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ABSTRAK 

Masfufah, Ain Na’ul. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Model Problem Based Learning dengan media audiovisual pada Siswa 

Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Trimurtini, S.Pd, M.Pd. 179 hlm 

Hasil refleksi pembelajaran IPA di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran belum dimulai dengan permasalahan, 

guru belum memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang 

dipilih, belum melaksanakan penyelidikan guna mendapatkan informasi, guru 

belum membimbing siswa menyiapkan karya yang sesuai, siswa belum 

mempresentasikan hasil karya, kurangnya media yang menumbuhkan minat dan 

motivasi siswa serta mudah diingat. Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar 

pembelajaran IPA rendah yaitu sebanyak 19 siswa dari 29 siswa (62%) 

mendapatkan nilai di bawah KKM (65). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan menerapkan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual.  

Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual pada siswa kelas IV SDN Purwowoyo 01 Semarang.  Penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus, tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. 

Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan/observasi,  

refleksi dan revisi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

nontes yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual dapat meningkatakan kualitas pembelajaran IPA pada 

siklus I ke siklus II dan siklus III. Keterampilan guru siklus I skornya 22 (baik), 

siklus II skornya 26,5 (baik), siklus III skornya 30,5 (sangat baik). Aktivitas siswa 

silkus I skornya 17,3 (baik), siklus II skornya 20,3 (baik), siklus III skornya 24,2 

(baik). Iklim pembelajaran siklus I skornya 4,5 (baik), siklu II skornya 6 (baik), 

siklus III skornya 7 (sangat baik). Kualitas media pembelajaran siklus I skornya 

18 (baik), siklus II skornya 20,5 (baik), siklus III skornya 23,5 (sangat baik). Hasil 

belajar sikap spiritual siklus I skornya 5,2 (baik), siklus II skornya 5,74 (baik), 

siklus III skornya 6,28 (baik), sikap sosial siklus I skornya 8,2 (baik), siklus II 

skornya 10,1 (baik), siklus III skornya 10,6 (baik), pengetahuan siklus I 

memperoleh ketuntasan belajar 62%, siklus II 72%, siklus III 83%, keterampilan 

siklus I skornya 8,2 (baik), siklus II skornya 9,6 (baik), siklus III skornya 10,4 

(baik). Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang.  

Kata kunci : IPA , Problem Based Learning, audiovisual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan inti dari pendidikan. Tujuan pembelajaran 

memuat kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan Standar minimum yang 

secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, 

bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

Tujuan umum mata pelajaran IPA yang terdapat dalam kurikulum KTSP 

menyatakan bahwa Pembelajaran IPA bertujuan agar peserta didik 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 
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sekitar, memecahkan dan membuat keputusan, e) Meningkatkan kesadaran untuk 

berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, f) 

meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan g) memperoleh bekal pengetahuan, konsep 

dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

(BSNP, 2006) 

Carin dan Sund (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 24: 2014) 

mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. IPA memiliki empat unsur utama yaitu IPA sebagai sikap, proses, 

produk, dan aplikasi. 

Pembelajaran selama ini belum berhasil dan menyebabkan hasil belajar 

siswa masih rendah. Hal ini juga terjadi pada hasil belajar siswa SDN Purwoyoso 

01 Semarang, khususnya di kelas IV. Hasil belajar pada mata pelajaran IPA masih 

dibawah KKM (65) yaitu sebanyak 17 siswa (58%) dari 29 siswa. Dari hasil 

belajar siswa tersebut perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Semarang.  

Berdasarkan hasil observasi dan praktik mengajar saat PPL di SDN 

Purwoyoso 01 Semarang, terdapat permasalahan pembelajaran antara lain: bahwa 

kegiatan pembelajaran belum dimulai dengan permasalahan, guru belum 

memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah, belum 

melaksanakan penyelidikan guna mendapatkan informasi, guru belum 
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membimbing siswa menyiapkan karya yang sesuai, siswa belum 

mempresentasikan hasil karya, kurangnya media yang menumbuhkan minat dan 

motivasi siswa serta mudah diingat. 

Dalam upaya perbaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan 

peningkatan keaktifan siswa maka perlu diakukan peningkatan kualitas 

pembelajaran. Kualitas lebih mengarah pada sesuatu yang baik (Glazer dalam 

Uno: 2013: 153). Kualitas pembelajaran merupakan keterkaitan yang sinergis 

antara guru, siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sistem pembelajaran (Depdiknas, 2004:7). Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang, maka bahwa 

kegiatan pembelajaran dimulai dengan permasalahan, guru memotivasi siswa 

untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih, melaksanakan 

penyelidikan guna mendapatkan informasi, guru membimbing siswa menyiapkan 

karya yang sesuai, siswa mempresentasikan hasil karya, kurangnya media yang 

menumbuhkan minat dan motivasi siswa serta mudah diingat 

Sesuai dengan solusi masalah tersebut maka diperlukan model 

pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Solusi 

yang tepat berdasarkan permasalahan tersebut adalah diterapkannya model 

pembelajaran yang membuat siswa mampu mengingat dengan lebih baik 

informasi dan pengetahuannya; mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah, berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi; mengembangkan basis 

pengetahuan secara integrasi, menikmati belajar, meningkatkan motivasi, bagus 

dalam kerja kelompok,  mengembangkan belajar strategi belajar, meningkatkan 
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keterampilan berkomunikasi. Beberapa keuntungan tersebut terdapat dalam 

penerapan model Problem Based Learning menurut Uden&Beaumont (dalam 

Suprihatiningrum, 2014: 222).  

Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dengan tujuan membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah; belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata;  

menjadi para siswa yang otonom. Tujuan tersebut sesuai dengan pernyataan 

Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2014: 242). Berdasarkan pernyataan tersebut, 

peneliti menggunakan model Problem Based Learning. Barrow menyatakan 

bahwa model Problem Based Learning sebagai pembelajaran yang diperoleh 

melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. 

Didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2013: 1-10) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah untuk 

Meningkatkan hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS Sekolah Dasar”. Hasil 

menunjukkan aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar kognitif meningkat.  

Respon siswa  yaitu siswa merasa senang, tertarik, dan bersemangat dengan 

penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah. Siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, siswa lebih mudah memahami materi permasalahan sosial, siswa 

dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok, dan siswa lebih berani 

mengungkapkan pendapat. 

Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan lebih bermanfaat 

dengan menggunakan media, serta pembelajaran yang diadakan akan lebih efektif 

dengan menggunakan media yang berbeda secara berkelanjutan (Rohman dan 
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Amri, 2013: 159). AECT (Association of Education and Communication 

Technology dalam Arsyad, 2014: 3) menyatakan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sanjaya (2014: 

170-171) media pembelajaran brefungsi untuk menangkap suatu objek atau 

petistiwa-peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, 

dan menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Menurut Anitah (2010:6.30) 

Media audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual atau media pandang 

dengar. Guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi penyajian materi 

bisa diganti oleh media audiovisual maka peran guru dapat beralih menjadi 

fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar.   

Didukung dari penelitian tentang penggunaan media audiovisual dilakukan 

oleh Aridalena (2014: 22-33) dengan judul “Penggunaan Media Audiovisual 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada mata Pelajaran Bahasa Inggris 

di Sekolah Dasar islam Terpadu (SDIT) AN-Nadwah Tambun Selatan Kabupaten 

Bekasi”. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar siklus I persentase 

sebesar 65% (cukup tinggi), siklus II, menunjukkan persentase motivasi belajar 

siswa sebesar 72% (tinggi), dan pada siklus III persentase motivasi belajar siswa 

sebesar 90% (sangat tinggi). 

Berdasarkan akar penyebab masalah, maka peneliti akan memecahkan 

masalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “ Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Learning dengan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang”. 
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1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimanakah meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 

01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang? 

2. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang? 

3. Bagaimanakah meningkatkan iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang? 

4. Bagaimanakah meningkatkan kualitas media pembelajaran dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang? 
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5. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA melalui 

model Problem Based Learning dengan media audiovisual kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan diskusi bersama tim kolaborasi dan akar penyebab masalah, 

maka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang yaitu melalui model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual. Langkah-langkah pembelajaran melalui model Problem Based 

Learning menurut Arends (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 91) dengan 

media audiovisual  menurut Arsyad (2014: 147) adalah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran 

2. Guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa 

3. Guru membimbing siswa menemukan konsep permasalahan 

4. Guru membantu siswa terlibat dalam penyelidikan secara berkelompok 

5. Guru membimbing siswa menyajikan hasil kerja dari penyelidikan masalah 

6. Guru membimbing siswa untuk mengamati tayangan audiovisual 

7. Guru membantu siswa mengkaji ulanghasil pemecahan masalah dari tayangan 

audiovisual 

8. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 

1.1.1 Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan peningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual di kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 

2. Mendiskripsikan peningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual di kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 

3. Mendiskripsikan peningkatkan iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

IPA melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual di 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 

4. Mendiskripsikan peningkatkan kualitas media pembelajaran dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang  
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5. Meningkatkan hasil belajar siswa meliputi pengetahuan, sikap spiritual, 

sikap sosial, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. 

1.2  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan 

di atas, hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk mendukung teori 

bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual mengembangkan kemampuan berpikir 

dan memecahkan permasalahan, berperan aktif dalam kelompok, serta dapat 

memotivasi siswa melakukan penelitian dalam menemukan solusi masalah. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Siswa 

Melalui penerapan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual dalam pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

dalam memecahkan masalah, meningkatkan tanggung jawab siswa karena siswa 
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terlibat langsung dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan kerja sama 

dalam kelompok. 

2. Manfaat bagi Guru 

Penerapan model Prolem Based Learning dapat memberikan wawasan 

pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan seperti model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

Meningkatkan keterampilan mengajar guru serta dapat dijadikan sarana untuk 

mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung sehingga dalam mengajar 

dapat menarik dan meningkatkan motivasi siswa. 

3. Manfaat bagi Sekolah 

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memotivasi 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual. Penelitian ini juga memberikan ilmu 

pengetahuan terhadap sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Siregar dan Nara (2014: 5) menjelaskan bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. 

Menurut Rohman dan Amri (2013: 68) belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Pola tingkah laku yang terjadi 

dapat dilihat atau diamati dalam bentuk perbuatan reaksi dan sikap secara mental 

dan fisik.  

Suprihatiningrum (2014:15) belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat 

diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan 

lingkungan. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang diperoleh dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungan. Dalam kegiatan belajar terdapat prinsip-prinsip belajar yang harus 

dipenuhi agar tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. 

Menurut Anitah (2010: 1.9-1.14) Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Motivasi.  

Motivasi berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang 

sedang belajar. Terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik.  

2. Perhatian.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk memusatkan perhatian yaitu mengaitkan 

pelajaran dengan pengalaman, kebutuhan, cita-cita, bakat, atau minat siswa, dan 

menciptakan situasi pembelajaran yang tidak monoton. 

3. Aktivitas.  

Belajar itu sendiri adalah aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emosional. Apabila 

mental emosional siswa tidak aktif pada saat pelajaran berlangsung, pada 

hakikatnya siswa tidak ikut belajar.  

4. Balikan.  

Siswa perlu dengan segera mengetahui apakah yang dilakukan di dalam proses 

pembelajaran sudah benar atau belum.  

5. Perbedaan Individual 

Siswa belajar sebagai pribadi sendiri yang memiliki perbedaan dari siswa lain. 

Guru perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi karena siswa memiliki 

tipe belajar yang berbeda. 
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Menurut Rohman dan Amri ( 2013 : 68) keberhasilan belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kondisi dalam 

proses belajar yang berasal dari dalam diri sendiri sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku. Faktor internal meliputi kecerdasan, bakat, keterampilan, minat, 

motivasi, kondisi fisik, dan mental. Faktor eksternal adalah kondisi di luar 

individu siswa yang mempengaruhi belajar. Faktor eksternal meliputi lingkungan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat (keadaan sosio-ekonomis, sosio-kultural, dan 

keadaan masyarakat). 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa terdiri atas faktor intern (dari dalam individu sendiri) 

dan faktorn ekstern (dari luar individu) yang berasal dari lingkungan baik 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut Hardini dan Puspitasari (2012:10) pembelajaran adalah suatu 

usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Suprihatiningrum(2014: 75) 

serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun 

secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

Putra (2013:17) pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan materi 

sesuai dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa, tetapi juga 

terkait dengan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, 
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pembelajaran adalah interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta teori dan 

praktik. 

Rifa’i dan Anni (2010: 195-197) berpendapat bahwa dalam proses 

pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran, yaitu: 

a. Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructusional effect biasanya berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan 

pembelajaran khusus semakin spesifik dan operasional. 

b. Subjek belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena 

berperan sebagai subjek sekaligus objek.  

c. Materi pelajaran 

Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran. Materi pembelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku sumber. 

d. Strategi pembelajaran 

Dalam penerapan strategi pembelajaran yang tepat, metode menagajar yang sesuai 

dan teknik-teknik yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat pendidik mempertimbangkan akan 

tujuan, karakteristik peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. 
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e. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.  

f. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas 

belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.  

Berdasarkan pengertian tentang pembelajaran diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan interaksi yang antara guru dan siswa dalam 

belajar mencapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut 

Uno (2011: 53) menjelaskan kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini  berjalan dengan 

baik menghasilkan luaran yang baik pula. Kualitas pembelajaran atau efektivitas 

belajar adalah tingkat pencapaian tujuan, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian 

tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran (Daryanto, 2013: 57). Menurut 

Sani (2013: 43) efektivitas pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas yang 

berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh 

guru. 

Dalam mencapai efektivitas belajar, UNESCO menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia 

pendidikan, yaitu: 
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1. learning to know (belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan); 

2. learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan); 

3. learning to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat); 

4. learning to be (belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal). 

(Daryanto, 2012: 59) 

Depdiknas (2004:6-7) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran ialah 

intensitas keterkaitan yang sistematik dan sinergis antara guru, siswa, media, 

bahan ajar, dan sistem  pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai kompetensi yang ingin dicapai.  

Penjabaran indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Perilaku pembelajaran guru, dapat dilihat dari kinerjanya, sebagai berikut:  

a) membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik;  

b) menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

jangkauan sebstansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu memilih, 

menata, mengemas, dan merepresentasikan materi sesuasi kebutuhan siswa;  

c) agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada 

kebutuhan mahasiswa, guru perlu memahami keunikan setiap siswa dengan 

segenap kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya;  

d) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada 

mahasiswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara 

dinamis;  

e) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan 

untuk mengetahui, mengukur, mengembang-mutakhirkan kemampuannya 

secara mandiri. 

2) Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari komponennya, sebagai 

berikut: 

a) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 

b) mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; 

c) mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; 
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d) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya 

secara bermakna;  

e) mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja 

produktif;  

f) mampu menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bidang 

studinya; 

g) mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya;  

3) Iklim pembelajaran mencakup: 

a) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan; dan bermakna; 

b) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru; 

4) Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 

a) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa; 

b) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia; 

c) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; 

d) dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin; 

5) Kualitas media pembelajaran tampak dari: 

a) dapat menciptakan pengalaman belajar bermakna; 

b) mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru dan siswa, siswa dan 

siswa; 

c) media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; 

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

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

6) Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika: dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

secara eksternal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana 

strategis dan rencana operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan secara 

sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan. 

 

Dari beberapa indikator tersebut, peneliti memproritaskan indikator yang 

menyangkut perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam keterampilan 

guru dalam mengajar, perilaku dan dampak belajar siswa yang mengacu pada 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan hasil belajar. Kualitas materi pembelajaran tercermin dalam 
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kualitas media pembelajaran. Komponen-komponen kualitas pembelajaran dapat 

dirinci sebagai berikut: 

2.1.4 Keterampilan Guru 

Dalam mengimplementasikan pembelajaran, guru harus memiliki 

keterampilan tertentu. Menurut Rusman (2014: 80) keterampilan dasar mengajar 

adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya yang terencana dan profesional. Keterampilan dasar mengajar 

guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan 

keterampilan mengajar, yakni: 

2.1.4.1 Keterampilan Membuka Pelajaran  

Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.  

Menurut Usman (2011: 92) komponen membuka pelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu 

pelajaran, dan pola interaksi yang bervariasi. 

b. Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan,  dan memperhatikan 

minat siswa. 

c. Memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan dan 

batas-batas tugas, menyarankan langkah-langah yang akan dilakukan, 
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mengingatkan masalah-masalah pokokyang akan dibahas, dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. 

d. Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2.1.4.2 Keterampilan Bertanya 

 Menurut Bolla (dalam Rusman, 2014: 82) dalam setiap proses 

pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang 

menuntut respons siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir. 

Komponen-komponen keterampilan betanya (Rusman, 2014: 7) meliputi: 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sehingga mudah dimengerti 

oleh siswa 

b. Pemberian acuan. Guru dapat memberikan jawaban acuan sebelum masuk pada 

jawaban yang diinginkan 

c. Fokus pertanyaan. Pertanyaan harus terfokus pada pertanyaan yang diinginkan, 

apakah dalam bentuk pertanyaan terbuka, tertutup, pertanyaan luas atau 

pertanyaan sempit. 

d. Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi oleh beberapa orang siswa saja, hal ini dapat menyebabkan 

kecemburuan siswa. 

e. Penyebaran. Idealnya pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu, sehingga 

semua siswa berpikir (memikirkan jawaban), setelah itu pertanyaan disebar 

untuk memberikan kesempatan pada semua siswa. 
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f. Pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, berilah waktu untuk 

berpikr kepada siswa kurang lebih satu sampai lima menit, setelah itu guru 

dapat memberi kesempatan menjawab bagi yang sudah siap, atau langsung 

menunjuk satu per satu kepada siswa. 

g. Pemberian tuntunan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk menjawab, guru 

dapat memberikan tuntunan, sehingga siswa memiliki gambaran jawaban yang 

diharapkan. 

2.1.4.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

 Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, bagus, 

pintar, ya, betul, tepat sekali, dan sebagainya), maupun nonverbal (biasanya 

dilakukan dengangerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya), 

Penguatan bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa 

atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan doringan sehingga perbuatan 

tersebut terus diulang.  

Ada empat cara dalam memberikan penguatan menurut Usman (2011: 83), yaitu: 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan sebab bila tidak, akan kurang efektif.  

b. Penguatan kepada kelompok. Misalnya apabila satu tugas telah diselesaikan 

dengan baik oleh satu kelas, guru memperbolehkan kelas itu bermain bola voli 

yang menjadi kegemarannya. 

c. Pemberian penguatan dengan segera. Penguatan seharusnya diberikan segera 

setelah muncul tingkah laku atau respons siswa yang diharapkan. 
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d. Variasai dalam penggunaan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif . 

2.1.4.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk 

mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, 

dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antuasiasisme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Terdapat empat komponen variasi mengajar (Suprihatiningrum, 2014: 67-70) 

sebagai berikut: 

a. Variasi gaya mengajar. Guru perlu mengadakan variasi mengajar agar suasana 

pembelajaran tidak membosankan. Variasi gaya mengajar ini terdiri dari : (1) 

variasi suara, (2) penekanan, (3) pemberian waktu, (4) kontak pandang, (5) 

gerakan anggota badan, dan (6) pindah posisi. 

b. Variasi media dan bahan ajar. Ada tiga jenis media pembelajaran menurut 

indra, yaitu: 

1. Media pandang, seperti grafik, bgan, poster, spesimen, gambar, dan slide. 

2. Media dengar, seperti rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi, 

sosiodrama, telepon. 

3. Media taktik, seperti penyusunan atau pembuatan model. Dengan media ini, 

siswa berkesempatan untuk menyentuh dan memanipulasi benda. 
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c. Variasi interaksi. Ada dua jenis variasi interaksi yang terjadi di kelas, yaitu: 

1. Guru aktif menjelaskan dan siswa mendengarkan 

2. Siswa aktif secara bebas tanpa campur tangan dari guru atau guru hanya 

mengarahkan pembelajaran. 

Dari kedua jenis variasi inetraksi, jenis yang kedua akan lebih baik, tetapi 

interaksi guru dan siswa proporsional. 

d. Variasi metode mengajar. Variasi metode mengajar adalah beragamnya 

menggunaan cara guru dalam menyajikan materi pelajaran kepada siswa, 

seperti penggunaan metode ceramah dengan tanya jawab, metode ceramah 

dengan diskusi, metode pemberian tugas dan demontrasi, dan sebagainya. 

2.1.4.5 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya misalnya sebab dan akibat. Ciri utama 

kegiatan menjelaskan adalah peyampaian informasi yang terencana dengan baik 

disajikan dengan urutan yang cocok. Menurut Usman (2011:90) komponen-

komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan. Penjelasan yang dilakukan guru perlu direncanakan dengan 

baik, terutama berkenaan dengan isi pesan (materi) dan penerima pesan 

(siswa). 

b. Penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan 

hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) kejelasan, (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi, (3) pemberian tekanan, dan (4) penggunaan balikan. 
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2.1.4.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok.  

Menurut Anitah (2010: 8.21-8.26) komponen membimbing diskusi 

kelompok kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memusatkan perhatian. Kegiatan memusatkan perhatian harus dilakukan guru 

sejak awal sampai akhir diskusi agar siswa tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas/tujuan yang ingin dicapai.  

b. Memperjelas masalah dan uraian pendapat. Tujuan utama memperjelas 

pendapat siswa adalah agar semua anggota kelompok mempunyai 

persepsi/gambaran yang sama terhadap gagasan yang diajukan.  

c. Menganalisis pandangan. Apabila terdapat perbedaan pendapat saat diskusi 

maka cara yang dilakukan dengan menganalisis pandangan siswa. 

d. Meningkatkan urunan.  

e. Menutup diskusi. Untuk menutup diskusi, hal yang dilakukan yaitu membuat 

rangkuman, mengemukakan tindak lanjut, menilai proses dan hasil diskusi 

2.1.4.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Usman (2011: 97) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimalan mengembalikannya 

bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku 

siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang 
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tepat waktu dalam menyelesaiakan tugas atau penetapan norma kelompok yang 

produktif. 

Menurut Sanjaya (2014: 45-47) teknik-teknik dalam mengelola kelas 

adalah sebagai berikut: 

a. Penciptaan kondisi belajar yang optimal 

b. Menunjukkan sikap tanggap 

c. Memusatkan perhatian 

d. Memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas 

e. Memberi teguran dan penguatan 

2.1.4.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, 

dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan 

kebutuhan individual. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi 

oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai delapan orang untuk 

kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. 

Menurut Rusman (2014:91-92) komponen-komponen yang perlu dikuasai guru 

berkenaan dengan pembelajaran perseorangan adalah: 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu memungkinkan 

guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. 
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d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

mencakup membantu siswa menetapkan tujuan dan menstimulasi siswa untuk 

mencapai tujuan tersebut, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama siswa 

yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

waktu serta kondisi belajar, bertindak sebagai supervisor, dan membantu siswa 

menilai pencapaiannya sendiri 

2.1.4.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.  

Komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Anitah (2010: 8.9-8.10) 

adalah: 

a. Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran 

dan membuat ringkasan. 

b. Menilai penguasaan siswa tentang pelajaran 

c. Memberi tindak lanjut berupa tugas-tugas yang dapat dikerjakan secara 

individual dan tugas kelompok untuk merancang sesuatu atau memecahkan 

masalah berdasarkan konsep yang baru dipelajari. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 



26 

 

 

 

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Memberikan pertanyaan untuk dipecahkan oleh siswa 

3. Melibatkan siswa untuk menemukan konsep berdasarkan masalah 

4. Membimbing siswa dalam penyelidikan 

5. Membimbing siswa mempresentasikan  hasil karya 

6. Memberikan penguatan kepada siswa  

7. Mengadakan variasi pembelajaran dengan menayangkan audiovisual 

8. Membantu siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah terhadap tayangan 

audiovisual 

9. Memberikan evaluasi 

2.1.5 Aktivitas Siswa 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:45) dalam setiap proses belajar, 

siswa selalu menampakkan keaktifan yang beraneka ragam bentuk. Mulai dari 

kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. 

Kegiatan fisik berupa membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan-

keterampilan. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah 

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan yang lain, dan menyimpulkan hasil 

percobaan. Menurut Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain. 

a. Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjan orang lain. 
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b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

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

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

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

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran untuk 

memperoleh pengalaman belajar berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan diri dalam mengikuti pelajaran 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

3. Siswa menemukan konsep berdasarkan masalah 

4. Siswa secara kelompok melakukan penyelidikan mencari solusi dari 

permasalahan 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerja 

6. Siswa memperhatikan tayangan audiovisual 

7. Siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah terhadap tayangan audiovisual 

8. Siswa mengerjakan evaluasi 

2.1.6 Iklim Pembelajaran 

Dalam kegiatan pengelolaan kelas memperhatikan pula iklim pembelajaran. 

Iklim pembelajaran adalah suasana yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung, 
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dan interaksi antara guru-siswa-siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Belajar akan berlangsung secara efektif dalam situasi yang kondusif. Situasi yang 

kondusif artinya tempat pembelajaran berlangsung harus bersih, nyaman, tenang, 

serta penuh dengan rasa saling mempercayai, sehingga menimbulkan rasa aman 

bagi pebelajar dan pembelajar. Dalam kondisi ini, siswa akan aktif bertanya dan 

mengerjakan tugas dan mengungkapkan pendapat (Depdiknas, 2004:33). 

Dalam penciptaan iklim pembelajaran yang menunjang, guru harus 

memperhatikan kondisi dan situasi belajar mengajar. Hal pertama yang perlu 

diperhatikan yaitu kondisi fisik. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan 

memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa 

dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang 

kedua adalah kondisi sosio-emosinal, karena mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap proses pembelajaran, kegairahan siswa dan keefektifan tercapainya 

tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kondisi organisasional, kegiatan rutin 

yang secara organisasional dilakukan baik pada tingkat kelas maupun pada tingkat 

sekolah akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang 

baik (Ekosiswoyo, 2002:66-89). 

Kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-faktor 

yang mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran dapat diciptakan. Salah satu 

faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah iklim belajar yang kondusif 

dan optimal. Iklim belajar yang kondusif atau optimal berkaitan dengan 

pengaturan orang dan barang. Misalnya, pengaturan tempat duduk siswa yang 

sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan 
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terang, alat pelajaran menarik atau hubungan guru-siswa dan siswa-siswa yang 

sehat dan akrab (Anitah, 2010:8.34). 

Selain itu, menurut Sardiman (2012:169) untuk menciptakan iklim belajar 

yang kondusif guru harus mampu menangani dan mengarahkan tingkah laku 

siswanya agar tidak merusak suasana kelas. Guru harus dapat mengambil tindakan 

yang tepat untuk menghentikan tingkah laku anak yang mengganggu, seperti 

ramai, nakal, mengantuk atau mengganggu teman yang lain. 

Indikator iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Suasana belajar yang kondusif dalam berkelompok 

2. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru 

2.1.7 Kualitas Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010: 6) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Kustandi dan Sutjipto (2013: 8) media pembelajaran merupakan alat yang 

dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas 

makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang lebih baik dan sempurna.  

Kualitas media juga mencerinkan kualitas materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar 
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Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi yang harus 

dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

(Rohman dan Amri, 2013: 76-77). 

Isi materi pembelajaran berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang berhubungan dengan 

keterampilan antara lain kemampuan mengembangkan ide, memilih, 

menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Materi 

pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang berkenaan 

dengan sikap ilmiah. Prinsip dalam pengembangan materi meliputi prinsip 

relevansi, konsistensi, dan kecukupan.  (Rohman dan Amri, 2013: 77-80).  

