikasi terjadinya awan
B. Alat dan Bahan
1. Gelas kaca
2. Air panas
3. Es batu
4. piring kecil
C. Langkah Kerja
1.
2.
3.
4.
5.

Siapkan gelas kaca
Isi gelas kaca dengan air panas, kurang lebih ¼ gelas
Letakkan Piring kecil di atas gelas
Letakkan beberapa es batu di atas piring kecil seperti gambar
Amatilah apa yang terjadi!

DISKUSIKAN!

1. Bagaimanakah keadaan es batu setelah berada
di atas air mendidih?
2. Apakah yang terjadi dalam gelas kaca setelah
ada es batu di atasnya?
3. Mengapa peristiwa di no 2 itu bisa terjadi?
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D. Tabel Pengamatan
No.
Benda yang diamati
1.
Es

2.

Air Panas

3.

Udara di dalam gelas

Keadaan

Kesimpulan:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Jawaban Pertanyaan:
1.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA

Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petunjuk :
1. Susunlah gambar yang tersedia sehingga membentuk daur air
2. Berikan penjelasan pada kolom yang tersedia secara jelas

DAUR AIR
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GAMBAR DAUR AIR
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RUBRIK PENILAIAN LKS

A. PENILAIAN PRODUK
Indikator
7.4.3

Membuktikan proses terbentuknya awan

Tes Tindakan : Buatlah penyelidikan terhadap proses terjadinya awan!
Petunjuk!
Isilah kolom aspek penilaian dengan skala penilaian 1, 2, 3, atau 4 sesuai kegiatan
yang dilakukan siswa dalam kelompok!
RUBRIK PENILAIAN LAPORAN HASIL PERCOBAAN
Aspek
penilaian
Isi laporan

skor
3
2
Siswa
Siswa hanya
Siswa hanya
menjelaskan
menjelaskan
menjelaskan
keadaan es, air, tiga keadaan
dua keadaan
dan udara yang benda yang
benda dengan
ada di dalam
diamati dengan benar
gelas dengan
benar namun
benar dan
belum lengkap
lengkap

Kesimpulan

Siswa dapat
menyimpulkan
dengan benar
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa hanya
menyimpulkan
dengan benar
namun kurang
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa
menyimpulkan
secara singkat
dan kurang
lengkap

Siswa
menyimpulkan
dengan salah
tidak sesuai
dengan
percobaan

Jwaban hasil
diskusi

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar,
jelas dan
lengkap

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar
namun kurang
jelas dan
lengkap

Siswa hanya
dapat
menjawab 2
pertanyaan
dengan benar
dan lengkap

Siswa hanya
dapat
menjawab 1
pertanyaan
dengan benar
atau tidak
benar sama
sekali

Penyajian
Laporan

Siswa
menyajikan
hasil laporanya

Siswa
menyajikan
hasil laporan

Siswa
menyajikan

Siswa
menyajikan
hasil laporan

4

1
Siswa hanya
menjelaskan
satu keadaan
benda atau
tidak sama
sekali dengan
benar
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dengan benar,
jelas, dan
percaya diri

dengan benar,
jelas namun
kurang percaya
diri

hasil laporan
dengan baik
namun hanya
2 aspek yang
nampak

kurang tepat
dan tidak
percaya diri

RUBRIK PENILAIAN DAUR AIR
4
Susunan
daur air
runtut, benar
dan lengkap

3
Susunan
daur air
runtut dan
benar namun
penjelasanya
kurang
lengkap
Kerapian
Penempelan Dua dari
gambar rapi, kategori
tepat dan
terpenuhi
sesuai
dengan
kolom yang
tersedia
Kejelasan bahasa
Bahasa yang Dua dari
digunakan
kategori
sangat jelas terpenuhi
dan mudah
dipahami
Kemampuan
Fokus pada tiga dari
mengkomunikasikan LKS, suara
kategori
lantang dan cukup
percaya diri terpenuhi
Aspek penilaian
Susunan

2
Susunan
daur air
runtut
namun
penjelasanya
ada yang
terbalik
Hanya satu
kategori
yang
terpenuhi

1
Susunanya
kurang tepat
dan
penjelasanya
terbalik

Satu dari
kategori
terpenuhi

Bahasa yang
digunakan
sulit
dipahami

Dua dari
kategori
terpenuhi

Satu dari
kategori atau
tidak
samasekali

Pedoman Penilaian :
Skor Maksimal = Skor Maksimal setiap aspek x Aspek Penilaian
=4x4
= 16
Nilai =

𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥

X 100

Penempelan
tidak sesuai
dan kurang
rapi
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KISI-KISI SOAL
Standar Kompetensi

Kompetensi
Dasar
7.4

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

Penilaian
teknik bentuk

Indikator

7.4.1 Menjelaskan Tes
Mendeskripsik
sumber air
an proses daur
air dan
kegiatan
7.4.2 Membuktikan
manusia yang
dapat
proses
Unjuk
mempengaruhi
kerja
terbentuknya
nya
titik-titik air
7.4.3 Menjelaskan
proses

7.4.4 Membuat

Unjuk
laporan hasil kerja
penyelidikan
proses
terbentuknya

C1

Uraian

Uraian

No.Soal
1,2,3
1, 2

C5

Pilihan

5

4,5,6,7,8,9,10
C2

daur Tes

air.

hujan.

Pilihan

Ranah

Uraian

3,4

C6
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Nama : ........................................................
Kelas : ........................................................
No.
: ........................................................
SOAL EVALUASI
I. Berilah tanda silang ( x ) pada salah satu jawaban yang benar !
1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu
manfaat air adalah digunakan untuk ....
a. bahan makanan
b. bahan bangunan
c. mencuci
d. bermain
2. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari
manusia, kecuali ....
a. mencuci
b. mandi
c. minum
d. mengecat
3. Sumber air dibedakan menjadi dua, yaiu sumber air alami dan sumber air
buatan. Yang merupakan sumber air alami adalah ....
a. sumur pompa
b. sumur tradisional
c. PAM
d. mata air
4. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ....
a. daur air
b. lautan
c. danau
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d. sumber mata air
5. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses . . . .
a. penguapan
b. pengembunan
c. pengendapan
d. peresapan
6. Uap air naik ke udara membentuk . . . .
a. awan
b. air
c. pelangi
d. es
7. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan
berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi . . . .
a. hujan
b. kabut
c. angin
d. pelangi
8. Air di permukaan Bumi mengalami penguapan karena mendapat . . . .
a. panas bumi
b. panas matahari
c. tiupan angin
d. terpaan hujan
9. Daur air terjadi karena beberapa proses yaitu:
1) kondensasi
2) evaporasi
3) presipitasi
Urutan daur air yang benar adalah ....
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a. 1), 2), 3)
b. 2), 3), 1)
c. 3), 1), 2)
d. 2), 1), 3)
10. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut
berfungsi untuk . . . .
a. menyimpan air hujan
b. menurunkan penguapan air
c. menghasilkan air tanah
d. mengendapkan air hujan
II. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat!
1. Sebutkan bebebrapa contoh sumber air buatan dan sumber air alami?
Jawab:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Sebutkan 3 fungsi air bagi manusia!
Jawab:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Mengapa air yang ada di permukaan bumi ini tidak akan pernah habis?
Jawab:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Jelaskan proses daur air secara urut!
Jawab:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5. Bagaiman cara mengetahui bahwa proses pembuatan awan berhasil
pada percobaan yang telah kalian lakukan?
Jawab:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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KUNCI JAWABAN
I. Pilihan Ganda
1. C
2. D
3. D
4. A
5. D
6. A
7. A
8. B
9. D
10. A
II. Uraian
1. sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air
buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami
2. mencuci, minum, dan mandi
3. Karena adanya daur air sehingga prosesnya akan terus berputar
4. Air yang berasal dari sungai,