Menurut Suprihatiningrum (2014: 3014) penentuan bahan pelajaran 

(materi) mempertimbangkan hal berikut: 

1. Kesesuaian dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi 

2. Keserasian dengan urutan tujuan pembelajaran 

3. Kesinambungan antara bahan yang satu dengan bahan yang berikutnya 

4. Kompleksitas bahan, yaitu disusun dari yang sederhana menuju yang 

kompleks, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret menuju yang 

bastrak 

5. Sifat bahan, yaitu pengetahuan faktual dan konseptual. 

Guru perlu memilih sumber belajar yang tepat untuk mendukung dan 

memperkaya materi pembelajaran. Beberapa jenis sumber belajar antara lain 

buku, ensiklopedia, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, kajian ilmiah, 
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terbitan berkala, situs-situs internet, multimedia, lingkungan, dan narasumber 

(Suprihatiningrum, 2014: 303-304).  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran alat 

yang dapat membantu kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan pesan 

(materi) sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Materi yang disampaikan 

melalui media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

disampaikan secara urut mulai dari yang sederhana sampai kompleks serta 

memuat fakta dan konsep. 

Indikator kualitas media pembelajaran melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dengan pengamatan 

tayangan audiovisual 

2. Memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa melalui 

pengamatan tayangan audiovisual 

3. Memperkaya pengalaman belajar siswa melalui hasil diskusi terhadap 

pengamatan tayangan audiovisual 

4. Mampu mengubah suasana belajar siswa aktif bertanya jawab dari hasil diskusi 

terhadap tayangan audiovisual 

5. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa dari tayangan audiovisual 

6. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia dalam tayangan audiovisual 



32 

 

 

 

7. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual yang terdapat dalam tayangan 

audiovisual 

2.1.8 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011, 85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegatan belajar. Hasil 

belajar menurut Gagne & Bringgs (dalam Suprihatiningrum, 2014: 37) hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa. Hasil belajar 

merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

(Poerwanti, 2008:7.4).  

Hasil belajar menurut Anitah (2010: 2.19) merupakan perubahan perilaku 

secara menyeluruh bukan hanya pada satu aspek saja tetapi terpadu secara utuh. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012:6-7), hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Bloom (dalam Basuki dan Hariyanto, 

2014: 14) domain kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yaitu: 

1. Mengingat (remembering) 

Mampu mengingat bahan-bahan yang baru saja dipelajari. 

2. Memahami (understanding) 

Memahami makna, translasi, interpolasi, dan penafsiran bahan ajar dan masalah. 

3. Menerapkan (applying) 

Mampu menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan lain-lain di 

dalam kondisi pembelajaran. 

4. Menganalisis (Analysing) 

Siswa mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola 

atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan 

akibat dari sebuah skenario yang rumit. 

5. Menilai (evaluating) 
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Siswa mampu mmberikan penilaian terhadap solusi , gagasan, metodologi, 

prosedur kerja dan lain-lain, dengan menggunakan kriteria yang cocok atau 

standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. 

6. Menciptakan (creating) 

Siswa menempatkan unsur-unsur bersama-sama untuk membentuk suatu 

keseluruhan yang koheren dan berfungsi mengorganisasikan kembali unsur-unsur 

menjadi suatu pola baru atau struktur baru melalui membangkitkan, 

merencanakan, atau menghasilkan sesuatu. 

Domain afektif menurut Kratwohl, Blom dan Masia meliputi tujuan belajar 

yang berkenaan dengan minat, sikap, dan nilai serta pengembangan penghargaan 

dan penyesuaian diri. Domain afektif ini dibagi menjadi lima tujuan sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan, meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem nilai, ingin 

menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut, misalnya siswa menerima 

sikap jujur sebagai sesuatu yang diperlukan. 

2. Pemberian respon, meliputi sikap ingin merespon terhadap sistem, puas dalam 

memberi respon, misalnya bersikap jujur dalam setiap tindakan. 

3. Pemberian nilai atau penghargaan, penilaian meliputi penerimaan terhadap 

suatu objek nilai, memilih sistem nilai yang disukai dan memberikan komitmen 

untuk menggunakan sistem nilai tertentu. 

4. Pengorganisasian, meliputi memilah dan menghimpun sistem nilai yang akan 

digunakan.. 

5. Karakterisasi, karakteristik meliputi perilaku secara terus menerus sesuai 

dengan sistem nilai yang telah diorganisasikan. 

Domain psikomotor merupakan perilku yang dimunculkan oleh hasil kerja 

fingsi tubuh manusia.  Domain ini berbentuk gerakan tubuh, antara lain seperti 



34 

 

 

 

berlari, melompat, melempar, berputar, memukul, menendang, dan lain lain. Dave 

mengemukakan lima tujuan pada domain psikomotor yaitu: 

1. Meniru, yaitu kemampuan mengamati suatu gerakan agar dapat merespos. 

2. Menerapkan, yaitu kemampuan mengikuti pengarahan, pemilihan gerakan dan 

pendudkung dengan membayangkan gerakan orang lain. 

3. Memantapkan, yaitu kemampuan memberikan respons atau koreksi atau 

respons dengan kesalahan kesalahan terbatas atau minimal. 

4. Merangkai, yaitu koordinasi merangkai gerak dengan membuat aturan yang 

tepat. 

5. Naturalisasi, yaitu gerakan yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan 

energi fisik dan psikis yang minimal. 

2.1.9 Penilaian Otentik 

 Menurut Mueller (dalam Kemendikbud, 2013) penilaian otentik 

merupakan suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk 

menampilkan tugas atau situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan 

penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Penilaian 

otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah dengan 

menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh yang 

merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian otentik mengukur 

apa yang diketahui dan yang dapat dilakukan oleh siswa. 

Tujuan penilaian otentik diarahkan pada empat (4) tujuan berikut : 

1) Menelusuri apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana 

Pelaksananaan Pembelajaran (RPP).  
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2) Mengecek apakah ada kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  

3) Mencari dan menemukan penyebab terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam 

proses pembelajaran.  

4) Menyimpulkan apakah peserta didik sudah atau belum menguasai seluruh 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.  

Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 

ditetapkan (Permendikbud no. 66, 2013:3). 

a. Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan  penilaian  kompetensi  sikap melalui observasi, 

penilaian diri (self evaluation),  penilaian  “teman  sejawat”(peerevaluation), dan 

jurnal. Instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap  adalah 

daftar cek atau skala penilaian (rating scale)  yang  disertai rubrik, sedangkan 

pada jurnal berupa catatan pendidik.  

1) Observasi  

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan 

dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. 

Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran 

dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, 

seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, 
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kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah 

atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru. 

2) Penilaian diri 

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (reinforcement) 

terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting 

bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik 

yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (autonomous learning). 

3) Penilaian antarpeserta didik 

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta 

didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman 

sekelas atau sebaliknya. 

4) Jurnal 

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga 

kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau 

negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. (Permendikbud 

no.104, 2013: 11). 

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dlam bentuk predikat, yakni 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Ketntasan 

belajar untuk sikap ditetapkan dengan predikat Baik (B). (Permendikbud no.104, 

2013: 11). 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
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1) Tes tertulis.  

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:  

a) memilih jawaban, dapat berupa pilihan ganda , dua pilihan (benar-salah, ya-

tidak), menjodohkan, dan sebab-akibat. 

b) mensuplai jawaban, dapat berupa isian atau melengkapi, jawaban singkat atau 

pendek, dan uraian.  

2) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.  

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik 

dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui 

pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan 

penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan 

pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan.  

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Unjuk kerja/kinerja/praktik  

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan 

untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan 

tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, 

presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca 

puisi/deklamasi. 

2) Projek  

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan 
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menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan.  

3) Produk  

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat 

produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan (contoh: tempe, kue, asinan, 

baso, dan nata de coco), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, 

cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/dc dan bel 

listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan dan gambar), dan barang-barang 

terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam. 

4) Portofolio  

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik 

secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode 

hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. 

Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri 

dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus 

melakukan perbaikan. (Permendikbud no.104, 2013: 17) 

Nilai ketuntasan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, 

yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan D. Ketuntasan belajar 

untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67. (Permendikbud 

no.104, 2013:12) 

2.1.10 Hakikat IPA 

Hardini dan Puspitasari (2012: 149) menyatakan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga 
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IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22) IPA merupakan 

rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yang mempelajari fenomena alam 

yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibatnya. 

Pada hakikatnya IPA dapat dikaji dari segi produk, proses, sikap, dan teknologi. 

Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen menurut Susanto (2015, 

168) yaitu: 

Pertama, IPA sebagai produk, yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan ilmuan dan membentuk konsep yang telah dikaji sebagai kegitan 

empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk antara lain: fakta-fakta, 

prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. Haryono (2013:43) menjelaskan karakteristik 

belajar IPA sebagai berikut: (1) proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat 

indera, seluruh proses berpikir, dan berbagai macam gerakan otot, (2) belajar IPA 

dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik), (3) belajar IPA 

mmerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu pengamatan, (4) 

belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah (misal seminar, 

konferensi atau simposium), studi keputakaan, mengunjungi suatu objek, 

penyusunan hipotesis dan yang lainnya, (5) belajar IPA merupakan proses aktif, 

belajar IPA merupakan sesuatu yang harus siswa lakukanm bukan sesuatu yang 

dilakukan untuk siswa. 

Kedua, IPA sebagai proses menurut Haryono (2013: 45) yaitu cara 

berpikir atau bertindak untuk menghadapi atau merespons masalah-masalah yang 
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ada di lingkungan. IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk 

memperoleh hasil(produk) yang disebut sebagai proses ilmiah. Ketiga, IPA 

sebagai sikap merupakan Sikap yang harus dikembangkan dalam pembelajaran 

sains. Hal ini sesuai sikap yang harus dimiliki oleh ilmuan dalam melakukan 

penelitian dan mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Sikap ilmiah itu 

dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran IPA pada saat 

mengikuti diskusi, percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek di lapangan.  

Keempat, IPA sebagai teknologi merupakan pengembangan dari 

komponen sebelumnya, yaitu pengembangan prosedur dari proses, sedangkan 

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

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPA mengandung empat unsur 

utama yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Keempat unsur tesebut 

diharapkan mucul dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengalami proses 

pembelajaran yang utuh dan muncul rasa ingin tahu dalam memecahkan masalah 

melalui metode ilmiah. 

2.1.11 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Hardini dan Puspitasari ( 2012: 150) menyatakan pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Pembelajaran IPA di SD/MI dan SMP/MTs 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Menurut 

Wisudawati dan Suistyowati(2014: 27) Pembelajaran IPA meliputi pembelajaran 
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proses dan produk IPA. Objek proses belajar IPA adalah kerja ilmiah(prosedur), 

sedangkan objek produk IPA adalah pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif IPA. 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA agar kemampuan berpikir dan 

keterampilan proses dapat tercapai maka disesuaikai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. Menurut Piaget (dalam Budiningsih, 2008: 36-40) 

proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan 

sesuai dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif 

menjadi empat yaitu: 

1. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

Ciri pokok perkembangan tahap sensorimotor berdasarkan tindakan dan dilakukan 

langkah demi langkah. Kemampuan yang dimiliki antara lain: 

a. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di 

sekitarnya 

b. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara 

c. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama 

d. Memperhatikan objek sebagai hal tetap, lalu ingin merubah tempatnya 

2. Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun) 

Ciri pokok tahap ini pada penggunaan simbol atau bahasa tanda, dan mulai 

berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu 

preoperasional dan intuitif. 
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Preoperasional(umur 2-4 tahun) anak telah mampu menggunakan bahasa dalam 

mengembangkan konsepnya walupun masih sederhana. Karakteristik tahap ini 

adalah: 

a. Self counternya sangat menonjol 

b. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan 

mencolok 

c. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang 

benar 

d. Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan 

perbedaan antara deretan 

Tahap inttuitif(umur 4-7 atau 8 tahun) anak telah dapat memperoleh pengetahuan 

berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Karakteristik tahap ini adalah: 

a. Anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang 

disadarinya 

b. Anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih 

kompleks 

c. Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide 

d. Anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar 

3. Tahap operasional kongkret (umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun) 

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan 

aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible atau 

kekelakalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya 

dengan benda-benda yang bersifat konkret. 
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4. Tahap operasional formal (umur 11/12-18 tahun) 

Ciri pokok perkembangan yahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak 

dan logis dengan menggunakan pola berpikir “kemungkinan”. Pada tahap ini 

kondisi berpikir anak sudah dapat: 

a. Bekerja secara efektif dan sistematis 

b. Menganalisis secara kombinasi 

c. Berpikir secara proporsional 

d. Menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. 

Adapun proses dalam memahami IPA disebut dengan keterampilan proses 

sains. Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang dilakukan oleh para 

ilmuan,  seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

Menurut Haryono(2013: 45-49) Jenis-jenis keterampilan proses IPA adalah: 

1. Mengamati. Mengamati adalah kegiatan yang melibatkan satu atau lebih alat 

indra. Pada tahap ini seseorang belajar mengumpulkan petunjuk. Hasil dari 

pengamatan disebut fakta. 

2. Menggolongkam/Mengklasifikasi. Menggolongkan adalah memilah berbagai 

obyek dan/atau peristiwa berdasarkan persamaan sifat khususnya, sehingga 

diperoleh kelompok sejenis dari obyek atau peristiwa yang dimaksud. 

3. Mengukur. Mengukur adalah kegiatan membandingkan benda yang diukur 

dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan 

mengukur memerlukan alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. 
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4. Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kegiatan menyampaiakan 

perolehan fakta, konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, 

visual, dan/atau audio visual. 

5. Menginterpretasi data. Menginterpretasi adalah memberi makna pada data 

yang diperoleh dari pengamatan karena data tidak berarti apa-apa sebelum 

diartikan. 

6. Memprediksi. Memprediksi adalah menduka sesuatu yang akan terjadi 

berdasarkan pola-pola peristiwa atau fakta yang sudah terjadi. 

7. Menggunakan alat. Menggunakan alat adalah kegiatan merangkai dan 

menggunakan alat-alat untuk kegiatan pengujian atau percobaan/eksperimen. 

8. Melakukan percobaan. Melakukan percobaan adalah keterampilan untuk 

mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, 

dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang 

menerima atau menolak ide-ide itu. 

9. Menyimpulkan. Menyimpulkan adalah memutuskan keadaan suatu objek 

berdasarkan fakta, konsep, prinsip yang diketahui. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA yang disesuaikan dengan 

perkembangan siswa, menerapkan keterampilan proses dan mencakup semua 

komponen hakikat IPA maka tujuan IPA yang dikehendaki pada kurikulum dapat 

tercapai. Lebih khususnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

diharapkan. 
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2.1.12 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model Problem Based Learning (Suprihatiningrum, 2014: 215-216) 

adalah suatu model pembelajaran, yang mana siswa sejak awal dihadapkan pada 

suatu masalah, kemudian diikuti proses pencarian informasi yang bersifat student 

centered. Barr dan Tagg (dalam Huda, 2013: 271) menyatakan bahwa Problem 

Based Learning merupakan salah satu bentuk peralihan dari paradigma 

pengajaran menuju paradigma pembelajaran. 

Ibrahim dan Nur (dalam Putra, 2013 : 73-74) menyatakan ciri-ciri dari Probem 

Based Learning, yaitu: 

a) pengajuan pertanyaan atau masalah. Model Problem Based Learning 

mengorganisasikan pengajaran dengan masalah yang nyatadan sesuai dengan 

pengalaman keseharian siswa. 

b) berfokus pada keterkaitan antardisiplin ilmu. Masalah dan solusi pemecahan 

masalah yang diusulkan tidak hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu, tetapi 

dapat ditinjau dari berbagsi disiplin ilmu. 

c) penyelidikan autentik. Model Problem Based Learning mengharuskan siswa 

melakukan penyelidikan terhadap masalah melalui analisis masalah, observasi,  

maupun eksperimen.  

d) menghasilkan produk atau karya yang kemudian dipamerkan. Model Problem 

Based Learning menuntut siswa menghasilkan poduk tertentu dalam bentuk 

karya nyata atau artefak guna menjelaskan atau mewakili penyelesaian masalah 

yang ditemukan, kemudian memamerkan produk tersebut. 



46 

 

 

 

e) kerja sama. Model Problem Based Learning dicirikan oleh siswa yang bekerja 

sama secara berpasangan maupun kelompok kecil guna memberikan motivasi 

sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir melalui tukar pendapat seta 

berbagai penemuan. 

Menurut Rusman (2014: 242) tujuan Problem Based Learning) yaitu: 

a) membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan 

masalah 

b) belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata 

c) menjadi para siswa yang otonom 

Arends (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 91-93) menyebutkan langkah-

langkah pembelajaran dalam Problem Based Learning, yaitu: 

Fase 1 : Memberikan orientasi suatu masalah pada siswa 

Langkah ini guru mengkomunikasikan dengan jelas tujuan pembelajaran, 

membangun sikap positif terhadap pembelajaran tersebut, dan mendiskripsikan 

sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. 

Fase 2: Mengorganisasi siswa untuk meneliti 

Guru mengembangkan keterampilan kolaborasi antara siswa dan membantu untuk 

mengivestigasi masalah secara bersama-sama. Dalam langkah ini guru membantu 

siswa merencanakan tugas investigasi dan pelaporan yang dapat dilakukan dengan 

membentuk tim-tim studi dan perencanaan kooperatif. 

Fase 3: Mendampingi dalam penyelidikan sendiri maupun kelompok 
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Guru mendampingi siswa dalam melaksanakan penyelidikan baik sendiri maupun 

kelompok dengan cara mengumpulkan data dan melakukan percobaan serta 

mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan memberi solusi. 

Fase 4: Mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Hasil akhir dari model Problem Based Learning yaitu suatu karya yang dapat 

dilaporkan. Laporan berisi tentang permasalahan, tujuan permasalahan, alternatif 

pemecahan masalah yang dapat berupa laporan tertulis, program komputer, 

maupun presentasi multimedia. 

Fase 5: Analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalah 

Guru membimbing siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 

siswa dalam melakukan investigasi suatu permasalahan dan kemampuan 

intelektual yang digunakan.  

Ibrahim dan Nur dan Ismail (dalam Rusman, 2014: 243) mengemukakan langkah-

langkah Problem Based Learning adalah sbagai berikut. 

Fase 1 : Orietasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, 

dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Fase 3: Membimbing pengalaman individual/kelompok 
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Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, dan membantu siswa untuk berbagi tugas dengan teman. 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses yang siswa gunakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanan model 

Problem Based Learning melalui lima fase. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan tahap-tahap yang dijabarkan oleh Arends. 

Kelebihan dari penggunaan model Problem Based Learning adalah 

sebagai berikut. 

a. siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang menemukan 

konsep tersebut,  

b. melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi,  

c. pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga 

pembelajaran lebih bermakna,  

d. siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini bisa 
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meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 

dipelajarinya,  

e. menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu member aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif 

dengan siswa lainnya,  

f. pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap 

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat 

diharapkan,  

g. Problem Based Learning diyakini pula dapat menumbuh-kembangkan 

kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun kelompok, 

karena hampir disetiap langkah menuntut keaktifan siswa (Putra, 2013: 82-83). 

2.1.13 Media Pembelajaran Audiovisual 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, media dalam 

pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Arsyad, 2014: 3). Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 9) media pembelajaran 

digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik software 

(perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa, dan pengertian fisik 

hardware (perangkat keras) yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau 
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diraba dengan panca indera. Media pembelajaran dapat digunakan secara masal, 

kelompok besar dan kelompok kecil, atau perorangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 

Dale(dalam Arsyad, 2014: 13-14) Gambaran yang dijadikan acuan sebagai 

landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s Cone 

Experience (Kerucut Pengalaman Dale). Hasil belajar seseorang diperoleh mulai 

dari pengalaman langsung(kongkret), kenyataan yang ada di lingkungan 

kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang 

verbal (abstrak).  

Menurut Sudjana dan Rivai (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2013: 22) 

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain:  

a. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik. 

 

Kerucut Pengalaman Edgar Dale

Lambang kata

Lambang visual

Gambar diam, rekaman radio

Gambar hidup pameran

Televisi

Karyawisata

Dramatisasi

Benda tiruan/pengamatan

Pengalaman langsung
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c. metode pengajaran akan lebih  bervariasi, tidak semata-semata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. 

d. siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

Dale (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2013: 21) mengemukakan bahwa 

bahan bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat, asalkan guru 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Djamarah dan Zain (2010:124-125) menjelaskan bahwa media audiovisual 

adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi media auditif dan media 

visual. Media ini dibagi menjadi: 

a. Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 

seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan cetak suara. 

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

gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette. 

Media audiovisual memiliki karakteristik dan kriteria sebagai media 

audiovisual (Munadi, 2013:127) yang baik serta efektif dalam proses 

pembelajaran yaitu: 

a. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu 

b. Bila perlu dapat diulangi untuk menambah kejelasan 
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c. Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat 

d. Mengembangkan imajinasi siswa 

e. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih jelas 

f. Sangat kuat memmpengaruhi emosi seseorang 

g. Menjelaskan proses dan keterampilan serta mampu menunjukkan rangsangan 

yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari siswa 

h. Semua siswa dapat belajar dari media audiovisual (bersifat menyeluruh) 

i. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

j. Dapat dievaluasi dan dilihat kembali 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audiovisual 

adalah media dengan unsur gambar dan suara yang digunakan untuk 

mengantarkan pesan sehingga terjadi interaksi antara guru dan siswa serta dapat 

memperjelas dalam memahami materi pelajaran. 

2.1.14 Implementasi Model Problem Based Learning dengan Media 

Audiovisual 

Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengn media audiovisual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. Berdasarkan pembahasan 

tentang model pembelajaran Problem Based Learning dan media audiovisual, 

maka implementasi pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual yaitu: 
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Tabel 2.1 Implementasi pembelajaran melalui Model Problem Based 

Learning dengan Media Audiovisual  

Sintaks Model Problem 

Based Learning 

menurut Arends 

(dalam Wisudawati 

dan Sulistyowati, 

2014: 91) 

Sintaks media audiovisual (Arsyad, 

2014: 147) 

Langkah-langkah pembelajaran 

melalui Model Problem Based 

Learning dengan media 

audiovisual 

1.Memberikan orientasi 

suatu masalah pada 

siswa 

1. Menyajikan konsep-konsep dan 

gagasan-gasan satu per satu 

 

1. Guru mempersiapkan siswa 

mengikuti pembelajaran 

2.Mengorganisasi siswa 

untuk meneliti 

 

2.Gunakan bidang penayangan di 

layar untuk tujuan-tujuan tertentu 

untuk menyampaikan pesan materi 

pelajaran 

2. Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekpresikan ide siswa  

3.Mendampingi dalam 

penyelidikan sendiri 

maupun kelompok 

3.Menyusun unsur-unsur gambar dan 

hubungan antar unsur gambar, 

pesan utama terletak di tengah dan 

informasi lain pada ruang di sisi 

ruangan 

3. Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep masalah 

4.Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil 

5.Memilih slide berkualitas baik 

6.Memilih musik yang dapat 

menyentuh perasaan untuk 

penyajian 

7.Gunakan efek suara asli untuk 

memberikan bayangan realisme 

dalam penyajian 

4. Guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan 

5.Analisis dan evaluasi 

dari proses pemecahan 

masalah 

5.Siswa mempresentasikan hasil 

kerja 

6.Guru menayangkan tayangan 

audiovisual 

7.Siswa mengkaji ulang hasil 

diskusi terhadap tayagan 

audiovisual 

8.Guru memberikan evaluasi 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan penerapan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual dalam pembelajaran. Adapun 

beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: 
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Penelitian tentang penerapan model Problem Based Learning telah 

dilakukan oleh Hipi (2013: 48-60) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Materi IPA melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan LKS 

di SD Negeri 2 Tuladenggi”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan LKS dapat meningkatkan hasil belajar 

materi IPA di SD Negeri 2 Tuladenggi. Peningkatan hasil belajar siswa 

dikarenakan siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang 

permasalahan serta dapat bekerjasama dengan teman-teman yang lebih tinggi 

kemampuan berpikirnya.  

Penelitian tentang penerapan model Problem Based Learning juga telah 

dilakukan oleh Perwita (2012: 1-8) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah unttuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA untuk Siswa sekolah 

Dasar”. Hasil menunjukkan Aktivitas siswa selama 2 siklus pada saat proses 

pembelajaran berlangsung sudah mengalami peningkatan. Aktivitas guru selama 2 

siklus saat proses pembelajaran berlangsung sudah meningkat. Pada siklus I 

aktivitas guru menunjukkan persentase 70,14%, dan pada siklus II meningkat 

menjadi 83,33%. Hasil belajar afektif, psikomotorik, dan kognitif mengalami 

peningkatan. 

Penelitian tentang penggunaan model Problem Based Learning dilakukan 

oleh Lestari (2014: 1-13) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui 

Model Problem Based Learning pada Siswa Kelas V SD Negeri Pojokerto I 

Jombang”. Hasil menunjukkan aktivitas guru pada siklus I 71,1 %, dan pada 
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siklus II 86,8%. Persentase keberhasilan aktivitas siswa pada siklus I 63,8% dan 

pada siklus II 83,8%. Persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep 

berkategori baik pada siklus I 47,8 %, dan pada isiklus II 82 %.  

Penelitian lain dilakukan oleh Yeo (2005: 541-551) dengan judul 

“Problem-based learning: lessons for administrators, educators and learners". 

Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan PBL tidak hanya dari guru dan siswa 

namun didukung kerjasama dengan kepala sekolah untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi untuk mengahasilkan keluaran(siswa) yang 

optimal. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Frank Ng, (2006: 416-428) dengan 

judul "A problem-based learning approach to entrepreneurship education". 

Penelitian menunjukkan bahwa PBL dengan permasalahan dunia nyata dapat 

memberikan keuntungan pada pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama 

antar siswa, lembaga terkait, dan infrastuktur yang mendukung. 

Penelitian lain dilakukan oleh Tomkinson (2012) dengan judul “Creating 

sustainable development change agents through problem-based learning". 

Penelitian menunjukkan untuk menguji keberhasilan setiap proyek siswa belajar 

untuk berpikiran terbuka, kreatif dan analitis serta logis. Selain itu siswa 

mengulangi masalah secara berkelanjutan untuk menumbuhkan wawasan kreatif 

dan logis. 

Penelitian tentang penggunaan media audiovisual dilakukan oleh 

Mukaromah (2014: 1-9) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menerapkan Media Audio Visual pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar”. 
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Hasil menunjukkan aktivitas guru pada siklus I sebesar 80,1% dan siklus II 

sebesar 83,3%, aktivitas siswa pada siklus I sebesar 81,2% dan siklus II yaitu 

84,4%. Hasil belajar nilai kognitif pada siklus I sebesar 79,4% dan siklus II 

sebesar 82,3% dan nilai afektif siklus I sebesar 77,8% dan siklus II sebesar 84,3%. 

Didukung juga dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2013: 1-9) 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Menggunakan Media 

Audio Visual Kelas V SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan pada I yaitu 71,8 dan pada siklus II meningkat menjadi 

88,3. Sementara itu, ketuntasan belajar menyimak cerita dengan menggunakan 

media audio visual siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I ketuntasan 

mencapai 68% dan pada siklus II ketuntasan mencapai 84%.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil observasi dan praktik mengajar saat PPL di SDN 

Purwoyoso 01 Semarang, terdapat permasalahan pembelajaran antara lain: Siswa 

belum dilibatkan dalam meyelesaikan permasalahan,, guru belum memotivasi 

siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih, guru belum 

melaksanakan penyelidikan guna mendapatkan informasi, guru belum 

membimbing siswa menyiapkan karya yang sesuai, siswa belum 

mempresentasikan hasil karya, kurangnya media yang membantu siswa 

memperdalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran selama ini belum berhasil dan menyebabkan hasil belajar 

siswa masih rendah. Hal ini juga terjadi pada hasil belajar siswa SDN Purwoyoso 

01 Semarang, khususnya di kelas IV. Hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 
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IV SDN Purwoyoso 01 Semarang yang masih dibawah KKM(65) yaitu sebanyak 

17 siswa(58%) dari 29 siswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti merencanakan perbaikan 

kualitas pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual. Melalui penerapan model Problem Based Learning 

diharapkan siswa dilibatkan dalam meyelesaikan permasalahan,, memotivasi 

siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih, melaksanakan 

penyelidikan guna mendapatkan informasi, membimbing siswa menyiapkan karya 

yang sesuai, siswa mempresentasikan hasil karya, menampilkan media yang 

membantu siswa memperdalam pemecahan masalah. 
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Bagan 2.1 Kerangka berpikir 

1. Kegiatan pembelajaran belum dimulai dengan permasalahan,  

2. Guru memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih,  

3. Melaksanakan penyelidikan guna mendapatkan informasi,  

4. Guru membimbing siswa menyiapkan karya yang sesuai, 

5. Siswa mempresentasikan hasil karya,  

6. Menggunakan media yang menumbuhkan minat dan motivasi 

siswa serta mudah diingat 

 

1. Guru mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran 

2. Guru mengarahkan siswa kepada pertanyaan atau masalah untuk 

mengekspresikan ide-ide secara terbuka 

3. Guru membimbing siswa menemukan konsep permasalahan 

4. Guru membantu siswa berkelompok terlibat dalam penyelidikan 

secara berkelompok 

5. Guru membimbing siswa menyajikan hasil kerja dari 

penyelidikan masalah 

6. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati tayangan audiovisual 

7. Guru membantu siswa mengkaji ulanghasil pemecahan masalah 

dari tayangan audiovisual 

8. Guru memberikan soal evaluasi 

 

1. kegiatan pembelajaran belum dimulai dengan permasalahan,  

2. guru belum memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih,  

3. belum melaksanakan penyelidikan guna mendapatkan informasi,  

4. guru belum membimbing siswa menyiapkan karya yang sesuai, 

5. siswa belum mempresentasikan hasil karya,  

6. kurangnya media yang menumbuhkan minat dan motivasi siswa 

serta mudah diingat 

Meningkatnya kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Problem Based Learning 

dengan Media Audiovisual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang 

Kondisi 

awal 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris serta kerangka berpikir yang 

ttelah diuraikan, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui 

model Problem Based Learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang tahun pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 29 siswa yang terdiri 16 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

4. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang melalui model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual. 

5. Hasil belajar siswa meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang melalui model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Prosedur yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Menurut Arikunto (2008:3), penelitian tindakan kelas merupakan 
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pencermatan terhadap kegiatan belajaran berupa tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Arikunto (2008:104-

105) Daur ulang dalam penelitian diawali dengan perencanaan tindakan 

(planning), penerapan tindakan  (action), mengobservasi dan mengevauasi proses 

dan hasil tindakan (observationmand evaluation), dan melakukan refeksi 

(reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan) (Arikunto, 2008:105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 3.1 Spiral penelitian tindakan kelas menurut Hopkins (dalam 

Arikunto,2008:105). 

Perencanaan 

Refleksi 

Tindakan/Observasi 

Refleksi 

Tindakan/Observasi 

Refleksi 

Tindakan/Observasi 

Apabila hasil belum mencapai indikator 

keberhasilan, maka penelitian dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dan apabila sudah mencapai indikator 

keberhasilan maka penelitian dihentikan 

Perbaikan rencana 

Perbaikan rencana 
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3.3.1 Perencanaan 

Arikunto (2008: 17) Perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, bagaimana, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Menelah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu KD 11. 1 

Mendiskrpsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP sesuai indikator yang telah 

ditetapkan dengan menerapkan model pembelajaran model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual 

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual, laptop, dan LCD. 

4. Menyiapkan lembar kerja siswa, kisi-kisi soal evaluasi, lembar pengamatan 

sikap, rubrik, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawaban. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

3.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas(Arikunto, 2008: 18). Pelaksanaan 

PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Setiap pertemuan pembelajaran menerapkan model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual. 
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3.3.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengamat (Arikunto, 

2008:19). Kegiatan observasi ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran IPA kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Peneliti secara kolaboratif dengan guru mengkaji kelebihan dan kekurangan  yang 

ditekankan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran dan hasil belajar menggunakan model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto, 2011:19). Kegiatan refleksi ini tepat dilakukan ketika 

guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan 

peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Hasil dari 

refleksi digunakan untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kelebihan 

dalam pembelajaran melalui model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual. Selanjutnya, peneliti bersama tim kolaborasi membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.4 Siklus Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan dua kali pertemuan. 
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3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

a) Menelaah materi dalam pembelajaran IPA kelas IV Semester 2 KD 11.1 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan menerapkan  model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual 

c) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual, laptop, dan LCD 

d) Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, lembar 

pengamatan sikap, rubrik, soal evaluasi berupa tes tertulis, dan kunci jawaban 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. 

3.4.1.2 Pelaksanaan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dalam siklus I yang terdiri atas dua 

pertemuan dengan materi hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 

sesuai dengan KD 11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan.  
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3.4.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

3. Melakukan pengamatan iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

4. Melakukan pengamatan kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

5. Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa yang meliputi pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual 

3.4.1.4 Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

1.  Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus I 

2. Mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus I 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I berupa kelemahan dan 

kelebihan penerapan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual yang telah dilakukan 

4. Menyusun solusi dari permasalahan yang terjadi pada siklus I 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya yaitu 

siklus II. 
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3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

a) Menelaah materi dalam pembelajaran IPA kelas IV Semester 2 KD 11.2 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai revisi pada siklus 

I dengan menerapkan  model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual 

c) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual, laptop, dan LCD 

d) Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, lembar 

pengamatan sikap, rubrik, soal evaluasi berupa tes tertulis, dan kunci jawaban 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. 

3.4.2.2 Pelaksanaan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dalam siklus II yang terdiri atas dua 

pertemuan dengan materi hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi 

yang digunakan.  

3.4.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 
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2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

3. Melakukan pengamatan iklim pembelajaran melalui penerapan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual 

4. Melakukan pengamatan kualitas media pembelajaran melalui penerapan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual 

5. Melakukan penilaian hasil belajar siswa yang meliputi pengetahuan, sikp, dan 

keterampilan melalui penerapan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual 

3.4.2.4 Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus II 

2. Mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus II 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II berupa kelemahan 

dan kelebihan penggunaan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual yang telah dilakukan 

4. Menyusun solusi dari permasalahan yang terjadi pada siklus II 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya yaitu 

siklus III. 
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3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

a) Menelaah materi dalam pembelajaran IPA kelas IV Semester 2 KD 11.3 

Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai revisi siklus II 

dengan menerapkan  model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual 

c) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual, laptop, dan LCD 

d) Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, lembar 

pengamatan sikap, rubrik, soal evaluasi berupa tes tertulis, dan kunci jawaban 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung 

3.4.3.2 Pelaksanaan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dalam siklus III yang terdiri atas dua 

pertemuan dengan materi dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan. 

3.4.3.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 
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3. Melakukan pengamatan iklim pembelajaran melalui penerapan model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual 

4. Melakukan pengamatan kualitas media pembelajaran melalui penerapan model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual 

5. Melakukan penilaian hasil belajar siswa yang meliputi pengethuan, sikap, dan 

keterampilan melalui penerapan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual 

3.4.3.4 Refleksi 

Pada tahap ini, guru dan observer merefleksi proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Observer menyampaikan temuan-temuannya baik kelebihan 

maupun kekurangan. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus III 

2. Mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus III 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III berupa kelemahan 

dan kelebihan penggunaan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual yang telah dilakukan 

4. Membuat kesimpulan pada siklus III 

5. Jika hasil penelitian sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan, maka penelitian dihentikan. 
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3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Data yang diperoleh dari siswa yaitu berupa deskripsi aktivitas siswa dari 

hasil pengamatan dan hasil belajar dalam pembelajaran melalui model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual selama pembelajaran berlangsung 

secara berkesinambungan pada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. 

3.5.1.2 Guru 

Data yang diperoleh dari guru yaitu deskrpsi keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

dengan melakukan pengamatan selama pembelajaran berlangsung secara 

berkesinambungan pada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data hasil evaluasi pembelajaran, foto 

dan video selama pembelajaran berlangsung. Dokumen berupa foto dan video 

digunakan untuk memberikan gambaran secara konkret keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto, 2011:131). Data kuantitatif penelitian ini diwujudkan dengan 

hasil belajara siswa dalam nilai ulangan yang diperoleh siswa. Nilai diambil pada 
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akhir pembelajaran di setiap siklus. Data ini berupa angka yang rentangannya 

mulai 0 sampai 100. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman tehadap 

suatu mata pelajaran(kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode 

belajar yang baru (afektif) dan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran, 

perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnya (Arikunto, 2011:131). Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh  dari 

hasil observasi dalam pembelajaran menggunakan lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran melalui model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Tes 

Tes merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi ganda yaitu untuk 

mengukur efektvitas belajar dan mengukur efektivitas guru dalam mengajar. 

Untuk dapat menjadi alat ukur yang baik dan dapat memberikan informasi yang 

akurat maka setiap soal sebagai bagian dari konstruksi tes harus dijaga kualitasnya 

(Poerwanti, 2008: 4.33). Tes hasil belajar siswa yaitu berupa tes pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2010, 220). 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang diperoleh 

berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan 

gambaran secara konkret mengenai kegiatan siswa baik individu maupun 

kelompok selama proses pembelajaran berlangsung maka peneliti menggunakan 

dokumentasi berupa foto dan video. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diukur dari hasil belajar kognitif 

siswa, yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menentukan presetasi ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Data yang 

disajikan dalam penelitian ini berupa angka. Jika penilaian menggunakan skor 

tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk menentukan skor 

pada siswa. Menurut Poerwanti (2008: 6.15) skala 100 berangkat dari presentase 

yang mengartikan skor presestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada 

suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen(%).  

a. Menentukan ketuntasan belajar menggunakan rumus: 
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Skor = B /St x 100% (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

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

jumlah skor jawaban benar pada setiap butir/item soal (pada tes bentuk 

menguraikan) 

St= Skor teoritis     (Poerwanti, 2008: 6.15) 

b. Presentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

P = Jumlah siswa yang tuntas belajar  x 100 % 

                  Jumlah seluruh siswa 

Keterangan : 

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

 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

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

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

KKM IPA Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang 

KKM 

Individual Kategori 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran dan kualitas media pembelajaran menggunakan model 
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Problem Based Learning dengan media audiovisual. Adapun cara untuk 

menentukan klasifikasi berdasarkan skor, langkah langkah yang ditempuh yaitu:  

1. menentukan skor maksimal 

2. menentukan skor minimal  

3. menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori (sangat baik (A), baik 

(B), cukup (C), kurang (D) yaitu ada 4. 

4. menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

i = Skor tertonggi – skor terendah 

 jumlah interval kelas   (Widoyoko, 2014: 110) 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel kriteria ketuntasan untuk 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan guru 

Pada penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru. Skor maksimal 

adalah 36 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga 

diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = R / jumlah interval kelas 

= 36 - 0           = 36/4 

= 36          = 9 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor keterampilan guru adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Kriteria keterampilan guru 

Skor Kategori 

27 <  skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 <  skor ≤ 27 Baik (B) 

9 < skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

2.  Aktivitas siswa 

Pada penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa. Skor maksimal 

adalah 32 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga 

diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = R / jumlah interval kelas 

= 32 - 0          = 32/4 

= 32           = 8 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor perilaku siswa adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Kriteria aktivitas  siswa 

Skor Kategori 

24 < skor ≤  32 Sangat Baik (A) 

16 < skor  ≤ 24 Baik (B) 

8 < skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 <  skor ≤  8 Kurang (D) 

 

3. Iklim pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 2 indikator iklim pembelajaran. Skor maksimal 

adalah 8 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga 

diperoleh :  

R = Skor maksimal-skor minimal (i) = R / jumlah interval kelas 
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= 8 – 0         = 8/2 

= 8      = 3 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor iklim pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.4 Kriteria iklim pembelajaran 

Skor Kategori 

6 <  skor ≤  8 Sangat Baik (A) 

4<  skor ≤ 6 Baik (B) 

2< skor  ≤ 4 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 2 Kurang (D) 

 

4. Media pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 7 indikator media pembelajaran. Skor 

maksimal adalah 28 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, 

sehingga diperoleh :  

 R = Skor maksimal-skor minimal (i) = R / jumlah interval kelas 

= 28 – 0         = 28/4 

= 28          = 7 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor media pembelajaran adalah sebagai 

berikut 

Tabel 3.5 Kriteria media pembelajaran 

Skor Kategori 

21 < skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0  <skor  ≤ 7 Kurang (D) 
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5. Sikap Spiritual 

Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator sikap spiritual dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning  dengan media audiovisual. Skor maksimal adalah 8 dan skor minimal 

adalah 2 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh :  

R = Skor maksimal-skor minimal (i) = R / jumlah interval kelas 

     = 8 – 2            = 6 / 4 

     = 6             = 1,5 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor sikap spiritual adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Kriteria sikap spiritual 

Skor Kategori 

6,5≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

5≤ skor <6,5 Baik (B) 

3,5≤ skor <5 Cukup (C) 

2 ≤ skor <3,5 Kurang (D) 

 

6. Sikap Sosial 

Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator sikap sosial dalam pembelajaran 

IPA dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

media audiovisual. Skor maksimal adalah 12 dan skor minimal adalah 3 dengan 

jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh :  

R = Skor maksimal-skor minimal (i) = R / jumlah interval kelas 

= 12 – 3         = 9/4 

= 9      = 2,25 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor sikap sosial adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.7 Kriteria sikap sosial 

Skor Kategori 

9,75≤ skor ≤ 12 Sangat Baik (A) 

7,5≤ skor <9,75 Baik (B) 

5,25≤ skor <7,5 Cukup (C) 

3 ≤ skor <5,25 Kurang (D) 

 

7. Keterampilan  

Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator keterampilan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. Skor maksimal adalah 12 dan skor minimal 

adalah 3 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh :  

R = Skor maksimal-skor minimal (i) = R / jumlah interval kelas 

= 12 – 3         = 9/4 

= 9      = 2,25 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor keterampilan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.8 Kriteria keterampilan 

Skor Kategori 

9,75≤ skor ≤ 12 Sangat Baik (A) 

7,5≤ skor <9,75 Baik (B) 

5,25 ≤ skor <7,5 Cukup (C) 

3 ≤ skor <5,25 Kurang (D) 
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3.6.3 Indikator Keberhasilan 

Penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Purwoyoso 

01 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Probem Based 

Learning dengan media audiovisual meningkat sekurang-kurangnya dalam 

kategori baik dengan 18 < skor ≤ 27. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Probem Based 

Learning dengan media udiovisual meningkat sekurang-kurangnya dalam 

kategori baik dengar 16 < skor ≤ 24. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA melalui model Probem Based 

Learning dengan media audiovisual meningkat sekurang-kurangnya dalam 

kategori baik dengan 4 < skor ≤ 6. 

4. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran IPA melalui model Probem 

Based Learning dengan media audiovisual meningkat sekurang-kurangnya 

dalam kategori baik dengan 14 < skor ≤ 21. 

5. Hasil belajar siswa yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

pembelajaran IPA melalui model Probem Based Learning dengan media 

audiovisual meningkat dengan ketuntasan belajar individual ≥ 65 dan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75 %, kompetensi sikap spiritual dengan 

kriteria minimal baik dengan skor 5 ≤ skor < 6,5, kompetensi sikap sosial 

dengan kriteria minimal baik dengan skor 7,5 ≤ skor < 9,75, kompetensi 

keterampilan dengan kriteria minimal baik dengan skor 7,5 ≤ skor < 9,75.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa melalui 

model Problem Based Learning dengan media audiovisual pada siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Pada 

siklus I mendapatkan skor 22 dengan kategori baik. Pada siklus II 

meningkat dengan perolehan skor 26,5 dengan kategori baik. Pada siklus 

III meningkat dengan perolehan skor 30,5 dengan kategori sangat baik.. 

Peningkatan keterampilan guru terlihat dari peningkatan memberikan 

pertanyaan untuk mengarahkan siswa dalam masalah, membimbing siswa 

dalam penyelidikan, membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, memberikan variasi pembelajaran dengan media audiovisual,  

dan membimbing siswa mengkaji ulang. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Pada siklus I 

mendapatkan skor 17,3 kategori cukup, siklus II meningkat dengan skor 

20,3 kategori baik dan pada siklus III meningkat dengan skor 24,2 kategori 
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sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II dan ke 

siklus III dilihat siswa lebih siap mengikuti pembelajaran, aktif menjawab 

pertanyaan dari guru, aktif mencari informasi dalam diskusi kelompok, 

siswa berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengkaji 

ulang materi yang sudah dipelajari. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Siklus 

I mendapat skor 4,5 kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus 

II mendapatkan skor 6 kategori baik dan siklus III mengalami peningkatan 

dengan skor 7 kategori sangat baik. 

4. Kualitas media pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Siklus I mendapatkan 

skor 18 kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan 

skor 20,5 kategori baik  dan siklus III dengan skor 23,5 kategori sangat 

baik. 

5. Hasil belajar sikap spiritual telah mendapatkan skor 6,28 dengan kategori 

baik. Hasil belajar sikap sosial telah mendapatkan skor 10,6 dengan 

kategori sangat baik. Ketuntasan belajar pengertahuan siswa mencapai 

83%.  

Semua komponen dalam kualitas pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning telah mencapai indikator yang ditetapkan. Setelah 

melaksanakan PTK di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang dapat disimpulkan 
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bahwa penggunaan meodel Problem Based Learning dengan media audiovisual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran yang diberikan peneliti adalah: 

1. Guru dapat menerapkan model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual untuk mata pelajaran IPA. 

2. Pemberian tindak lanjut dengan menyampaikan materi selanjutnya dan 

memberikan tugas akan meningkatkan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran selanjutnya 

3. Mengkaji ulang materi dengan menuliskan di papan tulis disertai tanya 

jawab lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siwa pada materi 

yang sudah dipelajari 

4. Guru lebih meningkatkan keaktifan siswa dalam menganggapi hasil 

diskusi sehingga siswa akan lebih memahami materi yang dipelajari 

5. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan kemampuan belajar dan aktif dalam 

diskusi kelompok. 

6. Untuk peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian melalui 

penerapan  model Problem Based Learning dengan media audiovisual
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Lampiran 1 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah-langkah model 

Problem Based Learning 

dengan media audiovisual 

menurut Arends (dalam 

Wisudawati dan 

Sulistyowati) dan Arsyad 

Keterampilan guru 

(menurut Anitah, Rusman, 

Usman, Suprihatiningrum) 

Indikator keterampilan guru 

dalam model Problem Based 

Learning dengan media 

audiovisual 

Siswa siap mengikuti 

pembelajaran 

Keterampilan membuka 

pelajaran 

 

Mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

Guru mengarahkan siswa 

kepada pertanyaan atau 

masalah untuk 

mengekspresikan ide-ide 

secara terbuka 

Keterampilan bertanya Memberikan pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh siswa 

Siswa menemukan konsep 

masalah 

Keterampilan menjelaskan Melibatkan siswa untuk 

menemukan konsep masalah 

Siswa secara berkelompok 

terlibat dalam penyelidikan 

dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang berkaitan 

dengan masalah 

Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

 

Membimbing siswa dalam 

penyelidikan 

 

Siswa menyajikan hasil kerja dari 

penyelidikan masalah 
Keterampilan mengelola 

kelas 

Keterampilan memberi 

pnguatan 

Membimbing siswa 

mempresentasikan  hasil kerja 

Memberikan penguatan kepada 

siswa terhadap hasil diskusi 

Siswa mengamati tayangan 

audiovisual 
Keterampilan mengadakan 

variasi 

Mengadakan variasi pembelajaran 

dengan menayangkan audiovisual 
Siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah 
Keterampilan pembelajaran 

perorangan 

 

Membantu siswa mengkaji ulang 

hasil pemecahan masalah terhadap 

tayangan audiuvisual 
Siswa mengikuti kegiatan 

evaluasi hasil pemecahan 

masalah 

Keterampilan menutup 

pelajaran 

Meengevaluasi hasil belajar siswa 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah-langkah model Problem 

Based Learning dengan media 

audiovisual menurut Arends 

(dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati) dan Arsyad 

Aktivitas Siswa 

(menurut Dimyati 

dan Mudjiono, 

Sardiman) 

Indikator aktivitas siswa dalam 

model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual 

Siswa siap mengikuti pembelajaran 

 
Emotional activities Mempersiapkan diri dalam mengikuti 

pelajaran 

Guru mengarahkan siswa kepada 

pertanyaan atau masalah untuk 

mengekspresikan ide-ide secara 

terbuka 

Visual activities 

 

Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

Siswa menemukan konsep berdasarkan 

masalah 
Mental activities Siswa menemukan konsep 

berdasarkan masalah 

Siswa secara berkelompok terlibat 

dalam penyelidikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar 

yang berkaitan dengan masalah 

Mental activities 

Writing activities 

Emotional activities 

Siswa secara kelompok melakukan 

penyelidikan mencari solusi dari 

permasalahan 

 

Siswa menyajikan hasil kerja dari 

penyelidikan masalah 
Mental activities 

Writing activities 

Siswa mempresentasikan hasil kerja 

Siswa mengamati tayangan 

audiovisual 

Visual activities 

 

Siswa memperhatikan tayangan 

audiovisual 

Siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah dari tayangan 

audiovisual 

Oral activities 

Mental activities 

 

Siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah terhadap 

tayangan audiovisual 

Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

hasil pemecahan masalah 

Writing activities Siswa mengerjakan evaluasi 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR IKLIM PEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah-langkah model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual 

menurut Arends (dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati) dan Arsyad 

Indikator iklim pembelajaran 

dalam Problem Based Learning 

dengan media audiovisual 

1. Siswa siap mengikuti pembelajaran 

2. Guru mengarahkan siswa kepada pertanyaan 

atau masalah untuk mengekspresikan ide-ide 

secara terbuka 

3. Siswa menemukan konsep berdasarkan 

masalah 

4. Siswa secara berkelompok terlibat dalam 

penyelidikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang berkaitan dengan masalah 

5. Siswa menyajikan hasil kerja dari 

penyelidikan masalah 

6. Siswa mengamati tayangan audiovisual 

7. Siswa mengkaji ulanghasil pemecahan 

masalah dari tayangan audiovisual 

8. Siswa mengikuti kegiatan evaluasi hasil 

pemecahan masalah 

 

Suasana kelas yang kondusif dalam 

kelompok 

Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MEDIA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah-langkah model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual 

menurut Arends (dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati) dan Arsyad 

Indikator kualitas media dalam 
model Problem Based Learning 

dengan media audiovisual 

(menurut Depdiknas, Arsyad, 

Anitah, Kustandi dan Sutjipto)  

1. Siswa siap mengikuti pembelajaran 

2. Guru mengarahkan siswa kepada 

pertanyaan atau masalah untuk 

mengekspresikan ide-ide secara 

terbuka 

3. Siswa menemukan konsep 

berdasarkan masalah 

4. Siswa secara berkelompok terlibat 

dalam penyelidikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang berkaitan dengan 

masalah 

5. Siswa menyajikan hasil kerja dari 

penyelidikan masalah 

6. Siswa mengamati tayangan 

audiovisual 

7. Siswa mengkaji ulanghasil 

pemecahan masalah dari tayangan 

audiovisual 

8. Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

hasil pemecahan masalah 

 

Dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dengan 

pengamatan tayangan audiovisual 

 

Memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa dan 

siswa melalui pengamatan 

tayangan audiovisual 

Memperkaya pengalaman belajar 

siswa melalui hasil diskusi 

terhadap pengamatan tayangan 

audiovisual 

Mampu mengubah suasana belajar 

siswa aktif bertanya jawab dari 

hasil diskusi terhadap tayangan 

audiovisual 

Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa dari 

tayangan audiovisual 

Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia dalam 

tayangan audiovisual 

Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual 
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KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL:  

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS 

IV SDN PURWOYOSO 01 SEMARANG 

No Variabel Indikator Pengamatan Sumber 

Data 

Instrumen 

1 Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

Problem Based 

Learning dengan 

media audiovisual 

1. Mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Memberikan pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh siswa 

3. Melibatkan siswa untuk menemukan 

konsep berdasarkan masalah 

4. Membimbing siswa dalam 

penyelidikan 

5. Membimbing siswa 

mempresentasikan  hasil karya 

6. Memberikan penguatan kepada siswa  

7. Mengadakan variasi pembelajaran 

dengan menayangkan audiovisual 

8. Membantu siswa mengkaji ulang 

hasil pemecahan masalah terhadap 

tayangan audiuvisual 

9.  Memberikan evaluasi 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

1.Lembar 

observa 

2.Data 

dokumentasi 

 

2 Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

Problem Based 

Learning dengan 

media audiovisual 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

3. Siswa menemukan konsep 

berdasarkan masalah 

4. Siswa secara kelompok melakukan 

penyelidikan mencari solusi dari 

permasalahan 

5. Siswa mempresentasikan hasil kerja 

6. Siswa memperhatikan tayangan 

audiovisual 

7. Siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah terhadap 

tayangan audiovisual 

8. Siswa mengerjakan evaluasi 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

1.Lembar 

observasi 

2.Data 

dokumentasi 

3 Iklim pembelajaran 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

Problem Based 

Learning dengan 

media audiovisual 

1. Suasana kelas yang kondusif 

2. Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru 

 

Guru 

Siswa 

Foto 

Video 

1.Lembar 

observasi 

2.Data 

dokumentasi 
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No Variabel Indikator Pengamatan Sumber 

Data 

Instrumen 

 

4 Kualitas media dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

Problem Based 

Learning dengan 

media audiovisual  

1. Dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dengan 

pengamatan tayangan audiovisual 

2. Memfasilitasi proses interaksi antara 

siswa dan guru, siswa dan siswa 

melalui pengamatan tayangan 

audiovisual 

3. Memperkaya pengalaman belajar 

siswa terhadap pengamatan tayangan 

audiovisual 

4. Mampu mengubah suasana belajar 

siswa aktif bertanya jawab dari hasil 

diskusi terhadap tayangan 

audiovisual 

5. Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa dari tayangan 

audiovisual 

6. Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu yang 

tersedia dalam tayangan 

audiovisual 

7. Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual 

Guru 

Siswa 

Foto 

Video 

1.Lembar 

observasi 

2.Data 

dokumentasi 

 

5 Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

Problem based 

Learning dengan 

media audiovisual 

≥ 75 % siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar 

 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Dokume

ntasi 

1.Tes tertulis 

2.Data 

dokumentasi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PROBLEM BASED LEARNING DENGAN 

MEDIA AUDIOVISUAL 

Siklus ......... 

Pertemuan .............. 