danau, dan sumber air lainnya akan

mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai dan danau akan
mengalami penguapan. Penguapan ini menyebabkan air berubah wujud
menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Uap air ini kemudian
berkumpul menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa
akan mengalami pengembunan karena suhu udara yang rendah.
Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan
titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air yang semakin
banyak akan jatuh ke permukaan bumi, yang kita kenal dengan hujan.
Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan
tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang akan
menjadi sumber mata air sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan
dilairkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya
5. Akan ada penguapan yang akan berubah menjadi titik-titik air
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PEDOMAN PENILAIAN

A. PENILAIAN EVALUASI
Skor
Pilihan ganda skor:

1 x 10

Uraian skor

:

4x 5

Keterangan:

N= Nilai
B= Skor yang diperoleh
St=Skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS II
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS II
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Kompetensi
No

:
:
:
:

SDN Kalibanteng Kidul 02
IPA
V/2
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber
daya alam

Kompetensi Dasar

Materi
Pokok

Indikator
1.

7.4
Mendeskripsikan
proses daur air dan
kegiatan manusia
yang
dapat
mempengaruhinya

7.4.1 Mengidentifikasi
peristiwa
kerusakan

alam

yang terjadi akibat
manusia.
7.4.5

Menjelaskan
penyebab
perubahan

daur

air.
7.4.6

Membedakan
akibat

dari

kegiatan manusia
terhadap

Media

Penilaian

Kegiatan Pembelajaran
a. Penilaian Proses

a.Media
Kegiatan
d. Guru
melakukan
1) Penilaian
Audiovisual
manusia
persiapan dan Tanya
Kinerja.
jawab
pada siswa b.Botol,
(terlampir)
yang dapat
tentang
kegiatan
yang
2)
Penilaian
mempengar
tumbuhan,
memepengaruhi
air
Produk.
uhi
daur
penutup
(Orentasi siswa pada
(terlampir)
air.
masalah,
tahap
botol, tanah
persiapan,eksplorasi)
b.Penilaian Hasil
dan air
e. Guru membagi kelas
menjadi 6 kelompok
untuk
mendefinisikan
tugas
pemecahan
masalah
yang
akan
diberikan
(Mengorganisasikan
siswa untuk belajar,
eksplorasi )
f. Siswa
memperhatikan
permasalahan
tentang

Belajar
1)Isian singkat.
(terlampir)
2)Esai atau uraian.
(terlampir)

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber
a. BSE IPA
kelas V SD
karya
Choiril
Azmiyawat
i
b.BSE
IPA
kelas V SD
karya Heri
Sulistyanto

c.BSE
IPA
kelas V SD
karya
S.
Rositawaty
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lingkungan
7.4.7

Membuat poster
tentang
kerusakan akibat
manusia

kegiatan
yang
mempengaruhi
alam
yang diajukan guru pada
tayangan
media
audiovisual
(tahap
penyajian, elaborasi)
g. Siswa
melaksanakan
penyelidikan
untuk
memecahkan
masalah
yang telah disediakan
dalam Lembar Kerja
Siswa
(Membimbing
penyelidikan individual
maupun
kelompok,
tahap
penerapan,
elaborasi)
h. Siswa dalam kelompok
merencanakan
dan
membuat hasil karya
seperti laporan atau
poster
(mengembangkan dan
menyajikan
hasil
karya, elaborasi)
i. Guru bersama siswa
melakukan refleksi dan
evaluasi (menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan
masalah,
kelanjutan,
konfirmasi)

Semarang, 20 Maret 2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II

Nama Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam
III. Kompetensi Dasar
7.4

Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya

IV. Indikator
7.4.2
Mengidentifikasi peristiwa kerusakan alam yg terjadi akibat
manusia.

V.

7.4.3

Menjelaskan penyebab perubahan daur air.

7.4.4

Membedakan akibat dari kegiatan manusia terhadap lingkungan.

7.4.5

Membuat poster tentang kerusakan akibat manusia.

Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan berbagai peristiwa alam dengan media audiovisual,
siswa dapat mengidentifikasi peristiwa kerusakan alam yg terjadi akibat
manusia dengan benar.
2. Melalui pengamatan berbagai kerusakan akibat kegiatan manusia dengan
media audiovisual, siswa dapat menjelaskan penyebab perubahan daur air
dengan benar.
3. Melalui percobaan tanah gundul dan tanah yang ditanami tumbuhan,
siswa dapat membedakan akibat dari kegiatan manusia terhadap
lingkungan dengan benar.
240
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4. Melalui penyelidikan terhadap kegiatan manusia merusak alam, siswa
dapat membuat poster tentang kerusakan alam akibat manusia dengan
baik.
Karakter yang diharapkan:
Disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), dan tanggung
jawab (responsibility).
VI. Materi Pembelajaran
Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.
VII. Metode dan Model Pembelajaran
Metode
: a. Diskusi
b. Tanya Jawab
Model Pembelajaran

: Problem Based Instruction (PBI)

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit)
a. Guru memberi salam.
b. Salah satu murid memimpin doa bersama sebelum pelajaran
dimulai.
c. Guru mempresensi kehadiran siswa.
2.

Kegiatan Awal (5 menit)
1. Apersepsi : “Apakah air yang berwarna kecoklatan itu bersih?”,
Apakah air tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia ?”
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

3.

Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru melakukan persiapan dan tanya jawab pada siswa tentang
peristiwa kerusakan alam yg terjadi akibat manusia. (Orentasi
siswa pada masalah, tahap persiapan,eksplorasi)
b. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok untuk mendefinisikan
tugas

pemecahan

masalah

yang

akan

(Mengorganisasikan siswa untuk belajar, eksplorasi )

diberikan
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c. Siswa memperhatikan permasalahan tentang kerusakan alam akibat
manusia yang diajukan guru pada tayangan media audiovisual
(tahap penyajian, elaborasi)
d. Siswa melaksanakan penyelidikan tentang percobaan tanah gundul
dan tanah yang ditanami tumbuhan untuk memecahkan masalah
yang telah disediakan dalam Lembar Kerja Siswa (Membimbing
penyelidikan individual maupun kelompok, tahap penerapan,
elaborasi)
e. Guru membimbing jalanya diskusi dan penyelidikan (eksplorasi)
f. Siswa dalam kelompok merencanakan dan membuat hasil karya
seperti laporan dan poster kerusakan alam akibat manusia
(mengembangkan dan menyajikan hasil karya, elaborasi)
g. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan karya
hasil penyelidikan penyaringan air di depan kelas. (elaborasi)
h. Siswa memaparkan

hasil karya yang telah dikembangkan

berdasarkan penyelidikan (mengembangkan dan menyajikan
hasil karya, elaborasi)
i. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
karya temanya. (elaborasi)
j. Guru memberikan penguatan refleksi dengan menayangkan media
audiovisual (menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah, kelanjutan, konfirmasi)
k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai materi yang belum dipahami. (Konfirmasi)
l. Guru

memberikan reward dan penguatan kepada siswa.

(Konfirmasi)
4.

Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c. Guru menutup pelajaran.

IX. Media dan Sumber Belajar
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Media Audiovisual
3 buah botol plastik, tanah, tumbuhan, dan air
Sumber Belajar :
BSE IPA kelas V SD karya Choiril Azmiyawati
BSE IPA kelas V SD karya Heri Sulistyanto
BSE IPA kelas V SD karya S. Rositawat
X.

Penilaian Hasil Belajar
a. Prosedur Tes
1. Tes awal

:. -

2. Tes proses

: Lembar Kerja Siswa

3. Tes akhir

: Evaluasi

a. Jenis Tes
1. Tes

:. Evaluasai

2. Non Tes

: Hasil Karya

a. Bentuk Tes
1. Pilihan ganda
2. Uraian
Semarang, 20 Maret 2015
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MATERI AJAR

Kegiatan Manusia yang Dapat Mempengaruhi Daur Air
Daur air yang telah kalian pelajari pada bagian sebelumnya dapat terganggu dengan
adanya kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur
air adalah penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan
menjadi gundul.

Pada saat hujan turun, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena tertahan
oleh daun-daun yang ada di pohon. Hal ini menyebabkan jatuhnya air tidak sekuat
hujan. Air dari daun akan menetes ke dalam tanah atau mengalir melalui
permukaan batang. Jatuhnya air ini menyebabkan tanah tidak terkikis.
Air hujan yang meresap ke dalam tanah selain dapat menyuburkan tanah juga
disimpan sebagai sumber mata air yang muncul ke permukaan menjadi air yang
jernih dan kaya akan mineral. Air yang muncul di permukaan ini kemudian akan
mengalir ke sungai dan danau.
Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung
jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh
tanah karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain itu, apabila terjadi
hujan terus menerus dapat mengakibatkan longsor dan banjir.

Hutan yang gundul menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini
disebabkan karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang,
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sehingga air yang berada di sungai dan danau menjadi lebih sedikit. Kegiatan
manusia lainnya yang juga dapat mengakibatkan terganggunya daur air, di
antaranya,
1. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan,
2. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, dan
3. mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain.
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MEDIA

Media audiovisual penggalanya sebagi berikut:
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LEMBAR KERJA SISWA

Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PERCOBAAN PENYARINGAN AIR
A. Tujuan
Menyelidiki kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan.
B. Alat dan Bahan
1. Botol 2
2. Air
3. Tanaman
4. Tanah
C. Langkah Kerja
1. Botol galon 2 buah. Potong salah satu penampang bagian samping.
Sumpal bagian mulut botol dengan penutup berkran
2. Botol 1 isi dengan tanah dan tumbuhkan rumput atau pohon perdu
secukupnya
3. Botol 2 isi dengan tanah polos tanpa sisa tanaman
4. Lakukan seperti gambar pada contoh
5. Aliri masing-masing botol galon dengan jumlah air yang sama, tampung
air yang keluar dari mulut botol
.
DISKUSIKAN!

1. Bandingkan air mana yang jernih dan kotor berlumpur?
2. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi?
3. Apakah hubungannya percobaan ini dengan kegiatan
sehari-hari?
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Data Pengamatan
No

Perlakuan benda

1.

Botol 1

2.

Botol 2

Keadaan pada tampungan kecil
Air
Material yang terbawa

KESIMPULAN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Jawaban Pertanyaan:
1.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
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LEMBAR KERJA SISWA
Indikator
7.4.1

Membuat poster tentang kerusakan akibat manusia

Petunjuk
1. Buatlah poster tentang hemat air
2. Perhatikan ketentuan sebagai berikut
a.Isi teks singkat, padat

akan informasi dan jelas

keterbacaanya
b.Warna menarik, ukuran proposinal, dan menarik
perhatian
c.gambar menarik bermakna dan menyampaikan pesan
d.pesan sangat mudah ditangkap pembaca
3. Kerjakan pada kertas yang disediakan guru
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RUBRIK PENILAIAN LKS
A. PENILAIAN PRODUK
Indikator
7.4.4Membuat poster tentang kerusakan alam
Tes Tindakan : Buatlah poster tentang kerusakan alam!
Petunjuk!
Isilah kolom Aspek Penilaian dengan Skala Penilaian 1, 2, 3, atau 4 sesuai
kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok!
RUBRIK PENILAIAN LAPORAN HASIL PERCOBAAN
Aspek
penilaian
Isi laporan

skor
4
Siswa
menjelaskan
keadaan air
dan material
yang terbawa
pada
tampungan
kecil dengan
benar dan
lengkap

3
Siswa sudah
menjelaskan 2
keadaan benda
yang diamati
dengan benar
namun belum
lengkap

2
Siswa hanya
menjelaskan
satu keadaan
benda dengan
benar

1
Siswa tidak
menjelaskan
sama sekali
dengan benar

Kesimpulan

Siswa dapat
menyimpulkan
dengan benar
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa hanya
menyimpulkan
dengan benar
namun kurang
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa
menyimpulkan
secara singkat
dan kurang
lengkap

Siswa
menyimpulkan
dengan salah
tidak sesuai
dengan
percobaan

Jwaban hasil
diskusi

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar,
jelas dan
lengkap

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar
namun kurang
jelas dan
lengkap

Siswa hanya
dapat
menjawab 2
pertanyaan
dengan benar
dan lengkap

Siswa hanya
dapat
menjawab 1
pertanyaan
dengan benar
atau tidak
benar sama
sekali