Nama SD  : SD Negeri Purwoyoso 01 Semarang 

Kelas/semester: IV/2 

Hari/tanggal :  

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru 

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada diskriptor yang telah ditetapkan 

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

kriteria pengamatan 

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

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2014 : 98) 

 

No 

Indikator 

(menurut Anitah, 

Rusman, Usman, 

Suprihatiningrum) 

Deskriptor Tampak Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

a. Mengadakan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan 

b. Mengaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman siswa 

c. Menumbuhkan motivasi siswa dengan 

memperlihatkan gambar 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

  

2 Memberikan 

pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh 

siswa 

a. Memberikan pertanyaan secara jelas 

yang terkait dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

b. Memberikan acuan berupa informasi 

yang perlu diketahui siswa 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
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No 

Indikator 

(menurut Anitah, 

Rusman, Usman, 

Suprihatiningrum) 

Deskriptor Tampak Skor 

untuk menjawab secara bergilir 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 

siswa 

3 Melibatkan siswa 

untuk menemukan 

konsep masalah 

a. Menyampaikan permasalahan sesuai 

tujuan yang diharapkan 

b. Memfasilitasi sumber belajar untuk 

menyelesaikan masalah 

c. Menumbuhkan keberanian siswa untuk 

mengungkapkan pendapat 

d. Membimbing siswa untuk bekerja 

secara berkelompok 

  

4 Membimbing siswa 

dalam penyelidikan 

 

a. Menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam penyelidikan masalah 

b. Memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang mampu menantang siswa untuk 

berpikir 

c. Memfasilitasi siswa untuk 

melaksanakan penyelidikan dalam 

kelompok dengan menyediakan 

berbagai sumber belajar 

d. Memberikan contoh-contoh untuk 

memperjelas masalah yang diselidiki 

  

5 Membimbing siswa 

mempresentasikan  

hasil kerja 

a. Memfasilitasi siswa menyajikan hasil 

diskusi berupa tempat hasil kerja siswa 

b. Memusatkan perhatian kelompok lain 

untuk memperhatikan presentasi siswa 

c. Mengarahkan kesimpulan hasil diskusi 

d. Memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya 

  

6 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa terhadap hasil 

diskusi 

a. Memberikan penguatan dengan segera 

setelah siswa melakukan tindakan 

b. Memberikan penguatan berupa kata-kata 

pujian 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan dan 

acungan jempol 

d. Memberikan penghargaan kepada siswa 

berupa simbol atau benda 
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No 

Indikator 

(menurut Anitah, 

Rusman, Usman, 

Suprihatiningrum) 

Deskriptor Tampak Skor 

7 Mengadakan variasi 

dalam pembelajaran 

dengan 

menayangkan 

audiovisual 

a. Menggunakan media yang bervariasi 

dengan menampilkan tayangan 

audiovisual sesuai dengan materi 

sumber daya alam 

b. Guru berpindah posisi dengan memutar 

ke seluruh ruang kelas pada saat 

penayangan media audiovisual 

c. Memusatkan perhatian dengan 

mengucapkan kata-kata tertentu secara 

khusus 

d. Menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dengan memberikan tugas 

kepada siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

  

8 Membantu siswa 

mengkaji ulang 

hasil pemecahan 

masalah terhadap 

tayangan 

audiuvisual 

 

a. Membantu siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah 

b. Memberikan penekanan pada hal-hal 

penting  

c. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil diskusi terhadap tayangan 

audiovisual 

d. Memberikan motivasi kepada siswa 

mengungkapkan pendapat  

  

9 Memberikan 

evaluasi 

a. Membimbing menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

b. Memberikan evaluasi berupa tanya 

jawab 

c. Memberikan evaluasi berupa tes tetulis 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

PR/tugas 

  

Jumlah skor  

 

Jumlah Skor = ..................... Kategori = ................................... 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

27 <  skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 <  skor ≤ 27 Baik (B) 

9 < skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

 Semarang,  Mei 2015 

         Observer 

 

 

       Rahayu Widayati, S.Pd 

       NIP.  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

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

Pertemuan ................... 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa 

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada diskriptor yang sudah ditetapkan 

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

kriteria pengamatan 

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

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua deskriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya 1 deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2014: 98) 

No Indikator (menurut 

Dimyati dan 

Mudjiono, 

Sardiman) 

Deskriptor Tampak Skor 

1 Mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

pelajaran 

a. Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 

b. Menyiapkan alat tulis yang digunakan 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

c. Memperhatikan penjelasan guru untuk 

memulai pelajaran 

d. Tertib di tempat duduk masing-masing 

  

2 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

a. Bersemangat mengacungkan tangan saat 

guru memberikan pertanyaan 

b. Mengungkapkan pendapat masing-

masing dengan percaya diri 

c. Bertukar pendapat dengan teman 

d. Siswa menjawab secara bergantian 

  

3 Siswa menemukan 

konsep berdasarkan 

masalah 

a. Memperhatikan penjelasan dari guru 

dengan antusias 

b. Mengemukakan pendapat untuk 
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No Indikator (menurut 

Dimyati dan 

Mudjiono, 

Sardiman) 

Deskriptor Tampak Skor 

menjawab pertanyaan dari guru  

c. Siswa menentukan hal-hal penting dari 

masalah dengan teliti 

d. Siswa bertukar pendapat dengan teman 

4 Siswa secara 

kelompok melakukan 

penyelidikan mencari 

solusi dari 

permasalahan 

 

a. Siswa mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dengan tekun 

b. Siswa mengamati permasalahan yang 

akan diselidiki 

c. Siswa bertukar pendapat dalam kelompok 

dengan sopan santun 

d. Siswa bertanya kepada guru bila 

mengalami kesulitan 

  

5 Siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

a. Siswa menyampaikan hasil penyelidikan 

dengan kalimat yang mudah dipahami 

b. Berani ke depan kelas mempresentasikan 

hasil diskusi 

c. Siswa menyajikan laporan hasil diskusi 

dengan tulisan yang rapi 

d. Memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya 

  

6 Siswa 

memperhatikan 

tayangan audiovisual 

a. Mengamati tayangan audiovisual dengan 

antusias 

b. Siswa mengamati permasalahan yang 

terdapat dalam tayangan audiovisual 

c. Siswa mencatat hal-hal yang penting di 

buku catatan 

d. Siswa bertanya jawab kepada guru 

terhadap tayangan audiovisual 

  

7 Siswa mengkaji ulang 

hasil pemecahan 

masalah terhadap 

tayangan audiovisual 

a. Siswa mengkaji ulang terhadap tayangan 

audiovisual 

b. Siswa mengulang jawaban jika masih 

terdapat jawaban yang salah 

c. Siswa menulis kesimpulan di buku 

catatan 
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No Indikator (menurut 

Dimyati dan 

Mudjiono, 

Sardiman) 

Deskriptor Tampak Skor 

d. Siswa bertukar pendapat dengan teman 

8 Siswa mengerjakan 

evaluasi 

a. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

b. Mengacungkan tangan saat menjawab 

pertanyaan dari guru 

c. Mengerjakan soal evaluasi secara mandiri 

d. Mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu 

yang telah ditentukan 

  

Jumlah Skor  

 

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

 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa  

Skor Kategori 

24 < skor ≤  32 Sangat Baik (A) 

16 < skor  ≤ 24 Baik (B) 

8 < skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 <  skor ≤  8 Kurang (D) 

 

 Semarang,.....Mei 2015 

         Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PROBLEM BASED LEARNING DENGAN 

MEDIA AUDIOVISUAL 

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

Pertemuan ................... 

1. Bacalah dengan cermat indikator iklim pembelajaran 

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada diskriptor yang sudah ditetapkan 

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

kriteria pengamatan 

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

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua deskriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya 1 deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2014: 98) 

No Indikator iklim 

pembelajarand

alam model 

Problem Based 

Learning 

dengan media 

audiovisual 

Diskriptor Tampak Skor 

1 Suasana kelas 

yang kondusif 

dalam kelompok 

a. Adanya rasa saling percaya antara guru dan siswa 

b. Kegiatan diskusi kelompok tenang dan nyaman 

c. Adanya ketertarikan dan antusias siswa terhadap media 

pembelajaran  yang digunakan guru 

d. Adanya usaha dari guru untuk memberikn teguran bagi 

siswa yang mengganggu saat pembelajaran 

  

2 Perwujudan nilai 

dan semangat 

ketauladanan, 

prakarsa, dan 

kreativitas guru 

a. Adanya penghargaan dari guru atas hasil kerja siswa 

b. Ada persaingan yang sehat antar siswa 

c. Ada penguatan dari guru untuk siswa menjadi teladan 

d. Ada usaha guru untuk menarik kembali minat siswa 

ketika siswa kurang memperhatikan pelajaran 

  

Skor   
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Jumlah skor = ................................. kategori = ........................... 

Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4≤ skor <6 Baik (B) 

2≤ skor <4 Cukup (C) 

0 ≤ skor <2 Kurang (D) 

 

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

        Observer 

 

       Rahayu Widayati, S.Pd 

NIP.  
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PROBLEM BASED LEARNING DENGAN 

MEDIA AUDIOVISUAL 

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

Pertemuan ................... 

1. Bacalah dengan cermat indikator kualitas media pembelajaran 

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada diskriptor yang sudah ditetapkan 

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

kriteria pengamatan 

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

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua deskriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya 1 deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2014: 98) 

No Indikator  Diskriptor Tampak Skor 

1 Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna dengan 

pengamatan tayangan 

audiovisual 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

b. Memperjelas penyajian pesan 

dengan penayangan audiovisual 

c. Siswa tidak hanya mendengarkan 

uraian guru 

d. Dapat mengatasi keterbatasan 

indra 

  

2 Memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa 

dan guru, siswa dan 

siswa melalui 

pengamatan tayangan 

audiovisual 

a. Memfasilitasi interaksi siswa 

dengan  siswa 

b. Memfasilitasi interaksi siswa 

dengan guru 

c. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar secara 

mandiri 

d. Memfasilitasi interaksi antara 

siswa dengan media 
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No Indikator  Diskriptor Tampak Skor 

pembelajaran 

3 Memperkaya 

pengalaman belajar 

siswa melalui hasil 

diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

a. Media sesuai dengan tujuan yang 

dipelajarai 

b. Tidak berbahaya bagi siswa 

c. Mudah diaplikasikan siswa 

d. Dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan 

  

4 Mampu mengubah 

suasana belajar siswa 

aktif bertanya jawab 

dari hasil diskusi 

terhadap tayangan 

audiovisual 

a. Dapat menjadi sumber belajar 

siswa 

b. Mendorong siswa aktif 

menemukan informasi 

c. Memotivasi tindakan belajar 

siswa 

d. Melibatkan kegiatan fisik 

  

5 Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa dari tayangan 

audiovisual 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai  

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan  

c. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh  

e. sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa 

  

6 Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu yang 

tersedia dalam tayangan 

audiovisual 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan 

b. Ruang lingkup materi fokus pada 

topik yang diajarkan pada siswa  

c. Tingkat kesulitan materi sesuai 

dengan tahap berfikir siswa 

f. Materi yang diajarkan pada siswa 

adalah materi yang penting 

dipelajari oleh siswa, sehingga 

tidak jauh melebar  

  

7 Materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual 

yang terdapat dalam 

tayangan audiovisual 

a. Sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan 

b. Materi pembelajaran diberikan dari 

yang mudah ke yang sukar 

c. Materi pembelajaran diberikan 

secara sistematis dari umum ke 
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No Indikator  Diskriptor Tampak Skor 

khusus 

d. Materi pembelajaran diangkat dari 

konteks kehidupan sehari – hari dan 

dikaitkan dengan mata pelajaran lain 

Jumlah Skor  

 

Jumlah skor = .................................. kategori = .................... 

Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skor Kategori 

21 < skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14< skor ≤21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0  <skor  ≤ 7 Kurang (D) 

 

 Semarang, ....Mei  2015 

         Observer 

 

       Rahayu Widayati, S.Pd 

       NIP.  
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Lampiran 2  

SILABUS 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.1 

Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan 

 

 

Hubungan 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

1. Mengklasifikasikan 

berbagai macam sumber 

daya alam 

2. Menjelaskan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaharui dan 

contohnya 

3. Menjelaskan sumber 

daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui dan 

contohny 

4. Menjelaskan 

pemanfaatan sumber 

daya alam 

5. Menganalisis kegunaan 

4 macam kertas 

 

 

11.1.1 Mengklasifikasikan berbagai 

macam sumber daya alam 

11.1.2 Menjelaskan sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui 

11.1.3 Menyebutkan contoh sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui 

11.1 4 Menjelaskan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui 

11.1.5 Menyebutkan contoh sumber 

daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui 

11.1.6 Menjelaskan pemanfaatan 

sumber daya alam 

11.1.7 Menganalisis kegunaan 4 

macam kertas 

 

 

a. Penilaian 

pengetahuan  : 

pilihan ganda 

dan uraian 

b. Penilaian sikap 

spiritual  : 

lembar 

pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian sikap 

sosial  : 

lembar 

pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian 

keterampilan  : 

lembar 

pengamatan 

(rubrik) 

 

4 x 35 

menit 

1. Sulistyanto, Heri dan 

dan Edy Wiyono. 2008.  

Ilmu Pengetahuan Alam 

4 untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Rositawaty, S dan Aris 

Muharam. 2008. Senang 

belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: 

untuk Kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

3.  Audiovisual tentang 

pengelompokkan 

sumber daya alam 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Semarang 

Mata pelajaran : IPA 

Kelas/Semester: IV/2 

Materi Pokok  : Sumber Daya Alam 

Waktu  : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

II. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 

III. Indikator 

11.1.1 Mengelompokkan berbagai macam sumber daya alam 

11.1.2 Menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

11.1.3 Menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

11.1 4 Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

11.1.5 Menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

11.1.6 Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam 

11.1.7 Menganalisis kegunaan 4 macam kertas 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, 

siswa dapat mengklasifikasikan berbagai macam sumber daya alam 

dengan tepat 



210 

 

 

 

2. Dengan diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan baik 

3. Dengan mengamati gambar, diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, 

siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dengan tepat 

4. Dengan diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan sumber daya alam yang dapat tidak diperbaharui dengan baik 

5. Dengan mengamati gambar, diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, 

siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui dengan tepat 

6. Dengan diskusi kelompok dan tayangan audiovisual, siswa dapat 

menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat 

7. Dengan percobaan kegunaan kertas, siswa dapat menganalisis kegunaan 4 

macam kertas dengan tepat 

Karakter yang diharapkan: 

Bekerjasama, tanggungjawab, peduli lingkungan. 

V. Materi Ajar 

1. Macam-macam sumber daya alam 

2. Pemanfaatan sumber daya alam 

3. Kegunaan berbagai macam kertas 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode: Penugasan, diskusi kelompok, tanya jawab. 

Model: Problem Based Learning 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

1) Guru mempersiapkan 

siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

Kegiatan awal ( 10 menit) 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. Apabila 

ada siswa yang kurang benar dalam berdoa, maka 

setelah selesai kegiatan berdoa langsung diberi 

nasehat agar besok dapat berdoa dengan benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru bertanya kepada siswa tentang jenis-jenis 

sumber daya alam. Guru bertanya lagi kepada 

siswa, “Coba sebutkan sumber daya alam 

berdasarkan ketersediaannya di alam!” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

pengelompokkan sumber daya alam 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan ide siswa 

3) Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep 

masalah 

 

 

Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru memberikan contoh gambar matahari dan 

angin dan menjelaskan tentang kelompok sumber 

daya alam (eksplorasi) 

2. Guru menjelaskan pengelompokkan sumber daya 

alam berdasarkan manfaatnya, ketersediaannya di 

alam, dan jenisnya(eksplorasi) 

3. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa”Coba 

kalian sebutkan contoh sumber daya alam 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

 

 

 

4) Guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

5) Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

6) Guru menayangkan 

tayangan audiovisual 

 

berdasarkan manfaatnya!”. 

4. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa”Coba 

sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di 

alam dibagi menjadi sumber daya alam yang 

dapat diperbahari dan yang tidak dapat 

diperbaharui, sebutkan contohnya!”. 

5. Guru mengelompokkan siswa dengan masing-

masing anggota 4-5 siswa 

6. Guru membagikan lembar kerja meminta siswa 

untuk mencari informasi berdasarkan pertanyaan 

yang terdapat dalam lembar kerja 

7. Siswa mencari informasi tentang 

pengelompokkan sumber daya alam berdasarkan 

manfaatnya, ketersediaannya di alam, dan 

jenisnya dengan memanfaatkan 

lingkungan(elaborasi) 

8. Siswa bersama teman sekelompok menyusun 

hasil diskusi kelompok (elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok 

lain menganggapi (elaborasi) 

10. Guru memberikan reward kepada kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi 

11. Guru menayangkan audiovisual tentang 



213 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

7) Siswa mengkaji ulang hasil 

diskusi terhadap tayangan 

audiovisual 

 

pengelompokkan sumber daya alam (eksplorasi) 

12. Siswa memperhatikan tayangan audiovisual dan 

mencatat hal hal yang penting(elaborasi) 

13. Siswa mengkaji ulang hasil tentang 

pengelompokkan sumber daya alam, sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak 

dapat diperbaharui terhadap tayangan audiovisual 

dengan hasil diskusi kelompok yang sudah 

dilakukan (eksplorasi) 

14. Siswa menuliskan materi yang sudah dipelajari di 

papan tulis 

8) Guru memberikan 

evaluasi 

Kegiatan penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan (konfirmasi) 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

terkait hasil diskusi dan tayangan audiovisual 

tentang pengelompokkan sumber daya alam Guru 

memberikan tugas untuk mencari informasi 

tentang kegunaan berbagai macam kertas untuk 

pembelajaran selanjutnya 

4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

selanjutnya 
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Pertemuan 2 

Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru 

mempersiapkan 

siswa mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. 

Apabila ada siswa yang kurang benar dalam 

berdoa, maka setelah selesai kegiatan berdoa 

langsung diberi nasehat agar besok dapat 

berdoa dengan benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru bertanya kepada siswa tentang manfaat 

sumber daya alam bagi lingkungan. Guru 

bertanya lagi kepada siswa, “Sebutkan jenis-

jenis kertas yang kalian ketahui? Apa 

kegunaan dari masing-masing kertas 

tersebut?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu pemanfaatan sumber daya alam 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan 

1. Guru menunjukkan berbagai macam kertas 

yaitu kertas HVS, kertas buram, kertas 

manila, dan kertas koran (eksplorasi) 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembelajaran 

ide siswa 

 

3) Guru melibatkan 

siswa menemukan 

konsep masalah 

 

 

 

4) Guru membimbing 

siswa dalam 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru memberikan pertanyaan”Coba sebutkan 

kegunaan dari kertas HVS!” 

3. Guru menjelaskan tentang kegunaan kertas 

HVS, kertas buram, kertas manila, dan kertas 

koran. (eksplorasi) 

4. Guru memberikan pertanyaan lagi kepada 

siswa, “Coba kalian amati permukaan kertas 

ini, bagaimana jika ditetesi air?” Apakah 

akan menyerap air? 

5. Guru mengelompokkan siswa untuk diskusi 

dengan anggota 4-5 siswa 

6. Guru membagikan tiap masing masing 

kelompok lembar kerja siswa mencari 

mengamati permukaan kertas dan 

kegunaannya masing masing 

7. Siswa mengamati permukaan kertas dengan 

meneteskan air dan menuliskan kegunaan 

masing masing kertas ( elaborasi) 

8. Siswa mencari informasi tentang 

pemanfaatan sumber daya alam dan kegunaan 

dari berbagai jenis kertas (elaborasi) 

9. Siswa bersama kelompok menyusun hasil 

diskusi tentang pemanfaatan sumber daya 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembelajaran 

 

 

5) Siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

 

 

6) Guru menayangkan 

tayangan 

audiovisual 

 

 

7) Siswa mengkaji 

ulang hasil diskusi 

terhadap tayangan 

audiovisual 

alam kegunaan macam-macam kertas 

(elaborasi) 

10. Perwakilan siswa maju ke depan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

dan kelompok lain menganggapi (elaborasi) 

11. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang berani maju 

mempresentasikan hasil diskusi 

12. Guru menayangkan audiovisual tentang 

sumber daya alam yaitu pemanfaatan sumber 

daya alam yaitu kertas (eksplorasi) 

13. Siswa memperhatikan tayangan 

audiovisual dan mencatat hal yang penting di 

buku tulis masing masing (elaborasi) 

14. Siswa mengkaji sumber daya alam 

pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual dengan hasil 

diskusi kelompok (elaborasi) 

15. Siswa menuliskan materi yang sudah 

dipelajari di papan tulis 

8) Guru memberikan 

evaluasi 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan (konfirmasi) 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembelajaran 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

3. Guru melakukan tanya jawab tantang 

kegunaan masing masing kertas yang sudah 

dipelajari 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang 

diberikan guru 

5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

 

 

 

VIII. Sumber dan Media 

Sumber Pembelajaran: 

1. Sulistyanto, Heri dan dan Edy Wiyono. 2008.  Ilmu Pengetahuan Alam 4 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

2. Rositawaty, S dan Aris Muharam. 2008. Senang belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

3. Lingkungan sekitar 

Media: 

1. audiovisual tentang klasifikasi sumber daya alam dan manfaatnya 
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2. Gambar-gambar matahari, angin, tumbuh-tumbuhan dan hewan. 

3. Kertas buram, karton manila, kertas koran, kertas HVS dan air 

IX. Penilaian: 

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian sikap   : pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan   : tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan  : untuk kerja 

2.  Bentuk instrumen 

c. Penilaian pengetahuan  : lembar soal evaluasi (pilihan ganda dan 

uraian) 

d. Penilaian sikap spiritual  : lembar pengamatan (rubrik) 

1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

2. bersyukur 

Penilaian sikap sosial   : lembar pengamatan (rubrik) 
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Materi 

A. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Lingkungan 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. Sumber daya alam dapat berupa kumpulan beraneka ragam 

makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam memerlukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat 

dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak 

mengganggu lingkungan. 

Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi: 

a. Sumber daya alam penghasil energiseperti matahari, gelombang laut, gasbumi, 

dan angin. 

b. Sumber daya alam penghasil bahan bakuseperti hutan, laut, dan tanah. 

c. Sumber daya alam untuk kenyamananseperti udara bersih dan 

pemandanganalam. 

Sedangkan menurut ketersediaanya di alam dapat dikelompokkan menjadi:  

a. Sumber daya alam yang kekalseperti sinar matahari, ombak, angin, air terjun, 

dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak akan 

habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. 

b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuiseperti minyak bumi, batu 

bara, logam (aluminium, bijih besi, dan sebagainya) dan gas bumi merupakan 

sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau 

dibentuk lagi setelah habis. 

c. Sumber daya alam yang dapat diperbaharuiseperti berbagai jenis tumbuhan dan 

hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau 

habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharuiseperti berbagai jenis 

tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika 

rusak atau habis. 
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Jika dilihat menurut jenisnya, kita akan mendapati dua macam sumber daya 

alam yaitu: 

a. Sumber daya alam nonhayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk 

hidup, seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. 

b. Sumber daya alam hayati, meliputi berbagai makhluk hidup, seperti berbagai 

mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. 

Beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui: 

1. Hutan 

Hasil hutan yang utama adalah kayu, hasil lainnya adalah rotan. Kayu dan 

rotan dapat dibuat menjadi perabotan rumah tangga, kayu juga merupakan bahan 

pokok untuk bangunan rumah. Selain digunakan untuk keperluan dalam negeri 

produk-produk dari kayu dan rotan ada yang diekspor sehingga meningkatkan 

penghasilan negara. Hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi hutan alam dan 

hutanbuatan.  

Hutan alam ialah hutan yang terjadi secara alami, terdiri dari berbagai 

jenis pohon. Hutan alam disebut juga hutan heterogen. Hutan di Indonesia 

termasuk hutan tropis karena tumbuhannya termasuk tumbuhan yang hidup di 

daerah tropis. Pohon-pohon hutan tropis contohnya kayu jati dan meranti. Hutan 

buatan ialah hutan yang sengaja ditanami satu jenis pohon atau hutan homogen. 

Pohon di hutan ini ditanam dalam waktu yang bersamaan, hasil hutan ini 

digunakan sebagai bahan baku suatu produk industri, misalnya hutan pinus untuk 

bahan kertas, hutan jati untuk bahan bangunan dan perabotan. Hutan juga dapat 

dimanfaatkan untuk tempat wisata dan tempat penelitian flora dan fauna. 

 

2. Air 

Air dapat diperoleh dari dalam tanah, sungai, dan laut. Untuk keperluan 

sehari-hari air dapat diambil dari dalam tanah dengan bantuan pompa listrik air. 

Air dapat pula diambil dari sungai kemudian diolah dengan teknologi di PAM 

selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah. Selain untuk keperluan sehari-hari air 

sungai dan laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting. 
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Di Negara kita air sungai merupakan sumber air untuk mengairi sawah-

sawah. Di pulau Sumatra dan Kalimantan beberapa sungai menjadi sarana lalu 

lintas sehari-hari. Sungai-sungai di dekat hutan dapat pula digunakan untuk 

mengangkut kayu dari hutan ke tempat penebangan kayu sehingga mengurangi 

biaya pegangkutan melalui jalan darat. 

1) Sungai  

PLTA memanfaatkan air terjun yang dibuat di bendungan. Air terjun 

digunakan untuk memutarkan turbin pembangkit tenaga listrik. Contohnya PLTA 

Jatiluhur yang memanfaatkan sungai Citarum. Daerah yang belum mendapatkan 

aliran listrik dari PLTA membuat pembangkit tenaga listrik di aliran sungai kecil 

dengan kincir air sebagai alat untuk menyalakan generator listrik.  

2) Laut 

Kira-kira dua pertiga luas wilayah negara kita berupa lautan. Laut 

mengandung kekayaan yang tak terhingga, berbagai jenis ikan laut merupakan 

konsumsi kita sebagai sumber protein. Setiap hari ikan ditangkap dari laut, ikan 

tidak pernah habis karena itu laut merupakan sumber daya alam yang harus dijaga 

kelestariannya. Garam, rumput laut, dan mutiara juga diambil dari air laut. 

Sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui adalah sumber daya alam yang 

akan habis apabila digunakan secara terus menerus.Contoh sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui, antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam dan 

bahan tambang lainnya.  

Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui : 

Pertambangan 

Pertambangan merupakan tempat sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, semua hasil tambang dapat diperoleh dari dalam tanah dengan 

kedalaman yang berbeda-beda. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui sebab terjadi dalam waktu yang sangat lama tidak mungkin 

dibuat manusia, tetapi hasil ciptaan Tuhan YME. Minyak bumi berasal dari 

mikroplanton yang berada di dalam laut dan di dalam bumi. Di beberapa daerah di 

Indonesia terdapat daerah pertambangan minyak bumi seperti Palembang, Dumai, 

Balik Papan, dan Bontang.  
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Sumber daya alam dari hasil pertambangan yaitu bahan–bahan mineral 

seperti berbagai logam yang didapat dari bijih logam, misalnya bijih logam 

aluminium atau bauksit dan bijih besi. Bahan alam lain hasil pertambangan, 

misalnya batubara dan batu kapur. Batubara kini dianjurkan digunakan sebagai 

pengganti minyak tanah karena sumber daya alam minyak bumi dikhawatirkan 

akan cepat habis. 

 

Contoh pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. 

1. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran dari dalam tanah di daratan atau 

dasar laut, kemudian dipisahkan menjadi gas, bensin, minyak tanah, dan bahan 

bakar lainnya. Sisa pengolahan dapat digunakan untuk aspal. Tempat pengolahan 

minyak bumi disebut kilang minyak. 

 2. Produk dari kayu banyak digunakan di rumahmu. Sekarang perabotan sudah 

banyak diperdagangkan dalam bentuk ”Knock Down”. Pembeli tinggal merakit di 

tempat masing-masing. Produk ini dikemas dengan praktis dengan dus-dus 

sehingga mempemudah transportasi. 

3. Semen merupakan bahan bangunan yang diolah dari batu kapur atau batu 

pualam ditambah tanah liat, dan bahan lain yang diambil dari alam. Kaca diolah 

dari pasir yang mengandung bahan tertentu dengan nama kuarsa dan bahan lain 

seperti batu kapur. 

4. Logam-logam diolah dari bijih logam di pabrik menjadi lempengan logam atau 

bentuk lain sesuai keperluan. Logam emas dapat diambil dari sungai di daerah 

Martapura. 

Jenis jenis kertas 

Ada beragam jenis kertas berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Berikut jenis 

kertas dengan karakteristiknya masing-masing : 

1. Art Paper, merupakan jenis kertas dengan tekstur permukaan yang licin, 

halus, dan mengkilap. Jenis kertas ini biasanya digunakan untuk 

mencetak brosur, flyer, kartu nama, booklet, fooster, postcard, katalog, 

dan majalah.  
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2. Art Carton merupakan jenis kertas yang berkarakteristik sama dengan Art 

paper, hanya saja lebih tebal. Biasanya digunakan untuk mencetak kartu 

nama, cover buku, brosur, paperbag , map dan lain sebagainya. 

3. Ivory merupakan jenis kertas yang hampir sama dengan Art Carton, 

namun satu sisi licin dan sisi yang lain tanpa coating, dengan 

karakteristik yang cukup tebal. Kertas ivory banyak digunakan untuk 

paperbag dan kardus kosmetik. 

4. Dupleks merupakan jenis kertas yang dengan satu sisi putih, dan sisi 

lainnya berwarna abu-abu. Sisi putih ada yang coated dan ada yang 

noncoated. Umumnya kertas ini dipakai untuk membuat dos packaging 

makanan dan obat-obatan.  

5. HVS adalah jenis kertas yang sering dipakai tidak hanya di percetakan 

saja. Kertas ini memiliki karakteristik permukaan yang kasar. Biasanya 

digunakan untuk mencetak buku. 

6. Kertas Samson atau Kraft Paper, mempunyai warna coklat muda hingga 

coklat tua, permukaanya kasar, umumnya diguanakan sebagai bahan 

packing/pembungkus, bahan ini banyak digunakan untuk pembuatan 

Paperbag/ Tas Kertas, hangtag, amplop folio, karena warna dasarnya 

coklat, umumnya dicetak 1-2 warna saja, jika menggunakan full warna 

biasanya hasilnya tidak cerah seperti kertas yang permukaannya putih. 
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Media Audiovisual Pertemuan 1 

Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

 
Sumber gambar :http://infounik.org/35-foto-
gambar-pemandangan-alam-indah-di-
indonesia.html 

Selamat pagi anak-anak! 

Hari ini kita akan belajar tentang 

sumber daya alam. Sumber daya 

alam adalah segala sesuatu yang 

berasal dari alam. Lihat dan 

dengarkan baik-baik penjelasan 

berikut ini! 

 
Sumber gambar : 

http://brainly.co.id/tugas/164671 

Berdasarkan manfaatnya SDA 

dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

penghasil energi, bahan baku dan 

kenyamanan. Contohnya SDA 

pengahasil energi yaitu matahari. 

Matahari sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. 

 
Sumber 

gambar:http://www.acehnews.net/hari-ini-
gelombang-laut-di-sabang-capai-25-meter/ 

Contoh SDA penghasil energi 

selanjtnya yaitu gelombang laut. 

 

Selanjutnya yaitu angin. Angin 

mempunyai beragam mnfaat 

contohnya untuk menggerakkan 

kincir angin. 

http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://brainly.co.id/tugas/164671
http://www.acehnews.net/hari-ini-gelombang-laut-di-sabang-capai-25-meter/
http://www.acehnews.net/hari-ini-gelombang-laut-di-sabang-capai-25-meter/
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Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

Sumber gambar: 

http://m.solopos.com/tag/anginribut?mobile_s
witch=mobile 

 
Sumber gambar : 
https://mpabjustitia.wordpress.com/2013/03/
11/papua-benteng-terakhir-hutan-tropis-
indonesia-bag-ii/ 

Coba perhatikan, ini adalah 

gambar hutan. Di dalam hutan 

terdapat berbagai jenis tumbuhan 

dan hewan. 

 
Sumber gambar: http://infounik.org/35-foto-
gambar-pemandangan-alam-indah-di-
indonesia.html 

SDA penghasil bahan baku 

selanjutnya yaitu laut. Di dalam 

laut terdapat berbagai macam 

jenis ikan untuk konsumsi, garam,  

dan rumput laut. 

 
Sumber gambar : 

http://fajarjabrik.blogspot.co.id/2013/02/cara-
menanam-kacang-panjang.html 

Coba perhatikan lagi, ini adalah 

gambar tanah. Tanah bisa 

digunakan untuk menanam 

berbagai jenis sayuran untuk 

kebutuhan hidup. 

http://m.solopos.com/tag/anginribut?mobile_switch=mobile
http://m.solopos.com/tag/anginribut?mobile_switch=mobile
https://mpabjustitia.wordpress.com/2013/03/11/papua-benteng-terakhir-hutan-tropis-indonesia-bag-ii/
https://mpabjustitia.wordpress.com/2013/03/11/papua-benteng-terakhir-hutan-tropis-indonesia-bag-ii/
https://mpabjustitia.wordpress.com/2013/03/11/papua-benteng-terakhir-hutan-tropis-indonesia-bag-ii/
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://fajarjabrik.blogspot.co.id/2013/02/cara-menanam-kacang-panjang.html
http://fajarjabrik.blogspot.co.id/2013/02/cara-menanam-kacang-panjang.html
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Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : http://infounik.org/35-foto-
gambar-pemandangan-alam-indah-di-
indonesia.html 

SDA untuk kenyamanan 

contohnya pemandangan alam 

dan udara bersih. Pemandangan 

alam disertai udara bersih dapat 

memberikan kesejukan. 

 
Sumber gambar :  

http://infounik.org/35-foto-gambar-
pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html 

Berdasarkan ketersediannya di 

alam dibagi menjadi tiga, yaitu 

SDA yang kekal, SDA yang dapat 

diperbaharui dan yang tidak dapat 

diperbaharui. Seperti gambar 

tersebut yaitu matahari dan air 

terjun. SDA ini akan tersedia 

walaupun digunakan setiap saat. 

 
Sumber gambar : 

http://m.solopos.com/tag/angin-
ribut?mobile_switch=mobile 

 

Contoh lain yaitu arus laut dan 

angin. SDA ini tidak adan habis 

walaupun selalu digunakan. 

http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://m.solopos.com/tag/angin-ribut?mobile_switch=mobile
http://m.solopos.com/tag/angin-ribut?mobile_switch=mobile
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Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : 

http://materi-biologi.net/tingkat-
keanekaragaman-hayati 

SDA yang dapat diperbaharui 

contohnya berbagai jenis hewan 

dan tumbuhan. Apabila SDA ini 

habis dapat diperbaharui lagi 

dengan cara perkembangbiakan. 

 
Sumber gambar : 

http://finance.detik.com/read/2014/12/07/17
4650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-
sumber-minyak-baru-indonesia 

SDA yang tidak dapat 

diperbaharui contohnya minyak 

bumi. Pembentukan minyak bumi 

berlangsung lama dan cepat habis 

bila digunakan terus menerus. 

 
Sumber gambar : 

http://dapurtambang.blogspot.co.id/2014/10/
peraturan-pertambangan-batubara.html  

Contoh lain yaitu penambangan 

batu bara. Batu bara juga akan 

cepat habis bila dimanfaatkan 

secara berlebihan. 

http://materi-biologi.net/tingkat-keanekaragaman-hayati
http://materi-biologi.net/tingkat-keanekaragaman-hayati
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
http://dapurtambang.blogspot.co.id/2014/10/peraturan-pertambangan-batubara.html
http://dapurtambang.blogspot.co.id/2014/10/peraturan-pertambangan-batubara.html
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Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : 

http://teknisbudidaya.blogspot.co.id/ 

Bedasarkan jenisnya, SDA dibagi 

menjadi dua yaitu SDA hayati 

dan nonhayati. SDA hayati yaitu 

segala benda yang hidup di alam. 

Contohnya tumbuhan dan hewan 

SDA nonhayati

 
Sumber gambar:  

http://sufimuda.net/2013/07/18/intan/ 

SDA nonhayati adalah segala 

sesuatu yang tidak hidup. 

Contohnya batu bara, intan, 

minyak bumi, angin. 

 
Sumber gambar: 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/u
mum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-
target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan 

Coba perhatikan gambar tersebut! 

Hutan mempunyai banyak 

manfaat bagi kehiduapan 

manusia. Salah satunya 

menghasilkan kayu dan rotan. 

Hasil olahan kayu contohnya 

meja, kursi, almari. 

 

Hasil yang dapat diambil dari laut 

yaitu berbagai jenis ikan, garam, 

mutiara, dan rumput laut. Dalam 

laut juga terdapat terumbu karang 

sebagai tempat tinggal ikan-ikan 

kecil. 

http://teknisbudidaya.blogspot.co.id/
http://sufimuda.net/2013/07/18/intan/
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
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Gambar yang ditayangkan Penjelasan 

Sumber gambar: 

http://www.btravindonesia.com/wisata-
taman-laut-karimunjawa.html 
 

 
Sumber gambar: 

http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/ena
m-perusahaan-asing-gagal-temukan.html 

Hasil pertambangan contohnya 

minyak bumi, BBM dan gas 

elpiji. BBM digunakan untuk 

bahan bakan kendaraan. 

 

Sampai jumpa anak anak! 

Semoga pembelajaran hari ini 

bermanfaat. Belajar yang rajin 

agar menjadi anak yang pintar. 

 

Media Audiovisual Pertemuan 2 

Gambar yang ditampilkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : 

http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-
alam-indah-di-indonesia.html 

Selamat Pagi! 

Hari ini kita akan belajar bersama 

tentang pemanfaatan sumber daya 

alam. Banyak sekali yang dapat 

dimanfaatkan dari sumber daya 

alam. 

http://www.btravindonesia.com/wisata-taman-laut-karimunjawa.html
http://www.btravindonesia.com/wisata-taman-laut-karimunjawa.html
http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/enam-perusahaan-asing-gagal-temukan.html
http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/enam-perusahaan-asing-gagal-temukan.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
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Sumber gambar : 

http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/enam-
perusahaan-asing-gagal-temukan.html 

Minyak bumi diambil dengan 

cara pengeboran dari dalam tanah 

atau lautan. Kemudian diolah 

menjadi menjadi gas, bensin, 

minyak tanah, dan bahan bakar 

lainnya. Sisa pengolahan dapat 

digunakan untuk aspal. 

 
Sumber gambar : 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/07/sem
en-bosowa-rangkul-300-toko-bangunan  

Semen diolah dari batu kapur atau 

batu pualam ditambah tanah liat, 

dan bahan lain yang diambil dari 

alam. Semen digunakan sebagai 

bahan bangunan untuk rumah dan 

gedung. 

 
Sumber gambar : 

https://www.lintas.me/design/architecture/rumahmi
nimalis321.blogspot.com/kumpulan-model-pintu-
lemari-pakaian-minimalis-terbaru 

Perabotan rumah sekarang 

diperdagangkan dalam bentuk 

Knock Down. Contohnya almari 

pakaian. 

 
Sumber gambar : 

Kertas koran berisi tulisan yang 

dapat dibaca, namun teksturnya 

mudah sobek. Kertas koran yang 

sudah tidak dipakai dapat 

dimanfaatkan kembali, misalnya 

untuk kerajinan, membersihkan 

http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/enam-perusahaan-asing-gagal-temukan.html
http://migassulbar.blogspot.co.id/2013/03/enam-perusahaan-asing-gagal-temukan.html
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/07/semen-bosowa-rangkul-300-toko-bangunan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/07/semen-bosowa-rangkul-300-toko-bangunan
https://www.lintas.me/design/architecture/rumahminimalis321.blogspot.com/kumpulan-model-pintu-lemari-pakaian-minimalis-terbaru
https://www.lintas.me/design/architecture/rumahminimalis321.blogspot.com/kumpulan-model-pintu-lemari-pakaian-minimalis-terbaru
https://www.lintas.me/design/architecture/rumahminimalis321.blogspot.com/kumpulan-model-pintu-lemari-pakaian-minimalis-terbaru
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http://pelatihankaryakreasikertaskoran.blogspot.co.id
/2012_10_01_archive.html 

kaca, dan mengeringkan sepatu 

basah. 

 
Sumber gambar : 

http://www.atk.co.id/product.php?category=&page_
number=111 

kertas buram adalah kertas daur 

ulang dari kertas putih yang 

sudah di pakai asalnya juga dari 

berbagai macam jenis kertas 

kemudian di jadikan satu dan di 

daur ulang 

 
Sumber gambar : 

http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-
macam-tipe-kertas.html 

HVS adalah jenis kertas yang 

sering dipakai tidak hanya di 

percetakan saja. Kertas ini 

memiliki karakteristik permukaan 

yang halus. Biasanya digunakan 

untuk mencetak buku. 

 

 
Sumber gambar : 

http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-
macam-tipe-kertas.html 

Kertas manila dapat digunakan 

ntuk membuat surat yang 

menggunakan tulis tangan 

(manual). 

 

 

 

 

http://pelatihankaryakreasikertaskoran.blogspot.co.id/2012_10_01_archive.html
http://pelatihankaryakreasikertaskoran.blogspot.co.id/2012_10_01_archive.html
http://www.atk.co.id/product.php?category=&page_number=111
http://www.atk.co.id/product.php?category=&page_number=111
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
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Pertemuan 1 

Lembar Kerja Kelompok 

Nama Anggota: 

1. .................... 

2. ................... 

3. ................... 

4. ................... 

Petunjuk! 

1. Amatilah lingkungan sekitarmu! 

2. Tulislah sumber daya alam yang kamu ketahui dari gambar tersebut! 

3. Diskusikan bersama teman kelompokmu dan presentasikan di depan kelas! 

No 

Nama 

sumber 

daya 

alam 

Manfaatnya Ketersediaannya di alam Jenisnya Manfa

at bagi 

kehidu

pan Penghasil 

energi 

Penghasil 

bahan 

baku 

Kenya

manan 
Kekal 

Dapat 

diperba 

harui 

Tidak 

dapat 

diperba 

harui 

Hayati 
Non 

hayati 
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Pertemuan 2 

Lembar Kerja Kelompok 

Anggota Kelompok: 

1. ............... 

2. ............... 

3. .............. 

4. ............. 

Kertas dan Kegunaannya 

Petunjuk! 

1. Sediakan berbagai jenis kertas misalnya kertas buram, karton manila, 

kertas koran, dan kertas HVS 

2. Amati masing-masing tekstur kertas kemudian tuangkan beberapa tetes air 

pada kertas tersebut! 

3. Amati daya serapnya dan tulis kegunaannya! 

4. Catat pengamatanmu pada tabel seperti contoh berikut ini. 

No Nama kertas Tekstur 

kertas 

Daya serap 

terhadap air 

Kegunaan 

1.  Buram Halus Menyerap air  

2.  Karton manila    

3.  Koran    

4.  HVS    

 

Dari pengaatan tersebut, jenias kertas yang sering digunakan untuk 

menulis adalah .................................. karena 

...................................................................................................... 
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Kisi-kisi soal 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Muatan 

Pembelaja

ran / KD 

Indikator Ranah 
Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

11.1 

Menjelas

kan 

hubungan 

antara 

sumber 

daya 

alam 

dengan 

lingkung

an 

 

11.1.1 Mengklasifikasikan berbagai 

macam sumber daya alam 

11.1.2 Menjelaskan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui 

11.1.3 Menyebutkan contoh sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui 

11.1.4 Menjelaskan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui 

11.1.5 Menyebutkan contoh sumber 

daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui 

11.1.6 Menjelaskan pemanfaatan 

sumber daya alam 

11.1.7 Menganalisis kegunaan 4 

macam kertas 

C3 

 

C2 

 

C1 

 

C2 

 

 

C1 

 

C2 

 

C4 

Pilihan ganda 

Uraian 

Uraian 

 

Pilihan ganda 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

Pilihan ganda 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

Uraian 

1,2, 

1 

 

2 

 

3,7 

 

 

4,5,10 

3 

6,8,9 

 

 

11,12,13,

14 

4 

15 

5 
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Evaluasi 

A. Pilih jawaban yang paling tepat! 

1. Jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya ialah .... 

a. sumber daya alam hayati 

b. sumber daya alam penghasil energi 

c. sumber daya alam yang dapat 

d. sumber daya alam yang dapat diperbarui 

2. Salah satu contoh sumber daya alam berdasarkan ketersediannya di alam yaitu 

.... 

a. sumber daya alam untuk kenyamanan 

b. sumber daya alam non hayati 

c. sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

d. sumber daya alam hayati 

3. Perhatikan daftar jenis sumber daya alam berikut ini: 

 1. air sungai   4. solar 

 2. gas alam   5. padi 

 3. kelapa   6. sapi perah 

Dari daftar bahan-bahan di atas, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah . 

. . . 

a. 1, 2 3, dan 4  c. 2, 3, 4, dan 6 

b. 1, 3, 5, dan 6  d. 3, 4, 5, dan 6 

4. Berikut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah .... 

a. batu bara, aluninium, dan tumbuhan 

b. tumbuhan, hewan, dan air 

c. emas, batu bara, dan aliminium 

d. emas, tumbuhan, dan angin 

5. Perhatikan tabel berikut! 

No Jenis sumber daya alam 

1 Domba 

2 Gandum 

3 LPG 

4 Burung puyuh 

5 Minyak tanah 

6 Logam perak 

Pasangan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui yang tepat adalah .... 

a. 1 dan 4    c. 3 dan 6 

Nama : ..................... 

No : ........... 
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b. 2 dan 3    d. 5 dan 6 

6. Hasil dari pertambangan contohnya .... 

a. minyak bumi, emas, tanah 

b. minyak bumi, bauksit, batu bara 

c. nikel, pohon jati, aspal 

d. aspal, minyak bumi, terumbu karang 

7. Perhatikan daftar hasil sumber daya alam berikut! 

A. Wol 

B. Kapas 

C. Kain sutra 

D. Kain songket 

E. Kain katun 

Dari daftar hasil sumber daya alam tersebut yang berasal dari tumbuhan yaitu .... 

a. A dan B 

b. A dan D 

c. B dan E 

d. B dan C 

8. Perhatikan tabel kelompok sumber daya alam berikut! 

No Sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui 

Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui 

1 Bambu dan ulat sutra Nikel dan emas 

2 Tembaga dan besi Ikan dan air laut 

3 Premium dan solar rempah-rempah dan kelapa sawit 

4 Lidah buaya dan domba Minyak tanah dan oli 

Kelompok sumber daya alam yang tepat adalah ... 

a. 1 dan 3   c. 2 dan 3 

b. 1 dan 4   d. 2 dan 4 

9. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut! 

1. almari 

2. ember 

3. wajan 

4. perhiasan 

5. handuk 

Benda-benda yang terbuat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

adalah ... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 5 

c. 2, 3, dan 4 

d. 2, 4, dan 5 
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10. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan garam untuk memasak. 

Garam yang digunakan baiasanya mengandung yodium. Menurut asalnya yodium 

berasal dari sumber daya alam yaitu .... 

a. hewan 

b. mineral 

c. hayati 

d. tumbuhan 

11. Sumber daya alam berupa gas alam dimanfaatkan untuk .... 

a. sumber energi 

b. produk pangan 

c. kerajinan tangan 

d. bahan baku gerabah 

12. Sumber daya alam yang dihasilkan dari getah karet dapat dimanfaatkan untuk 

membuat .... 

a. plastik 

b. kertas 

c. lilin 

d. ban 

13. salah satu penghasil sumber daya alam pasir besi di Indonesia yaitu 

Kabupaten Lumajang. Pasir besi dapat dimanfaatkan untuk .... 

a. membuat peraatan rumah tangga 

b. membuat bada pesawat terbang 

c. bahan baku besi baja 

d. campuran perunggu 

14. Jika di suatu daerah terdapat sumber daya alam berupa sungai dengan arus 

cukup deras maka masyarakat dapat memanfaatkannya untuk .... 

a. selancar 

b. berenang 

c. arung jeram 

d. pemancingan 

15. Kertas yang mempunyai tekstur halus dan digunakan untuk mencetak buku 

adalah ... 

a. kertas buram   c. kertas HVS 

b. kertas manila   d. Kertas koran 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan masing-masing 2 

contohnya! 

2. Sebutkan 3 contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui! 
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3. Bagaimana cara pengambilan minyak dari lautan? Sebutkan 4 contoh hasil 

minyak bumi! 

4.Sebutkan hasil bahan baku dari SDA air laut yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia! 

5. Jelaskan 3 kegunaan dari kertas HVS? 

 

Kunci Jawaban 

A. Pilihan Ganda 

1. A   6. B    11. A 

2. C   7. C   12. D 

3. C   8. B   13. C 

4. C  9. C  14. C 

5. B  10. B  15. C 

B. Uraian 

1. Sumber daya alam nonhayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk 

hidup, seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. 

Sumber daya alam hayati, meliputi berbagai makhluk hidup, seperti 

berbagai mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. (skor 3) 

2. Tumbuhan, hewan, hutan (skor 3) 

3. Cara pengambilan minyak bumi yaitu dengan pengeboran. Contoh hasil 

minyak bumi yaitu bahan bakar berupa solar, premium, pertamax, aspal 

(skor 3) 

4. Garam, ikan, rumput laut (skor 3) 

5. Untuk membuat mencetak buku, untuk fotocopy, untuk membuat surat 

(skor 3) 
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Skor Penilaian 

 

Jumlah skor pilihan ganda     = 15 

Jumlah skor uraian   = 15 

Skor maksimal    = 30 

 Skor yang diperoleh 

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

  

Rubrik sikap spiritual 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu 

bimbingan (1) 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

Semua siswa 

berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

dengan sikap 

tertib 

Beberapa siswa 

berdoa sebelum 

memulai 

pelajaran dengan 

sikap tertib 

Beberapa siswa 

berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

namun kurang 

tertib 

Semua siswa 

tidak berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

Sikap bersyukur Semua siswa 

menghargai 

perbedaan teman 

Beberapa siswa 

menghargai 

perbedaan teman 

Beberapa siswa 

kurang 

menghargai 

perbedaan teman 

Semua siswa 

tidak 

menghargai 

perbedaan 

teman 

 

Skor maksimal = 8  Skor minimal = 2 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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Rubrik sikap sosial 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu bimbingan 

(1) 

Tanggungjawab Seluruh anggota 

melaksanakan tugas 

masing masing 

Beberapa anggota 

melaksanakan tugas 

masing masing 

Seluruh anggota tidak 

melaksanakan tugas 

masing namun masih 

memperlihatkan 

antusias terhadap 

tugas yang diberikan 

Seluruh anggota 

tidak 

melaksanakan 

tugas yang 

diberikan 

Bekerjasama Seluruh anggota 

terlihat bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi mereka 

Beberapa anggota 

terlihat bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi mereka 

Seluruh anggota 

bermain main namun 

masih mau 

memperlihatkan kerja 

keras mereka 

sekalipun dalam 

pengawasan guru 

Seluruh anggota 

terus bermain 

main sekalipun 

sudah 

berulangkali 

diperingatkan 

guru 

Peduli 

lingkungan 

Seluruh anggota 

menunjukkan sikap 

tanggap terhadap 

lingkungan sekitar 

Beberapa anggota 

menunjukkan sikap 

tanggap terhadap 

lingkungan sekitar 

Seluruh anggota 

belum menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap lingkungan 

namun masih 

memperlihatkan 

antusias terhadap 

kegiatan 

Seluruh anggota 

belum 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 

Rubrik Diskusi Kelompok 

Kriteria Bagus Sekali (4) Bagus (3) Cukup (2) Perlu berlatih lagi 

(1) 

Ketepatan Siswa dapat membuat 

dan 

mengelompokkan 3 

kategori jenis-jenis 

sumber daya alam 

dengan tepat 

Siswa dapat 

membuat dan 

mengelompokkan 2 

kategori jenis-jenis 

sumber daya alam 

dengan tepat 

Siswa dapat membuat 

dan 

mengelompokkan 1  

kategori jenis-jenis 

sumber daya alam 

dengan tepat 

Siswa dapat 

membuat dan 

mengelompokkan 

1  kategori jenis-

jenis sumber daya 

alam dengan tepat 
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Kerapian tulisan Dapat menjawab 3 

pengamatan gambar 

dengan tepat 

Dapat menjawab 2 

pengamatan gambar 

dengan tepat 

Dapat menjawab 1 

pengamatan gambar 

dengan tepat 

Belum dapat 

menjawab 

pengamatan 

gambar dengan 

tepat 

Keterampilan 

menyampaikan 

pendapat 

Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan 

Sebagian besar 

pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Setengah pekerjaan 

dapat diselesaian 

sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan 

Sebagian kecil 

pekerjaan dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 

Rubrik Percobaan Kegunaan Kertas 

Kriteria Bagus Sekali (4) Bagus (3) Cukup (2) Perlu berlatih lagi 

(1) 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

Siswa dapat 

menuliskan 4 

kegunaan masing-

masing kertas dengan 

tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 3 

kegunaan masing-

masing kertas 

dengan tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 2 

kegunaan masing-

masing kertas dengan 

tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 1 

kegunaan masing-

masing kertas 

dengan tepat 

Kerapian tulisan Tulisan sesuai dengan 

EYD 

Sebagian tulisan 

sesuai dengan EYD 

Sebagian kecil tulisan 

sesuai dngan EYD 

Tulisan tidak 

sesuai dengan 

EYD 

Keterampilan 

menyampaikan 

pendapat 

Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan 

Sebagian besar 

pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Setengah pekerjaan 

dapat diselesaian 

sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan 

Sebagian kecil 

pekerjaan dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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SILABUS 

Kompetensi 

dasar 
Materi Pokok Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.2 

Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya 

alam teknologi 

yang digunakan 

 

 

Pengolahan sumber 

daya alam 

1.Menjelaskan proses 

pembuatan kertas 

2.Menjelaskan proses 

pembuatan kain 

3. Menyusun proses 

pengolahan tempe 

Menyebutkan contoh dan 

menjelaskan cara 

pengawetan bahan 

makanan 

11.2.1 Menjelaskan proses 

pembuatan kertas 

11.2.2 Menjelaskan proses 

pembuatan kain 

11.2.3 Menyusun proses 

pengolahan tempe 

11.2.4 Menyebutkan 

contoh cara pengawetan 

bahan makanan 

11.2.5 Menjelaskan cara 

pengawetan makanan 

11.2.6 Menyebutkan 

contoh hasil pengawetan 

makanan 

 

a. Penilaian pengetahuan : 

pilihan ganda dan uraian 

b. Penilaian sikap spiritual 

: lembar pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian sikap sosial  : 

lembar pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian keterampilan  : 

lembar pengamatan 

(rubrik) 

 

4 x 35 

menit 

1. Sulistyanto, Heri dan 

dan Edy Wiyono. 

2008.  Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 

untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Rositawaty, S dan Aris 

Muharam. 2008. 

Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: 

untuk Kelas IV. 

Jakarta: Depdiknas. 

3. Audiovisual tentang 

pengolahan bahan 

makanan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Semarang 

Mata pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok    : Pengolahan Sumber Daya Alam 

Waktu       : 4 x 35 menit (2xpertemuan) 

II. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

II. Kompetensi Dasar 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 

III. Indikator  

11.2.1 Menjelaskan proses pembuatan kertas 

11.2.2 Menjelaskan proses pembuatan kain 

11.2.3 Menyusun proses pengolahan tempe 

11.2.4 Menyebutkan contoh cara pengawetan bahan makanan 

11.2.5 Menjelaskan cara pengawetan makanan 

11.2.6 Menyebutkan contoh hasil pengawetan makanan 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, diskusi kelompok dan pengamatan tayangan 

audiovisual, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan kain dengan 

runtut 

2. Dengan diskusi kelompok dan pengamatan tayangan audiovisual, siswa 

dapat menjelaskan proses pembuatan kain dengan runtut 

3. Dengan diskusi kelompok dan mengamati tayangan audiovisual, siswa 

dapat menyusun proses pengolahan tempe dengan tepat 

4. Dengan pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menyebutkan contoh cara pengawetan bahan makanan dengan tepat 

5. Dengan pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan cara pengawetan bahan makanan dengan tepat 

6. Dengan diskusi kelompok dan pengamatan tayangan audiovisual, siswa 

dapat menyebutkan contoh hasil pengawetan makanan dengan tepat 

V. Materi Ajar 

1. Pengolahan kertas dan bahan pakaian 

2. Pengolahan tempe 

3. Cara pengawetan bahan makanan 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode: Penugasan, diskusi, tanya jawab 

Model  Problem Based Learning 
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VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

1) Guru mempersiapkan 

siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. Apabila 

ada siswa yang kurang benar dalam berdoa, 

maka setelah selesai kegiatan berdoa langsung 

diberi nasehat agar besok dapat berdoa dengan 

benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru bertanya “Anak-anak, kemarin kita sudah 

belajar tentang berbagai macam kertas, nah 

siapa yang tahu bahan utama untuk membuat 

kertas?”.  

5. Guru memperlihatkan gambar pohon kemuadian 

bertanya lagi kepada siswa, “Siapa yang tahu 

kayu apa yang biasa digunakan untuk membuat 

kertas/”. 

6. Kemudian guru memberikan pertanyaan lagi 

kepada siswa, “Siapa yang tahu asal dari kain 

sutra?”. 

7. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

yaitu Proses pengolahan sumber daya alam 

yaitu kertas dan kain sutera 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan ide 

siswa 

 

 

 

3) Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep 

masalah 

 

 

 

 

 

4) Guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan 

 

 

Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menyajikan contoh kertas dan gambar 

kain sutera (eksplorasi) 

2. Guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa,”anak anak, bagaimana cara agar kayu 

bisa dibuat menjadi kertas?” (aksplorasi) 

3. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

(elaborasi) 

4. Guru menjelaskan tentang proses pembuatan 

kertas dan kain sutera dengan menggali 

pengetahuan siswa tentang bahan utamanya 

(eksplorai) 

5. Siswa mencari informasi tentang cara pngolahan 

kertas dan pembuatan kain dari ulat sutera 

(elaborasi) 

6. Guru menampilkan gambar ulat sutera, 

kepompong, dan kain sutera ayng sudah 

jadi(eksplorasi) 

7.  Guru mengelompokkan siswa untuk diskusi 

dengan masing-masing anggota 4-5 siswa 

8. Siswa mencari informasi proses pengolahan 

sumber daya alam contohnya pengolahan kertas 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

 

 

 

 

5) Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

6) Guru menayangkan 

tayangan audiovisual 

 

 

 

7) Siswa mengkaji ulang 

hasil diskusi terhadap 

dan kain sutra (elaborasi) 

9. Guru membimbing penyelidikan pada setiap 

kelompok dan membantu siswa menyiapkan 

laporan penyelidikan. 

10. Siswa secara berkelompok membuat skema 

pengolahan sumber daya alam yang 

menggunakan teknologi, misalnya kertas dan 

kain sutera (elaborasi) 

11. Perwakilan siswa maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok 

lain menganggapi (elaborasi) 

12. Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan 

presentasi kelompok yang ada di depan kelas. 

13. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

sudah mempresentasikan hasil diskusi 

(eksplorasi). 

14.  Guru memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya apabila ada yang belum 

dipahami. 

15. Guru menayangkan tayanagn audiovisual 

berupa sound slide tentang proses pembuatan 

kertas dan pembuatan kain dari ulat sutera 

(eksplorasi). 

16. Guru mengarahkan agar seluruh siswa 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

tayangan audiovisual 

 

memperhatikan tayangan audiovisual. 

17. Siswa mengkaji ulang hasil diskusi yang sudah 

dipresentasikan terhadap tayangan yang sudah 

ditampilkan. (elaborasi) 

18. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

mengkaji ulang materi (eksplorasi) 

8) Guru memberikan 

evaluasi 

Kegiatan penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan (konfirmasi) 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencari informasi tentang proses pengolahan 

tempe untuk pembelajaran selanjutnya 

4. Guru menutup pelejaran dengan doa dan salam 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

1) Guru mempersiapkan 

siswa mengikuti kegiatan 

Kegiatan awal (1o menit) 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

pembelajaran berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. Apabila 

ada siswa yang kurang benar dalam berdoa, 

maka setelah selesai kegiatan berdoa langsung 

diberi nasehat agar besok dapat berdoa dengan 

benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru bertanya kepada siswa” guru melakukan 

tanya jawab kepada siswa, “siapa yang tahu 

bahan dasar tempe?” 

5. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran 

yaitu proses pengolahan sumber daya alam 

contohnya tempe. 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan ide 

siswa 

 

 

 

 

 

3) Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep 

Kegiatan inti (45 menit) 

1. Guru menanyakan tugas yang diberikan pada 

pembelajaran sebelumnya yaitu mencari 

informasi tentang pembuatan tempe. 

2. Guru menunjukkan kepada siswa yaitu contoh 

tempe, kedelai, dan daun pisang (eksplorasi) 

3. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang langkah awal yang dilakukan untuk 

mengolah tempe. 

4. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

(elaborasi) 

5. Guru menjelaskan masalah yang akan diselidiki 

oleh siswa yaitu tentang pengolahan bahan 

makanan yang memanfaatkan bioteknologi dan 

secara modern (eksplorasi) 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

masalah 

 

 

 

 

4) Guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan 

 

 

 

 

 

5) Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

 

 

 

6. Siswa mencari informasi tentang contoh 

bioteknologi dan pengolahan bahan makanan 

dengan cara sterilisasi, pengasapan, pengasinan, 

dan menggunakan bahan pengawet(elaborasi) 

7. Guru mengelompokkan siswa untuk diskusi 

dengan masing-masing anggota 4-5 siswa 

8. Siswa secara berdiskusi bersama kelompok 

mepraktekkan proses pengolahan tempe 

(elaborasi) 

9. Siswa mencari informasi tentang proses 

pengolahan bahan makanan yaitu tempe dan 

mencari contoh pengolahan bahan makanan 

dengan cara sterilisasi, pengasinan, pengasapan, 

dan menggunakan bahan pengawet yang ada di 

kehidupan sehari hari. (elaborasi) 

10. Perwakilan siswa maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok 

lain menganggapi (elaborasi) 

11. Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan 

presentasi kelompok yang ada di depan kelas 

12. Guru menayangkan tayanagn audiovisual 

berupa sound slide tentang proses ngolahan 

tempe dan contoh pengolahan bahan makanan 

menggunakan bahan pengawet, pengasapa, 

pengasina, dan sterilisasi (eksplorasi) 

13. Siswa memperhatikan tayangan audiovisual 

yang ditayangkan guru (elaborasi) 

14. Siswa menuliskan kembali di papan tulis 

tentang hasil diskusi proses pengolahan tempe 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

6) Guru menayangkan 

tayangan audiovisual 

7) Siswa mengkaji ulang 

hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

 

dan pengolahan bahan makanan dengan cara 

pengasapan, pengasinan, sterilisasi dan 

menggunakan bahan pengawet. Terhadap 

tayangan yang ditayangkan guru (elaborasi) 

15. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

telah berani maju dan menuliskan jawabannya 

(eksplorasi) 

8) Guru memberikan 

evaluasi 

Kegiatan penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan(konfirmasi) 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi tentang materi 

yang sudah dipelajari pada pembelajaran 

sebelumnya dan pada pembelajaran yang sudah 

berlangsung.  

4. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari dampak pengambilan bahan alam 

terhadap keleatarian lingkungan untuk 

pertemuan selanjutnya 

5. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama 

dan salam 
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VIII. Sumber dan Media 

Sumber Pembelajaran: 

1. Sulistyanto, Heri dan dan Edy Wiyono. 2008.  Ilmu Pengetahuan Alam 4 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

2. Rositawaty, S dan Aris Muharam. 2008. Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

3. Audiovisual tentang proses pengolahan sumber daya alam yaitu kertas, 

kain sutera, dan bahan makanan. 

Media: 

1. Audiovisual tentang proses pengolahan sumber daya alam yaitu kertas, 

kain sutera, dan bahan makanan. 

2. Gambar-gambar pengolahan kertas, kain sutera, dan bahan makanan 

3. Kedelai, daun pembungkus tempe, dan tempe. 

IX. Penilaian: 

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian sikap   : pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan   : tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan  : untuk kerja 

2. Bentuk instrumen 

a. Penilaian pengetahuan  : lembar soal evaluasi (pilihan ganda dan 

uraian) 

b. Penilaian sikap spiritual  : lembar pengamatan (rubrik) 

1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

2. bersyukur 
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Pertemuan 1 

Bahan Ajar 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, 

dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber 

daya alam tidak langsung, dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. 

Perkembangan teknologi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.  

Kemajuan di bidang teknologi dapat berdampak baik maupun buruk. 

Semua itu bergantung pada pemanfaatannya. Apabila pemanfaatannya baik, tentu 

akan menguntungkan manusia. Namun, apabila pemanfaatannya tidak baik dan 

berlebihan, tentu akan berdampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, 

penggunaan teknologi harus benar-benar bijak. Teknologi memberi pengaruh 

terhadap eksploitasi sumber daya alam sehingga dapat diolah secara maksimal 

tanpa merusak habitat yang ada. Misalnya, untuk mengebor sumber daya alam 

berupa minyak bumi dibutuhkan teknologi yang lebih canggih.  Selain itu, kita 

harus selalu memerhatikan keberlangsungan lingkungan sehingga sumber daya 

alam tetap terpelihara keberadaannya. Pemanfaatan teknologi yang maksimal 

dibutuhkan pula dalam mengelola sumber daya alam seperti kertas dan pembuatan 

pakaian. 

1. Pembuatan kertas. 

Pembuatan kertas akan lebih cepat dibantu dengan teknologi. Pembuatan 

kertas ini termasuk rumit padahal kertas ini harus diproduksi dalam jumlah yang 

lebih banyak. Untuk menghasilkan lebih banyak kertas berarti banyak pula kayu 

yang ditebang. Kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas yang akhirnya menjadi 

kertas. Bahan dasar kertas ada yang berasal dari merang padi, ada yang dari kayu 

yang jenisnya tidak keras seperti kayu albasia. Proses pembuatankertas sebagai 

berikut: 

a. Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b. Dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. 
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c. Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d. Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Bahan Pakaian 

Pakaian yang kita pakai saat ini bahan asalnya dapat dari hewan ataupun 

tumbuhan. Contohnya kain katun berasal dari bunga kapas, wol dari bulu domba 

dan kain sutera dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutera. Kain sutera 

berharga mahal karena mutunya bagus. Kain sutera sangat halus dan lembut. Kita 

sudah tahu bahwa kain sutera berasal dari kepompong ulat sutera. Kepompong 

ulat sutera dibuat dari air liur ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. 

Dengan menggunakan teknologi di pabrik serat kepompong ulat sutera dipintal 

menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain sutera. 

Proses Pembuatan Kain Sutra 

Sutra dihasilkan dari kepompong ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan 

kepompong yg dapat dipintal menjadi serat sutra. Ada ratusan jenis ulat sutra, 

namun sutra yg terbaik dihasilkan oleh kepompong dri ulat sutra pohon murbei yg 
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memiliki nama ilmiah Bobyx mori. Induk Sutra dpt menelurkan hingga 500 butir 

telur ulat sutra seukuran kepala jarum pentul. Setelah sekitar 20 hari, telur trsebut 

menetas menjadi larva ulat yang sangat kecil. Larva ulat ini akan memakan daun 

murbei dengan agresif. Sekitar 18 hari kemudian, ukuran badan larva ulat trsebut 

membesar 70 kali ukuran tubuh semula serta 4 kali mengganti cangkangnya. 

Kemudian larva ulat trsebut akan terus membesar hingga beratnya mencapai 

10.000 kali berat semula. 

Pada saat itu ulat sutera akan berwarna kekuningan dan akan lebih padat. 

Itulah tanda ulat sutra akan mulai membungkus dirinya dengan kepompong. 

Kemudian kepompong direbus agar larva ulat didalamnya mati. Karena jika 

dibiarkan, ulat akan matang lalu menggigiti kepompongnya sehingga tidak bs 

digunakan lagi. Setelah ulat mati, serat di kepompong dpt diuraikan menjadi serat 

sutra yang halus. Satu buah kepompong sutra dapat menghasilkan untaian serat 

sepanjang 300 meter hingga 900 meter dgn diameter 10 mikrometer (1/1000 

MM). Kemudian serat sutra yg halus trsebut dipintal. Serat sutra dipintal dgn 

proses yg menyerupai proses pada ulat sutra memintal kepompongnya. Proses 

itulah yg dibuat menjadi pemintalan serat sutera untuk dibuat menjadi kain sutra 

yg indah. Bahan kain dri sutra inilah yg kemudian dibuat menjadi berbagai produk 

pakaian maupun produk lainnya. 

Pertemuan 2 

Bahan Ajar 

Pengolahan Bahan Makanan 

Teknologi pengolahan bahan makanan ada beberapa macam. Misalnya, 

penggunaan bioteknologi dan pengawetan makanan. 

a. Bioteknologi dalam Pengolahan Makanan 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara 

memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. 

Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberikeuntungan. Keuntungan tersebut 

berupa peningkatannilai gizi makanan dan memudah kanmanusia dalam mencerna 
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makanan. ContohPemanfaatan bioteknologi dalam pengolahanmakanan antara 

lain, tempe, keju, dan yoghurt.Tempe yang berbahan dasar kacang kedelai dibuat 

dengan cara memanfaatkan jamur tertentu. Tape, keju, dan yoghurt diolah dengan 

cara memanfaatkan bakteri tertentu. 

b. Pengawetan Makanan 

Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika 

dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan ditumbuhi dan 

dibusukkan oleh jamur atau bakteri. Berdasarkan sifat makanan yang cepat 

membusuk, manusia berpikir untuk mencari cara agar makanan dapat bertahan 

lama. 

Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan 

sterilisasi. Kamu harus berhati-hati dengan makanan yang diawetkan dengan 

bahan pengawet. Hal itu disebabkan banyak makanan yang diawetkan dengan 

bahan pengawet yang dilarang oleh pemerintah. Jika kamu membeli makanan atau 

minuman dalam kemasan, perhatikan tanggal kedaluwarsanya. 

 

Proses Pembuatan Tempe 

Alat dan Bahan : 

1. Tampah 

2. Alat pengaduk 

3. Alat penyaring 

4. Dandang 

5. Baskom 

6. Daun jati / plastik / daun pisang 

7. Ragi tempe ( 1.5 gr ) 

8. Kedelai ( 2 kg ) 

 

Cara membuat :  

1. Bersihkan kedelai dan cuci hingga bersih 

2. Rendam kedelai selama 12 - 18 jam dengan air dingin biasa.  
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3. Buang kulit kedelai yang mulai terkelupas, lalu cuci dengan air bersih. 

4. Rebus / kukus kedelai tersebut hingga empuk 

5. Jika sudah terasa empuk, angkat dan buang airnya dengan penyaring.  

6. Selanjutnya tuang di tampah, aduk-aduk dan dianginkan 

7. Jika sudah hangat maka taburkan ragi tempe sampai rata, sedikit demi 

sedikit. 

8. Selanjutnya masukkan kedelai tersebut ke pembungkus plastik / daun 

pisang 

9. Simpan di ruangan hingga jamur menutupi semua bagian kedelai. 

Biasanya sekitar 1 hingga 2 hari. 
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Media audiovisual Siklus II 

Pertemuan 1 

Gambar yang ditampilkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : 

http://sampulremaja.blogspot.co.id/2013/05/tips-

merawat-pakaian-sutra.html 

Selamat pagi anak anak!  

Hari ini kita akan belajar tentang 

pengolahan sumber daya alam yaitu 

kertas dan kain sutra 

 
Sumber gambar : 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu
m/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-
juta-ha-hutan-kemasyarakatan 

Bahan dasar kertas bisa menggunakan 

merang padi dan kayu albasia 

 

Proses pengolahan kertas yaitu :  

1. kayu dipotong potong dan dihaluskan 

2. dibuat bubur kertas dan dicampur 

dengan perekat dan pemutih 

3. dengan menggunakan mesin diproses 

menjadi kertas 

4. hasilnya berupa berbagai jenis kertas 

http://sampulremaja.blogspot.co.id/2013/05/tips-merawat-pakaian-sutra.html
http://sampulremaja.blogspot.co.id/2013/05/tips-merawat-pakaian-sutra.html
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
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Sumber gambar: 
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam
-macam-tipe-kertas.html 

Contoh kertas yaitu kertas buram, kertas 

manila, kertas HVS, dan kertas koran. 

 
Sumber gambar:  
http://fjb.m.kaskus.co.id/product/0000000000000
00006249542/passion-of-indonesian-design---
kreasi-aksesoris-wanita-dari-kepompong-ulat-
sutera/ 

Kain sutra dihasilkan dari kepompong 

ulat sutra. Induk sutra menelurkan 

hingga 500 butir telur yang akan 

menetas menjadi larva. Larva tersebut 

akan menjadi lebih besar dan berat. Ulat 

sutra akan menjadi kepompong agar 

larva yang ada didalam mati. 

 
Sumber gambar  
http://www.tenunikatbandar.com/proses-
pembuatan-ikat-tenun/ 

Serat kepompong diuraikan menjadi 

sutra yang halus. Kemudian serat sutra 

tersebut dipintal. 

http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
http://omroezban.blogspot.co.id/2014/08/macam-macam-tipe-kertas.html
http://fjb.m.kaskus.co.id/product/000000000000000006249542/passion-of-indonesian-design---kreasi-aksesoris-wanita-dari-kepompong-ulat-sutera/
http://fjb.m.kaskus.co.id/product/000000000000000006249542/passion-of-indonesian-design---kreasi-aksesoris-wanita-dari-kepompong-ulat-sutera/
http://fjb.m.kaskus.co.id/product/000000000000000006249542/passion-of-indonesian-design---kreasi-aksesoris-wanita-dari-kepompong-ulat-sutera/
http://fjb.m.kaskus.co.id/product/000000000000000006249542/passion-of-indonesian-design---kreasi-aksesoris-wanita-dari-kepompong-ulat-sutera/
http://www.tenunikatbandar.com/proses-pembuatan-ikat-tenun/
http://www.tenunikatbandar.com/proses-pembuatan-ikat-tenun/
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Sumber gambar: 
http://peluangusaha.kontan.co.id/news/tenun-
sengkang-tenun-leluhur-yang-dirajut-dengan-
benang-sutera-impor-1 

Ini adalah contoh kain sutra yang dapat 

diolah menjadi baju. 

Sampai jumpa! 

 

Media Audiovisual Pertemuan 2 

Gambar yang ditampilkan Penjelasan 

 
Sumber gambar : 

http://infounik.org/35-foto-gambar-
pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html 

Selamat pagi anak anak! 

Hari ini kita akan belajar bersama 

tentang pengolahan bahan makanan. 

Perhatikan penjelasan berikut! 

 
Sumber gambar : 
https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/
05/29/cara-membuat-tempe/   

Ini contoh pembuatan tempe dari 

kacang tanah. Mula mula kacang 

direbus, kemudian direndam 36 jam, 

lalu dikukus, setelah itu dicuci dan 

dibersihkan kulit arinya. 

http://peluangusaha.kontan.co.id/news/tenun-sengkang-tenun-leluhur-yang-dirajut-dengan-benang-sutera-impor-1
http://peluangusaha.kontan.co.id/news/tenun-sengkang-tenun-leluhur-yang-dirajut-dengan-benang-sutera-impor-1
http://peluangusaha.kontan.co.id/news/tenun-sengkang-tenun-leluhur-yang-dirajut-dengan-benang-sutera-impor-1
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
http://infounik.org/35-foto-gambar-pemandangan-alam-indah-di-indonesia.html
https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/05/29/cara-membuat-tempe/
https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/05/29/cara-membuat-tempe/
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Sumber gambar : 
https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/
05/29/cara-membuat-tempe/ 

Langkah selanjutnya biarkan kacang 

hingga dingin, kemudian diberi ragi. 

Langkah berikutnya dikemas dalam 

daun pisang atau plastik, lalu 

difermentasikan. Jadilah tempe yang 

siap digoreng atau direbus. 

 
Sumber gambar: 
http://putaran.com/cara-pembuatan-tempe-yang-
benar/ 

Cara pengawetan makanan contoh 

nya menggunakan bioteknologi yaitu 

dengan memanfaatkan jamur 

tertentu. Contohnya tempe, yoghurt, 

dan keju. 

 
Sumber gambar: 
http://spotunikdananeh.blogspot.co.id/2012/01/k
enali-berbagai-jenis-saus-dan-kecap.html  

Cara lain dalam mengawetkan 

makanan yaitu dengan pembotolan 

dan pengasinan. Contoh pembotolan 

yaitu kecap botol, saus botol. Contoh 

pengasinan yaitu ikan asin. 

 

 

 

 

 

https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/05/29/cara-membuat-tempe/
https://putrinoviwicaksana.wordpress.com/2015/05/29/cara-membuat-tempe/
http://putaran.com/cara-pembuatan-tempe-yang-benar/
http://putaran.com/cara-pembuatan-tempe-yang-benar/
http://spotunikdananeh.blogspot.co.id/2012/01/kenali-berbagai-jenis-saus-dan-kecap.html
http://spotunikdananeh.blogspot.co.id/2012/01/kenali-berbagai-jenis-saus-dan-kecap.html
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Diskusikan bersama kelompokmu! 

A. Tulislah proses pembuatan kertas secara runtut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tulislah cara membuat bahan pakaian dari ulat sutra! 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ............................. 

2. ............................ 

3. ............................ 

4. ........................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.... 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

Petunjuk! 

Diskusikan bersama kelompokmu! 

1. Tuliskan cara pembuatan tempe secara urut!  

Alat dan Bahan :  

 

 

Cara Pembuatan : 

 

 

 

 

2. Tulislah masing-masing 2 contoh produk makanan yang diawetkan 

melalui proses : 

a. Pengasinan 

b. Pengalengan 

c. Pembotolan 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ..................... 

2. ..................... 

3. .................... 

4. .................... 
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Kisi-kisi soal 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Muatan 

Pembelajara

n / KD 

Indikator Ranah 
Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

11.2 

Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

 

11.2.1 Menjelaskan proses 

pembuatan kertas 

11.2.2 Menjelaskan proses 

pembuatan kain 

11.2.3 Menyusun proses pengolahan 

tempe 

11.2.4 Menyebutkan contoh cara 

pengawetan bahan makanan 

11.2.5 Menjelaskan cara pengawetan 

makanan 

11.2.6 Menyebutkan contoh hasil 

pengawetan makanan 

 

C3 

 

C3 

 

C3 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

 

Uraian 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

1,2,3,4 

1 

5,6,7,8,9,

2 

 

10 

3 

 

11,12,13, 

15 

5 

 

14 

4 
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Evaluasi 

 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Bahan dasar kertas adalah ... 

a. Getah karet 

b. Kayu 

c. Ulat sutera 

d. Wol 

2. Jenis kayu yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kertas adalah ... 

a. Kayu jati 

b. Kayu mahoni 

c. Kayu albasia 

d. Kayu meranti 

3. Saat proses pembuatan kertas, setelah kayu dipotong-potong dan dibuat 

bubur kertas maka langkah selanjutnya yaitu ... 

a. Diberi perekat dan pemutih 

b. Dikemas untuk dijual 

c. Ditumbuk 

d. Diberi air 

4. Dalam proses pembuatan kertas, rol panas akan mengeringkan kertas dan 

menekan serat untuk ... 

a. Merekatkan kertas 

b. Membentuk lembaran kertas 

c. Mendaur ulang kertas 

d. Memutihkan krtas 

5. Kain katun terbuat dari serat kapas, kapas berasal dari .... 

a. Biji kapas 

b. Bunga kapas 

c. Batang kapas 

Nama  : .................. 

No       : ........... 
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d. Biji kapas 

6. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan pakaian. Pakaian yang 

nyaman dikenakan saat udara panas tersebut terbuat dari bahan katun. 

Sumber daya alam yang digunakan untuk membuat kain katun tersebut 

berasal dari .... 

a. domba 

b. rami 

c. ulat sutra 

d. kapas 

7. Kain wol berasal dari ....  

a. bulu merak 

b. bulu domba 

c. kulit sapi 

d. bulu angsa 

8. Larva ulat sutra setelah memakan daun murbei maka besarnya akan 

mencapai ... berat semula 

a. 10 kali 

b. 100 kali 

c. 1000 kali 

d. 10.000 kali 

9. Pada pembuatan kain sutra setelah ulat sutra menjadi kepompong maka 

langkah selanjutnya adalah ... 

a.  Menetas menjadi larva yang kecil 

b.  Direbus agar larvanya mati 

c.  Diuraikan menjadi serat sutra yang halus 

d.  Larva memakan daun murbei 

10. Bahan dasar dari tempe yaitu ... 

a. Kedelai 

b. Gula merah 

c. Kacang merah 

d. Gandum 
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11. Teknologi pengolahan bahan makanan yang tidak memanfaatkan 

bioteknologi adalah ... 

a. Pembuatan tempe 

b. Pembuatan keju 

c. Pembuata tahu 

d. Pembuatan yoghurt 

12. Keju merupakan produk hasil olahan dari .... 

a. Mentega 

b. Kacang 

c. Sirup 

d. Susu 

13. Telur asin adalah contoh produk pengawetan makanan dengan cara ...  

a. Pengasinan 

b. Pengalengan 

c. Bioteknologi 

d. Sterilisasi 

14. Contoh produk dari pengawetan bahan makanan yang menggunakan 

bioteknologi yaitu ... 

a. Tempe, keju, yoghurt 

b. Tempe, keju, ikan asin 

c. Yoghurt, tahu, sarden 

d. Ikan asap, dendeng, susu 

15. Cara pengawetan makanan dengan cara merebus agar bakteri yang 

terkandung dalam makanan adalah  ... 

a. Pembotolan 

b. Sterilisasi 

c. Pengasapan 

d. Pengasinan 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Tuliskan tahap-tahap pembuatan kertas! 
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2. Pada pembuatan kain sutra, setelah larva ulat memakan daun murbei makan 

ukurannya akan menjadi lebih besar kemuadian akan membungkus dirinya 

dengan kepompong. Bagaimana langkah selanjutnya hingga menjadi produk 

pakaian? 

3. Pada pembuatan tempe, mengapa perlu ditambahkan ragi tempe? 

4. Sebutkan 3 contoh produk makanan kaleng! 

5. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Sebutkan 3 contoh hasilnya! 

 

 

 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah skor pilihan ganda     = 15 

Jumlah skor uraian   = 15 

Skor maksimal    = 30 

 Skor yang diperoleh 

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. Pilihan Ganda 

1. B  6. D  11.  C 

2. C  7.  B  12. D 

3. A  8. D  13.  A 

4. B  9. B  14.  A 

5. B  10. A  15. B 
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B. Uraian 

1. Tahap pembuatan kertas : 

a. Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b. Dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. 

c. Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d. Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

2. Langkah selanjutnya kepompong direbus agar larva ulat didalamnya mati,  jika 

dibiarkan, ulat akan matang lalu menggigiti kepompongnya sehingga tdk bs 

digunakan lagi.Larva  Setelah ulat mati, serat di kepompong dapat diuraikan 

menjadi serat sutra yang halus. Satu buah kepompong sutra dapat menghasilkan 

untaian serat . Kemudian serat sutra yg halus trsebut dipintal. Serat sutra dipintal 

dengan proses yg menyerupai proses pada ulat sutra memintal kepompongnya. 

Proses itulah yg dibuat menjadi pemintalan serat sutera untuk dibuat menjadi kain 

sutra yg indah. Bahan kain dari sutra kemudian dibuat menjadi berbagai produk 

pakaian maupun produk lainnya. 