Penyajian
Laporan

Siswa
menyajikan

Siswa
menyajikan

Siswa
menyajikan

Siswa
menyajikan
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hasil laporanya
dengan benar,
jelas, dan
percaya diri

hasil laporan
dengan benar,
jelas namun
kurang percaya
diri

hasil laporan
dengan baik
namun hanya
2 aspek yang
nampak

hasil laporan
kurang tepat
dan tidak
percaya diri

RUBRIK PENILAIAN POSTER

Aspek
penilaian
Isi/teks

Desain

Gambar

Tujuan
penyampaian
pesan

4

3

Isi teks
singkat padat
akan
informasi,jelas
keterbacaanya

Dua dari
kategori
isi/teks yang
baik dipenuhi
sementara
salah satu
kategori tidak
dipenuhi
Dua dari
kategori
terpenuhi

Hanya salah
satu kategori
isi yang
terpenuhi

Isi teks terlalu
panjang dan
tidak jelas

Hanya satu
kategori yang
terpenuhi

Warna dan
ukuran tidak
proposional
serta pesan
tidak menarik
perhatian

Dua dari
kategori
terpenuhi

Satu dari
kategori tidak
terpenuhi

Gambar tidak
menarik, tidak
bermana, dan
tidak asli

Pesan cukup
mudah
ditangkap
pembaca

Pesan sulit
ditangkap
pembaca

Pesan tidak
dapat
ditangkap
pembaca

Warna
menarik
ukuran
proposinal,
pesan yang
disampaikan
menarik
perhatian
Gambar
menarik
bermakna
sebagai
penyampai
pesan, dan
bentuk asli
Pesan singkat
mudah
ditangkap
pembaca

2

1
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Pedoman Penilaian :
Skor = Skor Maksimal x Aspek Penilaian
=4x4
= 16
Nilai =

𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥

X 100
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KISI KISI SOAL
Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan
hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.
Kompetensi
Dasar
7.4

Penilaian
Ranah
teknik bentuk

Indikator
7.4.5 Mengidentifikasi

Mendeskripsi
peristiwa kerusakan
kan proses
daur air dan
alam yg terjadi
kegiatan
akibat manusia.
manusia yang
dapat
7.4.6 Menjelaskan
mempengaru
Menjelaskan
hinya
penyebab perubahan

Tes

Pilihan C1

1,2,3,4,9

Uraian

2,4

Pilihan

5,6,7,8,10

Tes
Uraian

daur air.

C2

7.4.7 Membedakan akibat
dari

kegiatan

manusia

terhadap

lingkungan.

7.4.8

Membuat
tentang

akibat manusia

1,3,5

Unjuk Penilai
kerja an
produk

C3

poster

kerusakan

No.Soal

Unjuk
kerja

C6
Penilai
an
produk
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Nama : ........................................................
Kelas : ........................................................
No.

: ........................................................

SOAL EVALUASI

I. Berilah tanda silang ( x ) pada salah satu jawaban yang benar !
1.

Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut berfungsi
untuk . . . .

2.

3.

a.

menyimpan air hujan

b.

menurunkan penguapan air

c.

menghasilkan air tanah

d.

mengendapkan air hujan

Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di Bumi yaitu . . . .
a.

Terasering

b.

Reboisasi

c.

penggundulan hutan

d.

pembuatan bendungan

Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena . . . .
a. mengurangi peresapan air
b. membuat jalan terasa panas
c. dapat mencegah banjir
d. air dapat merembes dengan cepat

4. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah, kecuali ....

a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan
b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari
c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain
d. Membuang sampah pada tempatnya
5. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah ....

a. membuang sampah pada tempatnya
b. membuang sampah di sungai
c. mencuci baju di sungai
d. membersihkan sampah di parit
6. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir adalah ....
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a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar
b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong
c. membuang sampah di sungai
d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan
7. Untuk mencegah terjadinya erosi, pada lahan miring harus dilakukan ....

a. pencangkulan
b. terasering
c. reboisasi
d. semua jawaban benar

8. Di bawah ini merupakan akibat dari pencemaran air.
(1) mengganggu kesehatan
(2) tanaman tidak tahan jamur dan serangga
(3) menganggu lingkungan
(4) tanaman tidak tahan cuaca ekstrim
Dari akibat pencemaran air di atas, yang merupakan akibat dari adanya air
limbah adalah ....
a. (3) dan (4)
b. (2) dan (4)
c. (2) dan (3)
d. (1) dan (3)
9. Cermati kegiatan manusia berikut!
(1) Pembuatan terasering
(2) Penebangan pohon secara liar
(3)Penutupan jalan dengan beton
(4) penanaman kembali hutan yanggundul
Kegiatan manusia di atas yang menyebabkandaur air terganggu adalah ....

a. (1) dan (2)
b. (2) dan (3)
c. (2) dan (4)
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d. (3) dan (4)
10. Cermati peristiwa di bawah ini!
1) banjir
2) tsunami
3) longsor
4) gempa bumi
Peristiwa di atas yang terjadi akibat penggundulan hutan adalah ....
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (2) dan (4)

II.

Isilah jawaban di bawah ini dengan benar!

1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Analisislah penyebab terjadinya gambar tersebut!
Jawab
:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
2. Jelaskan 3 kegiatan apa saja yang dapat mengganggu proses daur air!
Jawab:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
3. Mengapa dengan adanya jalan beraspal dapat mempengaruhi daur air?
Jawab:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
4. Mengapa kegiatan penebangan hutan dapat menggangu proses daur air ?
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Jawab:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
5. Apa akibatnya jika hutan gundul?
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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KUNCI JAWABAN
I.Pilihan ganda
1. A
2. B
3. A
4. D
5. B
6. B
7. D
8. D
9. B
10. B
II.Uraian
1. a.Karena aktivitas manusia seperti mandi, mencuci, dll
b.Karena aktivitas pabrik
2. a.Penebangan pohon secara liar
b. Pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton
c. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami
3. Karena dapat menghalangi meresapnya hujan ke dalam tanah
akibatnya pada saat hujaan air tidak dapat meresap ke dalam tanah hal
ini menyebabkan banjir
4. Karena hutan yang gundul akan menyebabkan air tidak terserap tanah
namun air akan bergerak ke bawah bersama tanah
5. Terjadi longsor atau tanah yang terbawa aliran hujan
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PEDOMAN PENILAIAN

A. PENILAIAN EVALUASI
Skor
Pilihan ganda skor:

1 x 10

Uraian skor

:

4x 5

Keterangan:

N= Nilai
B= Skor yang diperoleh
St=Skor maksimal
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
SIKLUS III
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS III
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar

No

1.

7.5

Mendeskripsi
kan perlunya
penghematan
air

:
:
:
:

SDN Kalibanteng Kidul 02
IPA
V/2
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber
daya alam
Indikator

7.5.1 Menjelaskan
cara

Materi
Pokok
Penghem
atan air.