3. Untuk membantu proses fermentasi sehingga kedelai akan menjadi tempe. 

4. Sarden, larutan penyegar, makanan ringan 

5. Dioteknologi adalah pengolahan makanan dengan cara memanfaatkan jasad 

renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. Contoh : pembuatan 

tempe, keju, yoghurt. 
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Pertemuan 1 

Rubrik sikap spiritual 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu bimbingan 

(1) 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

Semua siswa 

berdoa sebelum 

memulai 

pelajaran dengan 

sikap tertib 

Beberapa siswa 

berdoa sebelum 

memulai 

pelajaran dengan 

sikap tertib 

Beberapa siswa 

berdoa sebelum 

memulai 

pelajaran namun 

kurang tertib 

Semua siswa 

tidak berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

Sikap bersyukur Semua siswa 

menghargai 

perbedaan teman 

Beberapa siswa 

menghargai 

perbedaan teman 

Beberapa siswa 

kurang 

menghargai 

perbedaan teman 

Semua siswa 

tidak menghargai 

perbedaan teman 

 

Skor maksimal = 8  Skor minimal = 2 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 

Rubrik sikap sosial 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu 

bimbingan (1) 

Tanggungjaw

ab 

Seluruh anggota 

melaksanakan 

tugas masing 

masing 

Beberapa 

anggota 

melaksanakan 

tugas masing 

masing 

Seluruh anggota tidak 

melaksanakan tugas 

masing namun masih 

memperlihatkan 

antusias terhadap tugas 

yang diberikan 

Seluruh 

anggota tidak 

melaksanakan 

tugas yang 

diberikan 

Bekerjasama Seluruh anggota 

terlihat 

bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi 

mereka 

Beberapa 

anggota terlihat 

bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi 

mereka 

Seluruh anggota 

bermain main namun 

masih mau 

memperlihatkan kerja 

keras mereka sekalipun 

dalam pengawasan guru 

Seluruh 

anggota terus 

bermain main 

sekalipun 

sudah 

berulangkali 

diperingatkan 

guru 

Peduli 

lingkungan 

Seluruh anggota 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

Beberapa 

anggota 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

Seluruh anggota belum 

menunjukkan sikap 

tanggap terhadap 

lingkungan namun 

masih memperlihatkan 

antusias terhadap 

Seluruh 

anggota belum 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 
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sekitar sekitar kegiatan lingkungan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 

Rubrik Diskusi Kelompok Pengolahan kain sutera dan kertas 

Kriteria Bagus Sekali (4) Bagus (3) Cukup (2) Perlu berlatih lagi 

(1) 

Ketepatan Siswa dapat 

menuliskan 4 cara 

pengolahan kain sutra 

dan kertas  dengan 

tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 3 cara 

pengolahan kain 

sutra dan kertas  

dengan tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 1 cara 

pengolahan kain sutra 

dan kertas  dengan 

tepat 

Siswa dapat 

menuliskan  1 

cara pengolahan 

kain sutra dan 

kertas  dengan 

tepat 

Kerapian tulisan Tulisan sesuai dengan 

EYD 

Sebagian tulisan 

sesuai dengan EYD 

Sebagian kecil tulisan 

sesuai dngan EYD 

Tulisan tidak 

sesuai dengan 

EYD 

Keterampilan 

menyampaikan 

pendapat 

Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan 

Sebagian besar 

pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Setengah pekerjaan 

dapat diselesaian 

sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan 

Sebagian kecil 

pekerjaan dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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Rubrik Penilaian Diskusi Pengolahan tempe 

Kriteria Bagus sekali 

(4) 

Bagus (3) Cukup (2) Perlu bimbingan 

lagi (1) 

Ketepatan Siswa dapat 

menuliskan 

cara 

pengolahan 

tempe  dengan 

runtut 

Siswa dapat 

menuliskan 3  

cara pengolahan 

tempe  dengan 

runtut 

Siswa dapat 

menuliskan 2 

cara pengolahan 

tempe  dengan 

runtut 

Siswa dapat 

menuliskan 1 cara 

pengolahan tempe  

dengan runtut 

Kerapian 

tulisan 

Tulisan sesuai 

dengan EYD 

Sebagian tulisan 

sesuai dengan 

EYD 

Sebagian kecil 

tulisan sesuai 

dngan EYD 

Tulisan tidak sesuai 

dengan EYD 

Keterampilan 

menyampaik

an pendapat 

Menyelesaikan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

waktu yang 

ditentukan 

Sebagian besar 

pekerjaan dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan 

Setengah 

pekerjaan dapat 

diselesaian 

sesuai dengan 

waktu yang 

telah ditentukan 

Sebagian kecil 

pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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SILABUS 

Kompetensi 

dasar 
Materi Pokok Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.3 

Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan  

 

 

Dampak pengambilan 

bahan alam terhadap 

pelstarian lingkungan 

dan plestarian 

terumbu karang 

1. Contoh kerusakan 

lingkungan  akibat 

pengambilan bahan  

alam 

2. Contoh cara 

pelestarian 

lingkungan 

3. Menjelaskan cara 

pelestarian terumbu 

karang 

4. Contoh cara 

pengambilan bahan 

alam yang tidak 

merusak lingkungan 

 

11.3.1  Mendiskripsikan 

contoh kerusakan 

lingkungan  akibat 

pengambilan bahan  alam 

11.3.2 Menyebutkan 

contoh cara pelestarian 

lingkungan 

11.3.3 Menjelaskan cara 

pelestarian lingkungan 

11.3.4 Menjelaskan cara 

pelestarian terumbu 

karang 

11.3.5 Memberikan 

contoh cara pengambilan 

bahan alam yang tidak 

merusak lingkungan 

 

c. Penilaian pengetahuan : 

pilihan ganda dan uraian 

d. Penilaian sikap spiritual 

: lembar pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian sikap sosial  : 

lembar pengamatan 

(rubrik) 

Penilaian keterampilan  : 

lembar pengamatan 

(rubrik) 

 

4 x 35 

menit 

4. Sulistyanto, Heri dan 

dan Edy Wiyono. 

2008.  Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 

untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

5. Rositawaty, S dan Aris 

Muharam. 2008. 

Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: 

untuk Kelas IV. 

Jakarta: Depdiknas. 

6. Audiovisual tentang 

pengolahan bahan 

makanan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

Sekolah   : SDN Purwoyoso 01 Semarang 

Mata pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok   : Dampak pengambilan bahan alam 

Waktu   : 4 x 35 menit (2xpertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

II. Kompetensi Dasar 

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan  

III. Indikator  

11.3.1  Mendiskripsikan contoh kerusakan lingkungan  akibat pengambilan 

bahan  alam 

11.3.2 Menyebutkan contoh cara pelestarian lingkungan 

11.3.3 Menjelaskan cara pelestarian lingkungan 

11.3.4 Menjelaskan cara pelestarian terumbu karang 

11.3.5 Memberikan contoh cara pengambilan bahan alam yang tidak merusak 

lingkungan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diskusi kelompok dan mengamati tayangan audiovisual, siswa 

dapat mendiskripsikan contoh kerusakan lingkungan akibat pengambilan 

bahan alam dengan benar 



277 

 

 

 

2. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan penurunan kualitas 

akibat pengambilan bahan alam dengan tepat 

3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan cara pelestarian 

lingkungan dengan tepat 

4. Dengan mengamati tayangan audiovisual, siswa dapat menjelaskan cara 

pelestarian terumbu karang dengan tepat 

5. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat memberikan contoh cara 

pengambilan bahan alam yang tidak merusak lingkungan 

Karakter yang diharapkan: 

Tanggungjawab, kerja sama, cinta lingkungan. 

V. Materi Ajar 

1. Kerusakan lingkungan akibat pengambilan bahan alam 

2. Penurunan kualitas lingkungan 

3. Upaya pelestarian lingkungan 

4. Cara pelestarian sumber daya alam hayati 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode: Penugasan, diskusi, tanya jawab 

Model: Problem Based Learning 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

1) Guru mempersiapkan 

siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

Kegiatan awal ( 10 menit) 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. Apabila 

ada siswa yang kurang benar dalam berdoa, maka 

setelah selesai kegiatan berdoa langsung diberi 

nasehat agar besok dapat berdoa dengan benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru bertanya “Anak-anak, kemarin kita sudah 

belajar tentang pengolahan sumber daya alam, 

nah apa akibatnya jika sumber daya alam diambil 

terus menerus?”.  

5. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yaitu 

dampak pengambilan bahan alam terhadap 

lingkungan 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan ide 

siswa 

 

 

 

3) Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep 

masalah 

Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru menampilkan gambar laut. Guru 

memberikan pertanyaan akibat yang ditimbulkan 

jika mengambil ikan di laut dengan cara yang 

tidak benar (eksplorasi). 

2. Guru menampilkan gambar terumbu karang 

kemudian bertanya, “Anak anak, apa akibatnya 

jika terumbu karang terkena bahan peledak?”, 

guru bertanya lagi kepada siswa, “Bagaimana 

agar tetap terjaga dengan baik?”(eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan tugas yang akan dilakukan 

siswa yaitu mencari informasi tentang kegiatan 

manusia yang dapat merusak lingkungan, akibat 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

 

4) Guru membimbing 

siswa melakukan 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

5) Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

 

yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut serta cara 

mengatasi kerusakan lingkungan (eksplorasi) 

4. Guru mengelompokkan siswa untuk diskusi 

dengan masing-masing anggota 4-5 siswa 

5. Penyelidikan yang dilakukan adalah menemukan 

dampak pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan (elaborasi). 

6. Guru membimbing penyelidikan pada setiap 

kelompok dan membantu siswa menyiapkan 

laporan penyelidikan (eksplorasi) 

7. Siswa menuliskan pada lembar kerja siswa 

tentang contoh kegiatan manusia yang merusak 

lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari 

kegiatan tersebut serta cara mengatasinya 

(elaborasi) 

8. Perwakilan siswa maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok 

lain menganggapi (elaborasi) 

9. Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan 

presentasi kelompok yang ada di depan kelas 

(eksplorasi) 

10. Guru memberikan reward dan  kesempatan 

kepada kelompok lain untuk bertanya apabila ada 

yang belum dipahami (eksplorasi) 

11. Guru menayangkan tayanagn audiovisual berupa 

sound slide tentang contoh kegiatan manusia yang 

merusak lingkungan, dampaknya serta cara 

mengatasinya (eksplorasi) 

12. Siswa memperhatikan tayangan audiovisual yang 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Diskripsi Kegiatan Pembeajaran 

 

6) Guru menayangkan 

tayangan audiovisual 

 

 

 

7) Siswa mengkaji ulang 

hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

 

ditayangkan guru (elaborasi) 

13. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencatat hal hal yang sudah didiskusikan 

bersama dan dari tayangan audiovisual di buku 

catatan masing masing (eksplorasi) 

14. Siswa bersama guru mengkaji ulang berbagai 

pengambilan bahan alam yang merusak 

lingkungan yang terdapat dalam tayangan 

audiovisual dengan hasil diskusi kelompok yang 

sudah dilakukan (elaborasi) 

15. Siswa menuliskan hasil kajian ulang di papan 

tulis (elaborasi) 

8) Guru memberikan 

evaluasi 

Kegiatan penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan(konfirmasi) 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

3. Guru memberikan tugas yaitu mencari informasi 

tentang pelestarian terumbu karang.  

4. Guru menyampaikan pembelajaran yang akan 

diperlajarai pada pertemuan selanjutnya. 

5.  Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 

 

 

 

Pertemuan 2 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru mempersiapkan 

siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. Mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Mengamati sikap siswa dalam berdoa. Apabila 

ada siswa yang kurang benar dalam berdoa, maka 

setelah selesai kegiatan berdoa langsung diberi 

nasehat agar besok dapat berdoa dengan benar. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Guru menampilkan gambar terumbu karang 

5. Guru bertanya kepada siswa” Anak-anak, 

kemarin kita sudah belajar tentang kerusakan 

terumbu karang akibat tindakan manusia, 

bagaiman cara melestarikannya agar tetap 

terjaga?”. 

6. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yaitu 

cara melestarikan terumbu karang 

2) Guru mengarahkan 

pertanyaan untuk 

mengekspresikan ide siswa 

 

 

 

 

3) Guru melibatkan siswa 

menemukan konsep 

Kegiatan inti (50 menit) 

1. Guru menampilkan gambar anakan terumbu 

karang dan pipa sebagai media untuk 

melestarikan terumbu karang (eksplorasi) 

2. Guru bertanya kepada siswa, “ Anak anak, siapa 

yang tahu bagaimana langkah pertama untuk 

memperbanyak terumbu karang?” (eksplorasi) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

(elaborasi) 

4. Guru menjelaskan tentang cara melestarikan 

terumbu karang (eksplorasi) 

5. Siswa diarahkan untuk mencari informasi tentang 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 

masalah 

 

 

 

 

 

4) Guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

5) Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

 

cara melestarikan terumbu karang (elaborasi) 

6. Guru menampilkan gambar terumbu karang, 

anakan terumbu karang, pipa untuk medianya, 

dan kerangka besi (eksplorasi) 

7. Guru menjelaskan kata kata baru kepada siswa 

seperti transplatasi terumbu karang (aksplorasi) 

8. Guru mengelompokkan siswa untuk diskusi 

dengan masing-masing anggota 4-5 siswa 

9. Penyelidikan yang dilakukan adalah menemukan 

proses melestarikan terumbu karang. Setelah 

semua kelompok mendapatkan LKS, maka 

seluruh kelompok mencari informasi tentang 

proses melestarikan terumbu karang (elaborasi) 

10. Siswa menuliskan pada lembar kerja siswa 

tentang cara melestarikan terumbu karang 

(elaborasi) 

11. Siswa secara berkelompok mencari informasi 

guna menemukan contoh upaya pelestarian 

lingkungan (elaborasi) 

12. Siswa menyusun hasil diskusi kelompok 

(elaborasi) 

13. Setelah siswa selesai menyusun laporan hasil 

diskusi, siswa menyampaikan hasil diskusi 

tentang proses melestarikan terumbu karang di 

depan kelas (elaborasi) 

14. Guru memberikan reward kepada kelompok yang 

maju dan memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya apabila ada yang belum 

dipahami. 
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Kegiatan Pembelajaran 

melalui Model Problem 

Based Learning dengan 

media audiovisual 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 

6) Guru menayangkan 

tayangan audiovisual 

 

 

 

7) Siswa mengkaji ulang hasil 

diskusi terhadap tayangan 

audiovisual 

15. Guru menayangkan tayanagn audiovisual berupa 

sound slide tentang proses pelestarian terumbu 

karang. (eksplorasi) 

16. Siswa memperhatikan tayangan audiovisual 

tentang cara pelestarian terumbu karang 

(elaborasi) 

17. Guru bersama siswa meyimpulkan hasil diskusi 

yang sudah dipresentasikan terhadap tayangan 

yang sudah ditampilkan (elaborasi) 

18. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencatat hal hal yang sudah didiskusikan 

bersama dan dari tayangan audiovisual di buku 

catatan masing masing. (elaborasi) 

19. Siswa mengkaji ulang hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual tentang cara pelestarian 

terumbu karang (elaborasi) 

20. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

berani maju untuk mengkaji ulang hasil diskusi 

yang sudah dikerjakan bersama (eksplorasi) 

8) Guru memberikan evaluasi Kegiatan penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilakukan(konfirmasi) 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi kepada siswa 

tentang pelestarian sumber daya alam 

4. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan 

mengucapkan salam 
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VIII. Sumber dan Media 

Sumber Pembelajaran: 

4. Sulistyanto, Heri dan dan Edy Wiyono. 2008.  Ilmu Pengetahuan Alam 4 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

5. Rositawaty, S dan Aris Muharam. 2008. Senang belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

6. Audiovisual tentang dampak pengambilan bahan alam dan pelestarian 

terumbu karang 

Media: 

c. Audiovisual 

d. Gambar laut, terumbu karang, penebangan hutan, kebakaran hutan 

IX. Penilaian: 

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian sikap   : pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan   : tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan  : unjuk kerja 

2. Bentuk instrumen 

a. Penilaian pengetahuan   : lembar soal evaluasi (pilihan ganda dan 

uraian) 

b. Penilaian sikap spiritual  : lembar pengamatan (rubrik) 

1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

2. bersyukur 

Penilaian sikap sosial  : lembar pengamatan (rubrik) 
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Penilaian keterampilan  : lembar pengamatan (rubrik) 
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Pertemuan 1 

Bahan Ajar 

Dampak Pengambilan Bahan Alam terhadap Pelestarian Lingkungan 

Sumber daya alam hayati sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui tetap memiliki jumlah yang terbatas, hasil yang terus berlanjut 

jangan sampai terlewatkan sehingga tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan. 

Contohnya penurunan kualitas lingkungan antara lain sebagai berikut. 

1. Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan gunung berapi, 

pergeseran aspal, banyaknya bangunan sehingga habitat organisme hilang. 

2. Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik sehingga 

produksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah kosong. 

3. Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali sehingga binatang 

liar kehilangan habitatnya. 

Beberapa contoh kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut. 

1. Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman kadang-kadang dilakukan 

dengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap 

yang mencemari udara. 

2. Penebangan hutan secara sembarangan menyebabkan hutan gundul. Akar 

pohon yang berfungsi untuk menahan air hujan tidak ada lagi, maka dapat 

timbul erosi dan banjir. Hutan gundul mengakibatkan hewan-hewan di hutan 

kekurangan tempat hidupnya, hewan tidak dapat berkembang biak lagi 

sehingga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis hewan. 

3. Pengambilan ikan dengan cara pukat harimau, bom, aliran listrik dan racun 

sangat merusak lingkungan laut. Dengan  pukat harimau seluruh ikan terjaring 

sampai ke ikan yang masih kecil,  akibatnya  jenis ikan ini akan habis. Bom, 

aliran listrik, dan racun selain akan memusnahkan ikan juga akan 

memusnahkan hewan  laut dan tumbuhan laut. 

4. Sekarang ini diduga di laut  banyak terumbu karang yang rusak. Terumbu 

karang merupakan tempat ikan kecil hidup atau tempat ikan bertelur. Jika 

terumbu karang tidak ada, ikan kecil akan mudah dimakan ikan-ikan besar. 
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5. Pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus-menerus akan 

menghabiskan seluruh bahan alam ini. Minyak bumi dan mineral termasuk 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga penggunaannya harus 

secara bijaksana karena manusia tidak dapat menciptakannya. 

 

Pertemuan 2 

Bahan Ajar 

1. Upaya-upaya pelestarian lingkungan antara lain dengan cara sebagai berikut. 

a. Tebang pilih yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu-

kayu yang dapat dijual tidak menurun dan menyelamatkan tanah dan air. 

b. Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

c. Penangkapan musiman untuk ikan dengan tujuan menghindari kepunahan 

dengan cara waktu penangkapan yang diatur agar hewan mempunyai kesempatan 

untuk berkembang biak dulu. 

d. Keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa 

merusak persediaan semua jenis pangan, misalnya bahan pangan pokok tidak 

hanya padi tapi jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. 

Pelestarian SDA hayati dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelestarian di habitat aslinya (pelestarian in situ). Contohnya bunga bangkai di 

Bengkulu, dan badak jawa di Ujung Kulon. 

2. Pelestarian di luar habitat aslinya (pelestarian ex situ). Contoh: kebun binatang 

dan kebun anggrek. 
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Teknik Budi Daya Terumbu Karang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses dan teknik budi daya yang harus dilakukan adalah dengan 

menggunakanbeberapa langkah yang tepat. Salah satu langkah yang paling 

populer dilakukanoleh banyak petani terumbu karang adalah dengan melakukan 

teknologitransplantasi terumbu karang. Maksudnya, adalah terumbu karang 

ditanamatau dicangkok dengan menggunakan media-media yang akan dijelaskan 

dibawah ini. 

• Memilih bibit yang tepat juga harus dilakukan oleh petani terumbu karang. 

Pilihbibit yang unggul dan memiliki kualitas untuk bisa tumbuh dengan baik. 

• Budidaya terumbu karang menggunakan metode transplantasi 

Pada saat melakukan transplantasi, media untuk terumbu karang yang 

bisadimanfaatkan adalah pipa yang memiliki lubang di dalamnya. Pemilihan 

mediaini sangat penting agar ikan-ikan masih bisa berenang bebas di sekitar 

mediaini. Jangan lupa untuk mengikat karang kecil dengan menggunakan pipa ini. 

Metode lainnya yang bisadilakukan untuk membudidayakanterumbu 

karangadalahdengan menggunakanmedia semenatau cor yang kemudianharus 

dicetak sedemikianrupa. Langkah pertamayang harus dilakukan adalahdengan 

menyiapkancor-coran sedimen yangbentuknyaseperti kerucut.Bentuk kerucut 

akan bisamempermudah pertumbuhan dari hewan terumbu karang ini. 
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• Persiapan Media untuk Pembudidayaan Terumbu Karang 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memilih tempat yang tepatuntuk 

mencetak terumbu karang ini. Langkah yang bisa dilakukan adalah 

denganmencetak media ini di pantai. Kemudian bagian tengahnya dipasang pipa 

PVC.Jika tidak memiliki pipa ini, dapat diganti dengan botol bekas. 

• Setelah semua media transplantasi diikat dengan terumbu karang yang 

inginditumbuhkan, letakkan dan biarkan saja media tersebut berada di perairan 

lautselama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan. Nantinya media tersebut 

akanbisa membuat hewan terumbu karang yang baru. Berbagai makhluk laut 

lainnyajuga akan berdatangan untuk tinggal di tempat yang telah 

ditransplantasitersebut yaitu ikan laut dan sebagainya. 

• Tunggu sampai terumbu karang ini menjadi dewasa dan nantinya ikan yang 

besarakan suka muncul dan bermain di terumbu karang yang anda panen 

tersebut.Terumbu karang yang sudah tumbuh menjadi dewasa akan bisa 

semakinberkembang biak dengan baik dan menghasilkan anakan terumbu karang 

yangbaru dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat hewan karang yang 

baru. 
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Media Audiovisual Siklus III 

Pertemuan 1 

Gambar yang ditampilkan Penjelasan 

 
Sumber gambar: 

http://teknologi.inilah.com/read/detail/214452
2/gelombang-panas-hambat-pertumbuhan-
terumbu-karang 

Selamat pagi anak-anak! 

Hari ini kita akan belajar tentang contoh 

pemanfaatan sumber daya alam yang 

merusak lingkungan 

 
Sumber gambar: 

http://www.antarasumsel.com/berita/266715/
polisi-manggala-agni-atasi-kebakaran-hutan-
jambi 

Coba perhatikan! 

Kebakaran hutan dapat menyebabkan 

kabut asap yang akan mencemari udara 

serta menyebabkan kematian hewan dan 

tumbuhan. 

 

Penebangan hutan secara liar dapat 

menyebabkab hutan gundul 

sehuninggamenyebabkan kurangnya 

penyerapan air dan mengakibatkan 

banjir. Hewan yang ada dihutan akan 

kehilangan tempat tinggal 

 

http://teknologi.inilah.com/read/detail/2144522/gelombang-panas-hambat-pertumbuhan-terumbu-karang
http://teknologi.inilah.com/read/detail/2144522/gelombang-panas-hambat-pertumbuhan-terumbu-karang
http://teknologi.inilah.com/read/detail/2144522/gelombang-panas-hambat-pertumbuhan-terumbu-karang
http://www.antarasumsel.com/berita/266715/polisi-manggala-agni-atasi-kebakaran-hutan-jambi
http://www.antarasumsel.com/berita/266715/polisi-manggala-agni-atasi-kebakaran-hutan-jambi
http://www.antarasumsel.com/berita/266715/polisi-manggala-agni-atasi-kebakaran-hutan-jambi
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Sumber gambar: 

http://tipsdekor.blogspot.co.id/2014/07/tips-
membuat-akuarium-air-laut.html?m=1 

Pengambilan dengan pukat harimau, 

bom, aliran listrik, dan racun. Kegiatan 

tersebut dapat menyebabkan 

terjaringnya ikan yang masih kecil serta 

merusak terumbu karang 

 
Sumber gambar: 

http://camnews.com.kh/News/Detail/35280/bu
naken-marine-park 

Terumbu karang merupakan tempat 

hidup ikan ikan kecil. Jika tidak ada 

terumbu karang maka ikan tersebut 

dapat mudah dimakan oleh ikan yang 

kecil 

Pengambilan bahan tambang 
secara terus menerus

Pengambilan bahan tambang harus dilakukan 
dengan hati hati karena dampaknya bisa merusak 

lingkungan. 
 

Sumber gambar: 
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/
174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-
bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia 

Pengambilan bahan tambang secara 

terus menerus harus dilakukan dengan 

hati hati karena dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan. 

 

 

 

 

 

http://tipsdekor.blogspot.co.id/2014/07/tips-membuat-akuarium-air-laut.html?m=1
http://tipsdekor.blogspot.co.id/2014/07/tips-membuat-akuarium-air-laut.html?m=1
http://camnews.com.kh/News/Detail/35280/bunaken-marine-park
http://camnews.com.kh/News/Detail/35280/bunaken-marine-park
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
http://finance.detik.com/read/2014/12/07/174650/2770159/1034/tiga-negara-ini-bisa-jadi-sumber-minyak-baru-indonesia
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Media Audiovisual Pertemuan 2 

Gambar yang ditampilkan Penjelasan 

 
Sumber gambar: 

http://darsonomsp.blogspot.co.id/ 

Selamat pagi anak anak!  

Hari ini kita akan belajar tentang 

upaya pelestarian sumber daya alam 

 
Sumber gambar: 

http://konservasi-laut.blogspot.co.id/ 

Coba perhatikan! Ini adalah cara 

melestarikan terumbu karang. 

Langkah yang pertama yaitu 

memilih bibit unggul yang memiliki 

kualitas untuk tumbuh subur dan 

baik. 

 
Sumber gambar: 

http://11kuncibahari.blogspot.co.id/2011/11/tran
splantasi-karang-apakah-sudah-tepat.html 

Langkah selanjutnya yaitu 

menyiapkan media terumbu karang 

yang memiliki lubang didalamnya.  

 

Langkah berikutnya yaitu memilih 

tempat yang tepat untuk mencetak 

terumbu karang di pantai. Kemudian 

diikat dengan tali. 

http://darsonomsp.blogspot.co.id/
http://konservasi-laut.blogspot.co.id/
http://11kuncibahari.blogspot.co.id/2011/11/transplantasi-karang-apakah-sudah-tepat.html
http://11kuncibahari.blogspot.co.id/2011/11/transplantasi-karang-apakah-sudah-tepat.html


293 

 

 

 

Sumber gambar: 

http://tanjungpinangpos.co.id/2014/94589/pemk
ab-anambas-janji-benahi-kerusakan-terumbu-
karang/ 

 
Sumber gambar: 

http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku 

Setelah semua media transplantasi 

diikat dengan terumbu karang, 

letakkan di perairan laut kurang 

lebih tiga sampai enam bulan. 

 
Sumber gambar: 

http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku 

Nantinya terumbu karang tersbut 

akan bisa membuat terumbu karang 

yang baru. Berbagai makhluk laut 

akan tinggal di terumbu karang. 

 

Coba perhatikan agar lebih jelas. 

Langkah awal yaitu memilih induk, 

kemudian pemotongan anakan, 

dijadikan substrat, lalu diikat dengan 

tali. Siapkan kerangka besi untuk 

tempat perkembangbiakan terumbu 

karang. 

http://tanjungpinangpos.co.id/2014/94589/pemkab-anambas-janji-benahi-kerusakan-terumbu-karang/
http://tanjungpinangpos.co.id/2014/94589/pemkab-anambas-janji-benahi-kerusakan-terumbu-karang/
http://tanjungpinangpos.co.id/2014/94589/pemkab-anambas-janji-benahi-kerusakan-terumbu-karang/
http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku
http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku
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Sumber gambar: 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu
m/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-
juta-ha-hutan-kemasyarakatan 

Pelestarian sumber daya alam dapat 

dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu melakukan tebang pilih pohon. 

 
Sumber gambar: 

http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku 

Selain itu, mengatur waktu dalam 

mengambil ikan. 

 

Pelestarian sumber daya alam hayati 

di habitat asli disebut in situ. 

Contohnya bunga raflesia dan 

komodo. 

 

Pelestarian sumber daya alam hayati 

di luar habitat asli disebut ex situ. 

Contohnya bunga anggrek dan 

hewan yang ada di kebun binatang 

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/04/mx9swj-kemenhut-kejar-target-25-juta-ha-hutan-kemasyarakatan
http://www.sinarharapan.co/news/tag/Maluku
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Tulislah 4 contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merusak 

lingkungan, akibat yang ditimbulkan serta cara mengatasi kerusakan 

tersebut! 

2. Diskusikan bersama teman kelompokmu! 

3. Presentasikan di depan kelas! 

No 

Contoh pemanfaatan 

sumber daya alam yang 

dapat merusak 

lingkungan 

Akibat yang 

ditimbulkan 
Cara mengatasi 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

 

 

Nama Anggota kelompok: 

1. ................ 

2. ............... 

3. ............... 

4. ............... 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Amatilah gambar pembudidayaan terumbu karang! 

2. Diskusikan bersama temanmu cara pembudidayaan terumbu karang! 

3. Tuliskan upaya pelestarian SDA hayati beserta contohnya! 

4. Presentasikan di depan kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya pelestarian SDA hayati : 

Nama anggota kelompok: 

1. ............... 

2. ............... 

3. ............... 

4. ............... 