Media
Kegiatan Pembelajaran

a.

menghemat air
7.5.2 Menyebutkan
dampak
pemborosan air

b.

7.5.3 Membuat
laporan
percobaan yang
menunjukkan
tingkat

Penilaian

c.

Guru
melakukan
persiapan dan Tanya
jawab pada siswa tentang
kegiatan menghemat air
(Orentasi siswa pada
masalah,
tahap
persiapan,eksplorasi)
Guru membagi kelas
menjadi
6
kelompok
untuk
mendefinisikan
tugas pemecahan masalah
yang
akan
diberikan
(Mengorganisasikan
siswa untuk belajar,
eksplorasi )
Siswa
memperhatikan
permasalahan
tentang
pengematan air yang

a. Penilaian Proses
1) Penilaian
Kinerja.
(terlampir)
b.gelas plastik,

a.Media
audiovisual

tumbuhan,
ember,
air
dan stopwach

2) Penilaian
Produk.
(terlampir)

b.Penilaian Hasil
Belajar
1)Isian singkat.
(terlampir)
2)Esai atau
uraian.
(terlampir)

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber
a. BSE IPA
kelas V SD
karya
Choiril
Azmiyawat
i
b.BSE
IPA
kelas V SD
karya Heri
Sulistyanto

c.BSE
IPA
kelas V SD
karya
S.
Rositawaty
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pemborosan air

d.

e.

f.

diajukan
guru
pada
tayangan
media
audiovisual
(tahap
penyajian, elaborasi)
Siswa
melaksanakan
penyelidikan
untuk
memecahkan
masalah
tingkat pemborosan air
yang telah disediakan
dalam Lembar Kerja
Siswa
(Membimbing
penyelidikan individual
maupun
kelompok,
tahap
penerapan,
elaborasi)
Siswa dalam kelompok
merencanakan
dan
membuat hasil karya
seperti laporan atau poster
penghematan
air(mengembangkan dan
menyajikan hasil karya,
elaborasi)
Guru
bersama
siswa
melakukan refleksi dan
evaluasi
(menganalisis
dan mengevaluasi proses
pemecahan
masalah,
kelanjutan, konfirmasi)

Semarang, 25 Maret 2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS III

I.

Nama Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

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

II.

Kompetensi Dasar
7.6 Mendeskripsikan perlunya penghematan air

III. Indikator
7.6.1 Menjelaskan cara menghemat air
7.6.2 Menyebutkan dampak pemborosan air
7.6.3 Membuat laporan percobaan yang menunjukkan tingkat pemborosan
air
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan kegiatan menghemat air berbantuan media
audiovisual, siswa dapat menjelaskan cara menghemat air dengan benar.
2. Melalui percobaan tingkat pemborosan air, siswa dapat menyebutkan
dampak pemborosan air dengan benar.
3. Melalui percobaan yang sudah dilakukan, siswa dapat membuat laporan
percobaan menunjukkan tingkat pemborosan air dengan benar.
Karakter yang diharapkan:
Disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), dan tanggung
jawab (responsibility).
V.

Materi Pembelajaran
Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.

VI. Metode dan Model Pembelajaran
89

90

Metode

: a. Diskusi
b. Tanya Jawab

Model Pembelajaran

: Problem Based Instruction (PBI)

VII. Langkah-langkah Pembelajaran
1.

Pra-Kegiatan Awal (5 menit)
a. Guru memberi salam.
b. Salah satu murid memimpin doa bersama sebelum pelajaran
dimulai.
c. Guru mempresensi kehadiran siswa.

2. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Apersepsi : “Apakah air bersih yang kalian gunakan bisa habis/
berkurang?”, Kegiatan apa saja yang merupakan pemborosan air?”
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
3. Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru melakukan persiapan dan tanya jawab pada siswa tentang
kegiatan yang dapat menghemat air(Orentasi siswa pada masalah,
tahap persiapan,eksplorasi)
b. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok untuk mendefinisikan
tugas

pemecahan

masalah

yang

akan

diberikan

(Mengorganisasikan siswa untuk belajar, eksplorasi )
c. Siswa memperhatikan permasalahan tentang kerusakan alam akibat
manusia yang diajukan guru pada tayangan media audiovisual
(tahap penyajian, elaborasi)
d. Siswa

melaksanakan

penyelidikan

tentang

percobaan

yang

menunjukkan tingkat pemborosan air untuk memecahkan masalah
yang telah disediakan dalam Lembar Kerja Siswa (Membimbing
penyelidikan individual maupun kelompok, tahap penerapan,
elaborasi)
e. Guru membimbing jalanya diskusi dan penyelidikan (eksplorasi)
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f. Siswa dalam kelompok merencanakan dan membuat hasil karya
seperti laporan tentang hasil percobaan tingkat pemborosan
air(mengembangkan dan menyajikan hasil karya, elaborasi)
g. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan karya
hasil penyelidikan cara menghemat air. (elaborasi)
h. Siswa memaparkan

hasil karya yang telah dikembangkan

berdasarkan penyelidikan (mengembangkan dan menyajikan
hasil karya, elaborasi)
i. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
karya temanya. (elaborasi)
j. Guru memberikan penguatan refleksi dengan menayangkan media
audiovisual (menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah, kelanjutan, konfirmasi)
k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai materi yang belum dipahami. (Konfirmasi)
l. Guru

memberikan reward dan penguatan kepada siswa.

(Konfirmasi)
Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c. Guru menutup pelajaran.
VIII. Media dan Sumber Belajar
Media Audiovisual
Gelas plastik 200 ml, jam/ stopwach, toples besar, dan air
Sumber Belajar :
BSE IPA kelas V SD karya Choiril Azmiyawati
BSE IPA kelas V SD karya Heri Sulistyanto
BSE IPA kelas V SD karya S. Rositawati
IX. Penilaian Hasil Belajar
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a. Prosedur Tes
1. Tes awal

:. –

2. Tes proses

: Lembar Kerja Siswa

3. Tes akhir

: Evaluasi

b. Jenis Tes
1. Tes

:. Evaluasai

2. Non Tes

: Hasil Karya

c. Bentuk Tes
1. Pilihan ganda
2. Uraian
Semarang, 25 Maret 2015
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MATERI AJAR
Menghemat Air
Air sangat penting bagi manusia. Sembilan puluh persen tubuh manusia
terdiri dari air. Air digunakan untuk minum. Tanpa air manusia tidak akan hidup.
Masih adakah manfaat air lainnnya? Coba kamu sebutkan.
Air yang keluar dari mata air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Mata air
banyak ditemukan di kaki gunung. Air yang ditampung oleh bendungan dapat
dimanfaatkan untuk irigasi bagi petani.
Selain itu, air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit
listrik. Air tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin berfungsi untuk
mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dapat memudahkan kita
dalam melakukan kegiatansehari-hari. Meskipun air tidak akan habis, kita harus
senantiasa menghematnya.

Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menghemat air adalah sebagai berikut.
a. Menutup kran setelah menggunakannya. Ingat, jangan sampai air bersih
terbuang sia-sia!
b. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman.
Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih.
c. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan
mengelapnya saja.
d. Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan
apa pun.
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MEDIA
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LEMBAR KERJA SISWA

Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENGHEMATAN AIR
A. Tujuan
Mengetahui Tingkat Pemborosan Air
B. Alat dan Bahan
1. Gelas ±100ml (gelas kecil)
2. Ember/gelas besar
3. Air
4. Jam/stopwach
C. Langkah Kerja
1. Sediakan satu buah gelas (ukuran ±100 mL)!
2. Buatlah penampung air, misalnya ember atau gelas besar. Buatlah lubang
kecil pada penampung air itu, kemudian isilah dengan air hingga penuh!
Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dengan
menetes.
3. Tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas kecil penuh!
4. Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas
tersebut!
5. Tulislah laporan dan kesimpulan kegiatan ini, kemudian diskusikan tugas
di bawah ini!
DISKUSIKAN!
1.
2.

3.

Dalam waktu berapakah air pada gelas kecil akan
terisi penuh?
Apabila dirumah kalian terdapat kebocoran air
seperti pada ember tersebut apakah air ditampungan
bak mandi kalian akan habis? Coba jelaskan
alasanya!
Apakah hubungan dari percobaan tersebut dengan
penghematan air?
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Tabel Pengamatan
Keadaan Gelas

Waktu

Air pada gelas besar

Gelas kecil terisi penuh

KESIMPULAN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………

Jawaban
1……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………
2……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………
3……………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………
LEMBAR KERJA SISWA

Petunjuk
1. Buatlah poster tentang hemat air
2. Perhatikan ketentuan sebagai berikut
a.Isi teks singkat, padat akan informasi dan
jelas keterbacaanya
b.Warna menarik, ukuran proposinal, dan
menarik perhatian
c.Gambar

menarik

bermakna

dan

menyampaikan pesan
d.Pesan sangat mudah ditangkap pembaca
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RUBRIK PENILAIAN

A. PENILAIAN PRODUK
Indikator
7.4.4Membuat poster tentang kerusakan alam
Tes Tindakan : Buatlah poster tentang kerusakan alam!
Petunjuk!
Isilah kolom Aspek Penilaian dengan Skala Penilaian 1, 2, 3, atau 4 sesuai
kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok!

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PERCOBAAN
Aspek
penilaian
Isi laporan

4
Siswa mencatat
waktu dengan
satuan waktu
yg benar
sampai gelas
terisi penuh

skor
3
2
Siswa mencatat Siswa mencatat
waktu dengan
waktu namun
benar namun
tidak
belum
disesuaikan
mencantumkan dengan
satuan waktu
keadaan gelas
sampai penuh

1
Siswa tidak
mencatat
waktu dengan
benar

Kesimpulan

Siswa dapat
menyimpulkan
dengan benar
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa hanya
menyimpulkan
dengan benar
namun kurang
sesuai dengan
hasil percobaan

Siswa
menyimpulkan
secara singkat
dan kurang
lengkap

Siswa
menyimpulkan
dengan salah
tidak sesuai
dengan
percobaan

Jwaban hasil
diskusi

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar,

Siswa dapat
menjawab 3
pertanyaan
dengan benar

Siswa hanya
dapat
menjawab 2
pertanyaan

Siswa hanya
dapat
menjawab 1
pertanyaan
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Penyajian
Laporan

jelas dan
lengkap

namun kurang
jelas dan
lengkap

dengan benar
dan lengkap

dengan benar
atau tidak
benar sama
sekali

Siswa
menyajikan
hasil laporanya
dengan benar,
jelas, dan
percaya diri

Siswa
menyajikan
hasil laporan
dengan benar,
jelas namun
kurang percaya
diri

Siswa
menyajikan
hasil laporan
dengan baik
namun hanya
2 aspek yang
nampak

Siswa
menyajikan
hasil laporan
kurang tepat
dan tidak
percaya diri

RUBRIK PENILAIAN POSTER
Aspek
penilaian
Isi/teks

Desain

Gambar

Tujuan
penyampaian

4

3

Isi teks
singkat padat
akan
informasi,jelas
keterbacaanya

Dua dari
kategori
isi/teks yang
baik dipenuhi
sementara
salah satu
kategori tidak
dipenuhi
Dua dari
kategori
terpenuhi

Hanya salah
satu kategori
isi yang
terpenuhi

Isi teks terlalu
panjang dan
tidak jelas

Hanya satu
kategori yang
terpenuhi

Warna dan
ukuran tidak
proposional
serta pesan
tidak menarik
perhatian

Dua dari
kategori
terpenuhi

Satu dari
kategori tidak
terpenuhi

Gambar tidak
menarik, tidak
bermana, dan
tidak asli

Pesan cukup
mudah

Pesan sulit
ditangkap

Pesan tidak
dapat

Warna
menarik
ukuran
proposinal,
pesan yang
disampaikan
menarik
perhatian
Gambar
menarik
bermakna
sebagai
penyampai
pesan, dan
bentuk asli
Pesan singkat
mudah

2

1

100

pesan

ditangkap
pembaca

ditangkap
pembaca

pembaca

Pedoman Penilaian :
Skor = Skor Maksimal x Aspek Penilaian
=4x4
= 16

Nilai =

𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥

X 100

ditangkap
pembaca
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KISI KISI SOAL
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
7.5Mendeskripsi
kan perlunya
penghematan
air

: 7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan
hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.
Indikator
7.5.1 Menjelaskan cara

Penilaian
Ranah
teknik bentuk
Tes

Pilihan

C2

menghemat air
Uraian
7.5.2 Menyebutkan dampak

Tes

Pilihan

No.Soal
1,2,3,4,5,
8,10

4,5
C1

6,7,9

C3

1,2, 3

pemborosan air
Uraian
7.5.3 Membuat laporan
percobaan yang
menunjukkan tingkat
pemborosan air

Unjuk
kerja

C6
-
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Nilai
Nama : ........................................................
Kelas : ........................................................
No.

: ........................................................
SOAL EVALUASI
I.

Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu . . . .
a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit
b. mencuci kendaraan rutin tiap hari
c. menyirami tanaman dengan airkeran
d. mematikan keran setelah selesai
2. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi,
masak, dan lain-lain harus ....
a. boros
b. hemat
c. seenaknya
d. berlebihan
3. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah ....
a. menggosok gigi dengan air secukupnya
b. menyiram bunga dengan banyak air
c. menggunakan air untuk bermain-main
d. mencuci kendaraan yang masih bersih
4. Yang merupakan contoh cara penghematan air adalah, kecuali ....
a. menutup kran setelah digunakan
b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian
c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit
d. mencuci kendaran jika kotor
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5. Menyiram tanaman saat hujan turun merupakan contoh kegiatan. . . .
a. Menghemat air
b.Memboroskan air
c. Menyimpan air
d.Melindungi air
6. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur
air adalah , kecuali. . . .
a. Menebang hutan
b.Menggunakan air secara berlebihan
c. Menggunakan air seperlunya
d.Membuang sampah sembarangan
7. Fungsi dari penghematan air adalah. . .
a. Agar air dapat digunakan sesuai kebutuhan
b.Agar air tidak kotor
c. Agar air tetap indah
d.Agar air menjadi tambah jernih
8. Dengan menghemat air kita turut berperan dalam memelihara….
a. Mengawasi banyaknya air
b.Sumber kehidupan
c. Kebersihan lingkungan
d.Kesehatan tubuh
9. Salah satu dampak pemborosan air adalah….
a. Air menjadi kotor
b.Air semakin melimpah
c. Tagihan listrik bengkak
d.Uang bertambah
10. Cermati kegiatan di bawah ini!
(1) Menggosok gigi dengan air secukupnya
(2) Menyiram bunga dengan banyak air
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(3) Menggunakan air untuk bermain-main
(4) Mencuci kendaraan apabila kotor
Kegiatan di atas yang merupakan cara menghemat air adalah ....
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (4)
c. (2) dan (3)
d. (3) dan (4)

II. Jawabanlah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan 3 dampak yang terjadi dari pemborosan air !
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………
…
2. Mengapa perlu menghemat air?
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………
……
3. Sebutkan alat yang digunakan dalam percobaan mengetahui tingkat
pemborosan air!
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………
……
4. Sebutkan 3 aktivitasmu yang berhubungan dengan air!
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………
……
5. Sebutkan 3 cara menghemat air!
Jawab:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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…………
……………………………………………………………………………
……

KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. D
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B
7. A
8. B
9. C
10. B
B. Uraian
1. – Air akan terbuang sia-sia
Tagihan listrik membenkak
Terganggunya proses daur air
2. Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar
air yangdapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup.
3. Gelas plastik 100ml, ember, air, jam atau stopwatch
4. Mencuci, mandi, mandi, gosok sisimenyiram tanaman
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5. a.Menutup kran setelah menggunakannya. Ingat, jangan sampai air bersih
terbuang sia-sia!
b. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram
tanaman. Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih.
c. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa
dengan mengelapnya saja.
d. Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk
keperluan apapun
PEDOMAN PENILAIAN

i. PENILAIAN EVALUASI
Skor
Pilihan ganda skor:

1 x 10

Uraian skor

:

4x 5

Keterangan:

N= Nilai
B= Skor yang diperoleh
St=Skor maksimal
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LAMPIRAN 6: Hasil Penelitian

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I
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109

110
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II
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113

114
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III
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117

118
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN
MEDIA AUDIOVISUAL SIKLUS I

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FIA
BFS
NFA
AFR
ASW
ADS
AMS
AAA
AR
AGP
AD
ANM
DRP
DS
ESP
FCP
IF
IS
LCI
MT
NS
NI
RD
RA
RSF
WN
YY
MS
MB
AM

1
2
3
3
3
3
3
3
4
2
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3

2
2
3
2
2
3
2
3
4
3
4
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2

Hasil yang Dicapai Setiap Indikator
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
2
2
2
2
3
1
3
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
4
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
4
2
3
2
4
2
4
2
4
3
4
3
2
2
3
2
3
2
3
2
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
4
3
3
2
2
3
4
2
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3

11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3

Jml
24
29
26
26
33
27
30
37
27
38
25
27
30
27
28
31
28
34
31
27
29
32
27
27
32
30
33
27
27
28
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31 SDN
32 AI
33 PP
34 NA
35 NP
36 ARW
Jumlah
Rata-rata

4
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
111 90 107 78 90 83 102 81 104 84 111
3,08 2,50 2,97 2,17 2.50 2,31 2,83 2,25 2,89 2,33 3,08

Semarang,

30
26
23
28
26
31
1041
28.91

2015
Observer,

Widya Nur Eviany
NIM. 1401411005
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN
MEDIA AUDIOVISUAL SIKLUS II
No

Hasil yang Dicapai Setiap Indikator

Nama

jml

1

FIA

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

6
3

7
2

8
2

9
3

10
3

11
3

31

2

BFS

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

32

3

NFA

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

32

4

AFR

4

3

2

3

3

3

4

3

3

3

3

34

5

ASW

4

4

4

3

4

4

3

3

4

3

4

40

6

ADS

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

36

7

AMS

4

3

3

3

3

3

4

3

4

3

4

37

8

AAA

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

40

9

AR

3

3

2

3

3

4

3

3

3

3

3

33

10

AGP

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

41

11

AD

3

3

3

3

3

4

2

2

3

3

4

33

12

ANM

3

3

2

3

3

3

2

3

4

4

4

34

13

DRP

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

37

14

DS

4

3

3

3

3

3

2

3

4

3

3

34

15

ESP

4

3

4

3

3

3

2

3

4

4

4

37

16

FCP

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

38

17

IF

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

4

38

18

IS

4

3

4

4

4

4

3

3

4

4

4

41

19

LCI

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

38

20

MT

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

33

21

NS

4

3

3

3

4

3

3

4

4

3

4

38

22

NI

4

3

3

3

4

3

4

3

4

4

4

39

23

RD

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

35

24

RA

4

3

4

3

4

3

3

3

4

3

4

38

25

RSF

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

4

41

26

WN

4

3

4

3

3

4

4

3

3

4

4

39

27

YY

4

3

3

3

3

4

3

4

3

4

4

38

28

MS

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

34

29

MB

4

3

3

3

3

4

3

3

4

3

4

37

30

AM

4

2

3

3

3

3

3

2

3

3

4

33

31

SDN

4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

4

38

32

AI

4

2

3

3

3

3

3

3

4

3

4

35

33

PP

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

32

122

NA

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

35

35

NP

4

2

3

3

3

3

4

3

3

3

4

35

36

ARW

4

3

4

3

3

4

3

3

3

105
2,9
2

115
3,1
9

112
3,1
1

118
3,2
8

120
3,3
3

106
2,9
4

127
3,5
3

4
13
8

37

135
3,7
5

3
10
8

34

Jumlah
Rata-rata

3

119
3,3
1 3,83

Semarang,

1303
36,1
9

2015
Observer

Dwi Mustikaningtyas
NIM. 1401411599
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN
MEDIA AUDIOVISUAL SIKLUS III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nam
a

FIA
BFS
NFA
AFR
ASW
ADS
AMS
AAA
ARI
AGP
AD
AN
M
DRP
DS
ESP
FCP
IF
IS
LCI
MT
NS
NI
RD
RA
RSF
WN
YY
MS
MB
AM

1
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4

2
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3

Hasil yang Dicapai Setiap Indikator
3
4
5
6
7
8
9
4
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

42

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3

4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3

3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3

3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

41
39
43
43
43
43
42
37
44
44
39
41
44
44
44
40
39
38

10
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

11
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

Jml
35
36
34
38
42
40
44
44
40
44
40
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31
32
33
34
35
36

SDN
AI
PP
NA
NP
AR
W

Jumlah
Rata-rata

4
4
3
4
4

4
3
4
3
3

4
4
4
4
4

4
4
3
4
3

4
4
4
4
4

3
4
4
3
3

4
4
3
3
4

4
4
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
3
4
4

43
43
39
40
40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

141
3,9
2

131
3,6
4

131
3,6
4

136
3,7
8

132
3,6
7

14
4
4

12 13
14
121
5
8 135
2
3,3
3,7
6
3,47 3,83 5 3,94

Semarang,

147
6
41

2015
Observer,

Dwi Mustikaningtyas
NIM. 1401411599
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARANIPA
MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL SIKLUS I
No
Nama
1
FIA
2
BFS
3
NFA
4
AFR
5
ASW
6
ADS
7
AMS
8
AAA
9
AR
10
AGP
11
AD
12
ANM
13
DRP
14
DS
15
ESP
16
FCP
17
IF
18
IS
19
LCI
20
MT
21
NS
22
NI
23
RD
24
RA
25
RSF
26
WN
27
YY
28
MS
29
MB
30
AM
31
SDN
32
AI
33
PP
34
NA
35
NP
36
NRW
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rata-rata Kelas
Jumlah Tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Keterangan :
KKM 62

Nilai
53
50
56
53
93
83
83
90
56
93
53
86
80
76
80
93
93
90
80
96
83
90
80
73
83
90
90
70
61
73
90
80
76
53
56
73
50
96
76,42
27
75%

Keterangan
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARANIPA
MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL SIKLUS II
No
Nama
1
FIA
2
BFS
3
NFA
4
AFR
5
ASW
6
ADS
7
AMS
8
AAA
9
AR
10
AGP
11
AD
12
ANM
13
DRP
14
DS
15
ESP
16
FCP
17
IF
18
IS
19
LCI
20
MT
21
NS
22
NI
23
RD
24
RA
25
RSF
26
WN
27
YY
28
MS
29
MB
30
AM
31
SDN
32
AI
33
PP
34
NA
35
NP
36
NRW
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rata-rata Kelas
Jumlah Tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Keterangan :
KKM 62

Nilai
43
60
83
60
90
93
93
100
63
100
76
93
60
63
100
96
66
100
70
83
90
93
40
83
80
93
100
50
80
33
90
70
73
60
80
86
33
100
77
28
78%

Keterangan
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARANIPA
MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL SIKLUS III
No
Nama
1
FIA
2
BFS
3
NFA
4
AFR
5
ASW
6
ADS
7
AMS
8
AAA
9
AR
10
AGP
11
AD
12
ANM
13
DRP
14
DS
15
ESP
16
FCP
17
IF
18
IS
19
LCI
20
MT
21
NS
22
NI
23
RD
24
RA
25
RSF
26
WN
27
YY
28
MS
29
MB
30
AM
31
SDN
32
AI
33
PP
34
NA
35
NP
36
NRW
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rata-rata Kelas
Jumlah Tuntas
Persentase ketuntasan klasikal

Keterangan :
KKM 62

Nilai
70
53
61
70
86
83
90
100
80
100
80
80
83
73
90
100
90
96
80
76
100
96
83
83
100
90
93
76
60
60
100
93
80
80
86
90
53
100
83,26
32
88%

Keterangan
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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HASIL CATATAN LAPANGAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA KELAS V SDN KALIBANTENG
KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus Ke I
Nama SD

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang

Kelas

:V

Petunjuk

: Catatlah keadaan lapangan sesuai kenyataan yang sesungguhnya!

Catatan

:

-

Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan yang duduk di belakang.

-

Saat membaca petunjuk percobaan siswa kurang cermat, sehingga saat
percobaan berlangsung siswa selalu bertanya pada guru.

-

AR menumpahkan air saat diskusi berlangsung karena ia usil sendiri

-

Saat menayangkan media guru memotong-motong tayangan tersebut
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HASIL CATATAN LAPANGAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA KELAS V SDN KALIBANTENG
KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus Ke II
Nama SD

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang

Kelas

:V

Petunjuk

: Catatlah keadaan lapangan sesuai kenyataan yang sesungguhnya!

Catatan

:

-

Siswa senang melakukan kegiatan secara berkelompok di luar ruangan

-

Siswa masih kurang percaya diri dalam berpendapat

-

Saat pembuatan poster siswa kurang mampu mengatur waktu dengan baik
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HASIL CATATAN LAPANGAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PEMBELAJARAN IPA PADA SISWA KELAS V SDN KALIBANTENG
KIDUL 02 KOTA SEMARANG
Siklus Ke III
Nama SD

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang

Kelas

:V

Petunjuk

: Catatlah keadaan lapangan sesuai kenyataan yang sesungguhnya!

Catatan

:

-

Siswa mulai aktif dalam pembelajaran karena sudah terbiasa menggunakan
model pembelajaran ini.

-

Siswa sudah bekerjasama dengan kelompoknya

-

Masih ada siswa yang malu-malu untuk berpendapat

131

LAMPIRAN 7: Surat-surat Penelitian
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LAMPIRAN 8: Hasil Lembar Kerja Siswa

Lembar hasil karya siswa pada siklus I
Mengurutkan Daur Air

Lembar hasil karya siswa pada siklus II
Poster Kegiatan Manusia yang Dapat Mempengaruhi Daur Air
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Lembar hasil karya siswa pada siklus III
Poster Hemat Air
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LAMPIRAN 9: Hasil Evaluasi Siswa

SIKLUS I

Nilai terendah

Nilai tertinggi
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SIKLUS II

Nilai terendah

Nilai tertinggi
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SIKLUS III

Nilai Terendah

Nilai Tertinggi
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN

Gambar 1. Guru mempesiapkan siswa
mengikuti pembelajaran

Gambar 3. Siswa duduk dengan
kelompoknya masing-masing

Gambar 2. Gruru memberikan permasalahan
dengan tayangan audiovisual

Gambar 4. Siswa melakukan penyelidikan
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Gambar 5. Siswa membuat hasil karya poster

Gambar 6. Siswa memaparkan hasil
diskusinya

Gambar 7. Siswa memajang hasilo karya

Gambar 8. Guru memberikan klarifikasi
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Gambar 9. Guru Memberikan Reward

Gambar 10. Siswa mengerjakan evaluasi