Cara pembudidayaan terumbu karang 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........ 
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Pelestarian in situ 

Penjelasan : 

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

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

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

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

Contoh: 

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

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

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

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

Contoh: 

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

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

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

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

Pelestarian ex situ 

Penjelasan : 

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

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

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

.................................... 
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Kisi-kisi soal 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Muatan 

Pembelajara

n / KD 

Indikator Ranah 
Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

11.3 

Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan  

 

11.3.1  Mendiskripsikan contoh 

kerusakan lingkungan  akibat 

pengambilan bahan  alam 

11.3.2 Menyebutkan contoh cara 

pelestarian lingkungan 

 

11.3.3 Menjelaskan cara pelestarian 

lingkungan 

11.3.4 Menjelaskan cara pelestarian 

terumbu karang 

 

11.3.5 Memberikan contoh cara 

pengambilan bahan alam yang tidak 

merusak lingkungan 

 

C3 

 

C2 

 

 

C3 

 

C2 

 

C2 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

1,2,4,5 

1 

 

3, 

2 

15 

 

 

6,7,8,9,10 

3 

11,12,13,

14 

4,5 
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 Evaluasi 

 

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Dampak dari penebangan hutan yang sering terjadi di Indonesia yaitu 

bencana ... 

a. Gunung meletus 

b. Gempa bumi 

c. Banjir bandang 

d. Kekeringan 

2. Yang bukan merupakan akibat dari kebakaran hutan yaitu .... 

a. Tanaman tumbuh subur 

b. Terjadi kabut asap 

c. Udara tercemar 

d. Hewan kehilangan tempat tinggal 

3. Yang bukan merupakan cara untuk melestarikan keberadaan ikan di laut 

yaitu ... 

a. Melakukan penangkapan musiman 

b. Menggunakan bahan peledak 

c. Menggunakan jaring 

d. Menggunakan pancing 

4. Akibat yang dialami manusia karena punahnya hewan dan tumbuhan 

diantaranya ... 

a. Hilangnya keanekaragaman hayati 

b. Hilangnya kesuburan tanah 

c. Terjadinya banjir 

d. Hilangnya sumber buruan 

5. Pengambilan terumbu karang dapat merusak lingkungan dan sumber daya 

laut sebab terumbu karang .... 

a. Menupakan tanaman yang dapat dimakan oleh ikan 

b. Tempat berlindung ikan kecil agar tidak dimakan oleh ikan besar 

Nama  : .................. 

No  : .......... 
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c. Menghasilkan pemandangan yang indah 

d. Mengurangi abrasi oleh air laut 

6. Proses pembudidayaan terumbu karang sering disebut dengan ... 

a. Reboisasi 

b. Transplantasi 

c. Inseminasi buatan 

d. Eksplorasi 

7. Langkah pertama dalam pembididayaan terumbu karang adalah ... 

a. Mengikat terumbu karang di media pipa 

b. Memilih bibit yang unggul 

c. Menyiapkan media pipa yang berlubang 

d. Menaruh bibit di rangka besi 

8. Dalam proses pembudidayaan terumbu karang, setelah induk dipilih maka 

langkah selanjutnya adalah ... 

a. Diikat dengan tali plastik/lem 

b. Membuat rangka besi 

c. Pemotongan anakan 

d. Menaruh bibit di rangka besi 

9. Gambar disampig ini menunjukkan langkah cara pembudidayaan terumbu 

karang yaitu ... 

a. Pemilihan induk 

b. Pemotongan anakan 

c. Penyiapan substrat 

d. Pengikatan dengan tali plastik/lem 

10. Lama waktu proses pembentukan terumbu karang yang baru yaitu sekitar 

... 

a. 1 sampai 2 bulan 

b. 3 sampai 6 bulan 

c. 8 sampai 10 bulan 

d. 12 sampai 15 bulan 

11. Contoh upaya pelestarian lingkungan yaitu ... 
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a. Menggunakan pukat harimau 

b. Penebangan secara liar 

c. Menggunakan bom listrik 

d. Menangkapan ikan secara musiman 

12. Pelestarian sumber daya alam di habitat asli disebut ... 

a. Pelestarian ex situ 

b. Pelestarian in situ 

c. Pelestarian domestik 

d. Pelestarian internal 

13. Badak Jawa di Ujung Kulon merupakan contoh pelestarian ... 

a. In situ 

b. Ex situ 

c. Alami 

d. Buatan 

14. Kebun anggrek merupakan salah satu contoh pelestarian ... 

a. Ex situ 

b. In situ 

c. Ekternal 

d. Buatan 

15. Jika kamu melihat suatu gunung yang tampak coklat, tidak ada lagi pohon 

untuk menyerap air hujan yang turun, maka yang kamu sarankan kepada 

pemerintah adalah untuk melakukan ... 

a. Transmigrasi 

b. Reboisasi 

c. Irigasi 

d. urbanisasi 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Jelaskan 3 contoh dan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang 

merusak lingkungan! 

2. Bagaimana cara mengatasi kebakaran hutan? 

3. Ceritakan cara membudidayakan terumbu karang dengan benar! 
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4. Apa yang dimaksud pelestarian in situ? Tuliskan 2 contohnya! 

5. Apa yang dimaksud pelestarian ex situ? Tuliskan 2 contohnya! 

 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah skor pilihan ganda     = 15 

Jumlah skor uraian   = 15 

Skor maksimal    = 30 

 Skor yang diperoleh 

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 
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Kunci Jawaban 

A. Pilihan Ganda 

1. C   6. B   11. D 

2. A   7. B   12. B 

3. B   8. C   13.A 

4. A   9. D   14. A 

5. B   10. B   15. B 

B. Uraian 

1.  a. Pengambilan ikan dengan pukat harimau. Kegiatan ini dapat menyebabkan 

ikan yang mati dalam jumlah yang besar. 

b. Membakar hutan untuk membuka lahan. Kegiatan ini dapat menyebabkan 

polusi udara dan mengganggu transportasi 

c. Penebangan hutan secara liar. Kegiatan ini dapat menyebabkan hutan 

menjadi gundul dan mengakibatkan banjir 

2.Memadamkan pohon yang terbakar dengan pemadam kebakaran dan 

menggunakan hujan buatan 

3. Proses pengembangbiakan terumbu karang: 

• Memilih bibit yang tepat juga harus dilakukan oleh petani terumbu karang. 

Pilihbibit yang unggul dan memiliki kualitas untuk bisa tumbuh dengan baik. 

• Persiapan Media untuk Pembudidayaan Terumbu Karang 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memilih tempat yang tepatuntuk 

mencetak terumbu karang ini. Langkah yang bisa dilakukan adalah 

denganmencetak media ini di pantai. 

• Setelah semua media transplantasi diikat dengan terumbu karang yang 

inginditumbuhkan, letakkan dan biarkan saja media tersebut berada di perairan 

lautselama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan.  

• Tunggu sampai terumbu karang ini menjadi dewasa dan nantinya ikan yang 

besarakan suka muncul dan bermain di terumbu karang. 
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4.Pelestarian in situ adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya 

alam di habitat asli. Contoh : badak Jawa, Komodo 

5. Pelestarian ex situ adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber 

daya alam di luar habitat asli. Contoh : Bunga anggrek, kebun binatang. 

 

Rubrik sikap spiritual 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu 

bimbingan (1) 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

Semua siswa 

berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

dengan sikap 

tertib 

Beberapa 

siswa berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

dengan sikap 

tertib 

Beberapa 

siswa berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

namun kurang 

tertib 

Semua siswa 

tidak berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran 

Sikap 

bersyukur 

Semua siswa 

menghargai 

perbedaan 

teman 

Beberapa 

siswa 

menghargai 

perbedaan 

teman 

Beberapa 

siswa kurang 

menghargai 

perbedaan 

teman 

Semua siswa 

tidak 

menghargai 

perbedaan 

teman 

 

Skor maksimal = 8  Skor minimal = 2 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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Rubrik sikap sosial 

Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) Cukup (2) Perlu bimbingan 

(1) 

Tanggungja

wab 

Seluruh 

anggota 

melaksanakan 

tugas masing 

masing 

Beberapa 

anggota 

melaksanakan 

tugas masing 

masing 

Seluruh anggota 

tidak melaksanakan 

tugas masing 

namun masih 

memperlihatkan 

antusias terhadap 

tugas yang 

diberikan 

Seluruh anggota 

tidak 

melaksanakan 

tugas yang 

diberikan 

Bekerjasama Seluruh 

anggota 

terlihat 

bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapka

n presentasi 

mereka 

Beberapa 

anggota terlihat 

bersungguh 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi 

mereka 

Seluruh anggota 

bermain main 

namun masih mau 

memperlihatkan 

kerja keras mereka 

sekalipun dalam 

pengawasan guru 

Seluruh anggota 

terus bermain 

main sekalipun 

sudah 

berulangkali 

diperingatkan 

guru 

Peduli 

lingkungan 

Seluruh 

anggota 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

sekitar 

Beberapa 

anggota 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

sekitar 

Seluruh anggota 

belum 

menunjukkan sikap 

tanggap terhadap 

lingkungan namun 

masih 

memperlihatkan 

antusias terhadap 

kegiatan 

Seluruh anggota 

belum 

menunjukkan 

sikap tanggap 

terhadap 

lingkungan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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Rubrik Diskusi Kelompok 

Kriteria Bagus Sekali (4) Bagus (3) Cukup (2) Perlu berlatih lagi 

(1) 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

Siswa dapat 

menuliskan 4dampak 

pengambilan bahan 

alam dan pelestarian 

terumbu karang 

dengan tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 

3dampak 

pengambilan bahan 

alam dan 

pelestarian terumbu 

karang dengan tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 2dampak 

pengambilan bahan 

alam dan pelestarian 

terumbu karang 

dengan tepat 

Siswa dapat 

menuliskan 

1dampak 

pengambilan 

bahan alam dan 

pelestarian 

terumbu karang 

dengan tepat 

Kerapian tulisan Tulisan sesuai dengan 

EYD 

Sebagian tulisan 

sesuai dengan EYD 

Sebagian kecil tulisan 

sesuai dngan EYD 

Tulisan tidak 

sesuai dengan 

EYD 

Keterampilan 

menyampaikan 

pendapat 

Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan 

Sebagian besar 

pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Setengah pekerjaan 

dapat diselesaian 

sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan 

Sebagian kecil 

pekerjaan dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan 

 

Skor maksimal = 12  Skor minimal = 3 

Nilai = Skor yang diperoleh x 10 

 Skor maksimal 
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Lampiran 3 
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Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

2 Memberikan pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh siswa 
√  √  2 √ √   2 

3 Melibatkan siswa untuk 

menemukan konsep masalah 
√ √   2 √ √ √  3 

4 Membimbing siswa dalam 

penyelidikan 
√ √   2 √ √ √  3 

5 Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil kerja 
√ √   2 √ √   2 

6 Memberikan penguatan 

kepada siswa terhadap hasil 

diskusi 

 √ √ √ 3 √  √ √ 3 

7 Mengadakan variasi dalam 

pembelajaran dengan 

menayangkan audiovisual 

√ √   2 √ √   2 

8 Membantu siswa mengkaji 

ulang hasil diskusi terhadap 

tanyangan audiovisual 

 √ √  2  √ √  2 

9 Memberikan evaluasi √ √   2  √ √  2 

Jumlah skor 21  23 

Rata-rata skor  22 

Kategori Baik  Baik 

 

    Semarang, … Mei 2015 
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Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

2 Memberikan pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh siswa 
√ √ √  3 √ √ √  3 

3 Melibatkan siswa untuk 

menemukan konsep masalah 
 √ √  2  √ √  2 

4 Membimbing siswa dalam 

penyelidikan 
√ √ √  3  √ √ √ 3 

5 Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil kerja 
 √ √  2  √ √ √ 3 

6 Memberikan penguatan 

kepada siswa terhadap hasil 

diskusi 
√  √ √ 3 √  √ √ 3 

7 Mengadakan variasi dalam 

pembelajaran dengan 

menayangkan audiovisual 
√ √ √  3 √ √ √  3 

8 Membantu siswa mengkaji 

ulang hasil diskusi terhadap 

tanyangan audiovisual 

 √ √  2  √ √ √ 3 

9 Memberikan evaluasi  √ √ √ 3  √ √ √ 3 

Jumlah skor 25  27 

Rata-rata skor  26,5 

Kategori Baik  Baik 

 

    Semarang, … Mei 2015 
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Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

2 Memberikan pertanyaan untuk 

dipecahkan oleh siswa 
√ √ √  3 √ √ √  3 

3 Melibatkan siswa untuk 

menemukan konsep masalah 
√ √ √  3 √ √ √  3 

4 Membimbing siswa dalam 

penyelidikan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

5 Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil kerja 
 √ √ √ 3 √ √  √ 3 

6 Memberikan penguatan 

kepada siswa terhadap hasil 

diskusi 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

7 Mengadakan variasi dalam 

pembelajaran dengan 

menayangkan audiovisual 
√  √ √ 3 √ √ √  3 

8 Membantu siswa mengkaji 

ulang hasil diskusi terhadap 

tanyangan audiovisual 
√ √ √  3 √ √ √  3 

9 Memberikan evaluasi √ √  √ 3 √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 30  31 

Rata-rata skor  30,5 

Kategori Sangat

Baik 

 Sangat

Baik 

 

    Semarang, … Mei 2015 
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Data Hasil Penelitian Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

no nama 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 3 2 2 2 2 2 2 2 

2 AA 3 2 2 2 3 3 2 3 

3 DBS 3 2 3 2 2 2 3 2 

4 FZ 3 1 2 1 2 1 2 2 

5 IN 2 2 2 2 3 2 3 3 

6 PNP 3 1 2 2 2 2 3 3 

7 PS 2 1 2 2 2 2 2 2 

8 SKA 3 2 2 1 2 3 2 2 

9 MAP 3 2 2 2 2 2 2 2 

10 PN 3 2 2 2 2 2 2 2 

Rata rata 2,8 1,7 2,1 1,8 2,2 2,1 2,3 2,3 

Rata rata klasikal 17,3 

Kategori Baik 

 

    Semarang, ... Mei 2015 

     Observer 
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Data Hasil Penelitian Observasi Aktivitas Siswa Siklus II  

no nama 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 3 2 2 2 3 3 2 3 

2 AA 3 2 3 3 2 3 3 3 

3 DBS 4 2 2 3 3 3 3 3 

4 FZ 3 2 2 2 2 2 3 2 

5 IN 4 2 2 2 3 3 2 3 

6 PNP 3 2 2 3 2 2 3 3 

7 PS 3 2 2 2 3 3 2 2 

8 SKA 3 2 2 3 2 2 3 3 

9 MAP 3 2 3 2 3 2 2 3 

10 PN 3 2 3 2 2 2 3 3 

Rata rata 3,2 2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 

Rata rata klasikal 20,3 

Kategori Baik 

 

    Semarang, ... Mei 2015 

     Observer 
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Data Hasil Penelitian Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

no nama 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 3 3 3 4 3 3 3 3 

2 AA 3 3 3 3 4 3 4 4 

3 DBS 4 3 2 3 3 3 3 3 

4 FZ 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 IN 4 2 2 2 3 3 3 3 

6 PNP 3 3 3 4 3 3 4 4 

7 PS 3 2 3 3 3 3 3 3 

8 SKA 4 3 2 3 3 3 3 3 

9 MAP 3 2 3 2 3 3 3 3 

10 PN 3 2 3 3 3 3 3 3 

  

3,3 2,6 2,7 2,9 3,1 3 3,2 3,2 

Rata rata klasikal 24,2 

Kategori 

Sangat 

baik 

  

    Semarang, ... Mei 2015 

     Observer 
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Data Hasil Penelitian Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Suasana kelas yang kondusif 

dalam berkelompok 
 √ √  2 √ √ √  3 

2 Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru 

√ √   2 √ √   2 

Jumlah skor 4  5 

Kategori Cukup  Baik 

 

Data Hasil Penelitian Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Suasana kelas yang kondusif 

dalam berkelompok 

√ √ √  3 √ √ √  3 

2 Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru 

√ √ √  3 √ √ √  3 

Jumlah skor 6  6 

Kategori Baik  Baik 

 

Data Hasil Penelitian Observasi Iklim Pembelajaran Siklus III 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Suasana kelas yang kondusif 

dalam berkelompok 

√ √ √  3 √ √ √  3 

2 Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 7  7 

Kategori Sangat

Baik 

 Sangat 

Baik 

 

    Semarang, ... Mei 2015 

  

 

 

 

        



320 

 

 

 

 

 

 



321 
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Data Hasil Penelitian Kualitas Media Pembelajaran Siklus I 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dengan 

pengamatan tayangan audiovisual 

 √ √ √ 3  √ √ √ 3 

2 Memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa 

dengan siswa melalui pengamatan 

tayangan audiovisual 

 √ √  2   √ √ 2 

3 Memperkaya pengalaman belajar 

siswa melalui hasil diskusi siswa 

terhadap pengamatan tayangan 

audiovisual 

√ √ √  3 √ √ √  3 

4 Mampu mengubah suasana 

belajar siswa aktif bertanya jawab 

dari hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

 √ √  2  √ √  2 

5 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa dari 

tayangan audiovisual 

√ √ 

√ 

 3 √  √ 
 

√ 

 3 

6 Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia 

dalam tayangan audiovisual 

 √ 

√ 

 2 √ √ 

√ 

 3 

7 Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual 

 √ 
√ 

 2 √ √ 
√ 

 3 

Jumlah skor 17  19 

Rata-rata skor  18 

Kategori Baik  Baik 

 

 

    Semarang, … Mei 2015 
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Data Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dengan 

pengamatan tayangan audiovisual 

 √ √ √ 

3 

 √ √ √ 

3 

2 Memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa 

dengan siswa melalui pengamatan 

tayangan audiovisual 

√  √ √ 

3 

√  √ √ 

3 

3 Memperkaya pengalaman belajar 

siswa melalui hasil diskusi siswa 

terhadap pengamatan tayangan 

audiovisual 

 √ √ √ 

3 

 √ √ √ 

3 

4 Mampu mengubah suasana 

belajar siswa aktif bertanya jawab 

dari hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

 √ √  

2 

√ √ √ √ 

4 

5 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa dari 

tayangan audiovisual 

√  √  

√

  

 

3 

√  √  

√

  

 

3 

6 Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia 

dalam tayangan audiovisual 

√ √ 

√ 

 

3 

√ √ 

√ 

 

2 

7 Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual 

√ √ 
√ 

√ √ 
3 

√ √ 
√ 

√ √ 
3 

Jumlah skor 20  21 

Rata-rata skor   20,5 

Kategori Baik  Baik 

 

 

    Semarang, ... Mei 2015 

 

 

 

 

 



325 

 

 

 

Data Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus III 

No Indikator 
Pertemuan I Jumlah 

skor 

Pertemuan 2 Jumlah 

skor a b c d a b c d 

1 Dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dengan 

pengamatan tayangan audiovisual 

 √ √ √ 3  √ √ √ 3 

2 Memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa 

dengan siswa melalui pengamatan 

tayangan audiovisual 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

3 Memperkaya pengalaman belajar 

siswa melalui hasil diskusi siswa 

terhadap pengamatan tayangan 

audiovisual 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 

4 Mampu mengubah suasana 

belajar siswa aktif bertanya jawab 

dari hasil diskusi terhadap 

tayangan audiovisual 

√ √ √  3 √ √ √  3 

5 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa dari 

tayangan audiovisual 

√  √  

√

  

√ 3 √  √  

√

  

√ 3 

6 Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia 

dalam tayangan audiovisual 

√ √ 

√ 

 3 √ √ 

√ 

 3 

7 Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual yang terdapat 

dalam tayangan audiovisual 

√ √ 
√ 

√ √ 3 √ √ 
√ 

√ √ 4 

Jumlah skor 25  24 

Rata-rata skor  24,5 

Kategori Sangat

Baik 

 Sangat

Baik 

 

 

    Semarang, ... Mei 2015 
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Data Hasil Penelitian Observasi Sikap Spiritual 

No Nama 

Siklus I 
Siklus II Siklus III 

Berdoa 

sebelum 

dan 

sesudah 

pembelaja

ran 

Sikap 

bersyukur 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

Sikap 

bersyukur 

Berdoa 

sebelum 

dan 

sesudah 

pembelaja

ran 

Sikap 

bersyukur 

1 NO 3 2 3 3 3 3 

2 AD 3 2 3 2 3 3 

3 MI 3 2 3 3 3 3 

4 AR 3 2 2 3 3 3 

5 AP 3 2 3 2 3 3 

6 AS 2 2 4 3 3 3 

7 AS 3 2 3 3 4 3 

8 ABP 3 2 3 2 3 3 

9 AWNP 2 2 3 2 3 3 

10 AH 3 2 2 3 3 3 

11 AFP 3 2 3 2 3 3 

12 AA 3 3 4 3 4 3 

13 DBS 3 2 4 3 4 3 

14 ETRA 3 2 3 2 3 3 

15 FZ 3 2 4 3 4 3 

16 FAA 4 2 3 2 3 3 

17 IN 3 3 4 3 4 4 

18 IAD 4 2 3 3 3 3 

19 JKKD 3 2 3 3 3 3 

20 MRAAT 4 2 3 2 3 3 

21 NPSA 3 2 3 2 3 3 

22 PNP 4 2 4 3 4 3 

23 PS 3 2 3 2 3 3 

24 SKA 2 3 4 3 4 3 

25 WAP 4 2 3 2 3 3 

26 YS 3 2 3 2 3 3 
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27 AMAPP 3 2 3 2 3 3 

28 PN 3 3 4 3 4 3 

29 MNF 3 2 3 3 3 3 

Rata rata 3,06 2,14 3,20 2,54 3,26 3,02 

Jumlah 5,20 5,74 6,28 

Kategori Baik Baik Baik 

 

    Semarang, ... Mei 2015 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 

 

 

 

Data Hasil Penelitian Observasi Sikap Sosial  

No Nama 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Tanggug 

jawab 

Bekerja 

sama 

Peduli 

lingku

ngan 

Tanggung 

jawab 

Bekerja 

sama 

Peduli 

lingku

ngan 

Tanggung 

jawab 

Bekerja 

sama 

Peduli 

lingku

ngan 

1 NO 2 2 2 3 2 3 3 2 3 

2 AD 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

3 MI 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 AR 3 2 2 3 2 3 3 2 3 

5 AP 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

6 AS 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 AS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 ABP 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

9 AWNP 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

10 AH 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

11 AFP 2 3 3 3 2 3 3 2 3 

12 AA 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

13 DBS 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

14 ETRA 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

15 FZ 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

16 FAA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

17 IN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 IAD 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

19 JKKD 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

20 
MRAA
T 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 

21 NPSA 3 2 2 3 2 3 3 2 3 

22 PNP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 PS 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

24 SKA 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

25 WAP 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

26 YS 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

27 
AMAP

P 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 PN 3 3 3 3 2 4 3 2 3 
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29 MNF 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Rata rata 2,63 2,32 2,78 3,04 2,52 3,02 3,06 3,10 3,04 

Jumlah 7,93 8,58 9,20 

Kategori Baik Baik Sangat Baik 
 

 

    Semarang, ... Mei 2015 
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Data Hasil Penelitian Observasi Keterampilan 

No Nama 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

Kaerapi

an 

tulisan 

Keteram 

pilan 

menyam 

paikan 

pendapat 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

Kaerapi

an 

tulisan 

Keteram 

pilan 

menyam 

paikan 

pendapat 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

Kaerapi

an 

tulisan 

Keteram 

pilan 

menyam 

paikan 

pendapat 

1 NO 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

2 AD 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

3 MI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 AR 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

5 AP 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

6 AS 3 2 3 4 3 3 4 4 3 

7 AS 3 2 3 4 4 3 4 4 3 

8 ABP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 AWNP 3 2 3 4 3 3 4 4 3 

10 AH 3 2 3 4 3 3 4 3 3 

11 AFP 3 2 3 3 4 3 4 4 3 

12 AA 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

13 DBS 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

14 ETRA 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

15 FZ 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

16 FAA 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

17 IN 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

18 IAD 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

19 JKKD 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

20 
MRAA

T 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 

21 NPSA 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

22 PNP 3 2 3 4 3 3 4 3 3 

23 PS 3 2 3 3 4 3 4 4 3 

24 SKA 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

25 WAP 3 2 3 4 3 3 4 4 3 

26 YS 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
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27 
AMAP

P 
3 2 3 3 3 3 3 4 3 

28 PN 3 2 3 4 4 3 4 4 3 

29 MNF 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

Rata rata 3 2,3 3 3,4 3,2 3 3,6 3,6 3,2 

Jumlah 8,2 9,6 10,4 

Kategori Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

    Semarang, ... Mei 2015 
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Nilai Hasil Belajar  Siklus I 

No Nama Nilai Keterangan 

1 NO 40 Tidak Tuntas 

2 AD 40 Tidak Tuntas 

3 MI 56 Tidak Tuntas 

4 AR 53 Tidak Tuntas 

5 AP 80 Tuntas 

6 AS 56 Tidak Tuntas 

7 AS 50 Tidak Tuntas 

8 ABP 73 Tuntas 

9 AWNP 83 Tuntas 

10 AH 80 Tuntas 

11 AFP 73 Tuntas 

12 AA 83 Tuntas 

13 DBS 80 Tuntas 

14 ETRA 63 Tidak Tuntas 

15 FZ 63 Tuntas 

16 FAA 80 Tuntas 

17 IN 66 Tuntas 

18 IAD 73 Tuntas 

19 JKKD 40 Tidak Tuntas 

20 MRAAT 90 Tuntas 

21 NPSA 73 Tuntas 

22 PNP 93 Tuntas 

23 PS 60 Tidak Tuntas 

24 SKA 80 Tuntas 

25 WAP 46 Tidak Tuntas 

26 YS 73 Tuntas 

27 AMAPP 76 Tuntas 

28 PN 76 Tuntas 
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29 MNF 66 Tuntas 

 Jumlah 1965  

 Rata rata 67,7  

 

 

       Semarang,   Mei 2015 
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Nilai Hasil Belajar Siklus II 

No Nama Nilai Keterangan 

1 NO 66 Tuntas 

2 AD 50 Tidak Tuntas 

3 MI 40 Tidak Tuntas 

4 AR 76 Tuntas 

5 AP 76 Tuntas 

6 AS 66 Tuntas 

7 AS 56 Tuntas 

8 ABP 96 Tuntas 

9 AWNP 70 Tuntas 

10 AH 90 Tuntas 

11 AFP 90 Tuntas 

12 AA 80 Tuntas 

13 DBS 80 Tuntas 

14 ETRA 70 Tuntas 

15 FZ 50 Tidak Tuntas 

16 FAA 56 Tidak Tuntas 

17 IN 93 Tuntas 

18 IAD 73 Tuntas 

19 JKKD 50 Tidak Tuntas 

20 MRAAT 76 Tuntas 

21 NPSA 93 Tuntas 

22 PNP 100 Tuntas 

23 PS 66 Tuntas 

24 SKA 93 Tuntas 

25 WAP 46 Tidak Tuntas 

26 YS 50 Tidak Tuntas 

27 AMAPP 66 Tuntas 

28 PN 73 Tuntas 
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29 MNF 83 Tuntas 

 Jumlah 2074  

 Rata rata 71,5 Tuntas 

 

 

Semarang,  Mei 2015 
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Nilai Hasil Belajar Siklus III 

No Nama Nilai Keterangan 

1 NO 80 Tuntas 

2 AD 50 Tidak Tuntas 

3 MI 56 Tuntas 

4 AR 90 Tuntas 

5 AP 70 Tuntas 

6 AS 90 Tuntas 

7 AS 73 Tuntas 

8 ABP 96 Tuntas 

9 AWNP 90 Tuntas 

10 AH 96 Tuntas 

11 AFP 93 Tuntas 

12 AA 100 Tuntas 

13 DBS 100 Tuntas 

14 ETRA 56 Tidak Tuntas 

15 FZ 76 Tuntas 

16 FAA 56 Tidak Tuntas 

17 IN 100 Tuntas 

18 IAD 100 Tuntas 

19 JKKD 66 Tuntas 

20 MRAAT 90 Tuntas 

21 NPSA 93 Tuntas 

22 PNP 76 Tuntas 

23 PS 66 Tuntas 

24 SKA 80 Tuntas 

25 WAP 50 Tidak Tuntas 

26 YS 80 Tuntas 

27 AMAPP 66 Tuntas 

28 PN 80 Tuntas 
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29 MNF 96 Tuntas 

 Jumlah 2315  

 Rata rata 79,8  

 

Semarang,   Mei 2015 
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Lampiran 4 

Data Dokumentasi 

Siklus I  

 

Guru memberi pertanyaan kepada siswa  Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

 

 

Guru menjelaskan konsep masalah   Guru membimbing siswa dalam penyelidikan 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi  Guru memberikan reward kepada siswa yang 

telah mengkaji ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Siklus II 

 

Guru mempersiapkan siswa mengikuti   Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

kegiatan pembelajaran  

 

Guru mengarahkan tugas siswa   Guru membimbing diskusi kelompok 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi   Guru menayangkan audiovisual 
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Siswa mengkaji hasil diskusi kelompok terhadap  Siswa mengerjakan soal evaluas 

tayangan audiovisual 

 

Siklus III 

 

Siswa menjawab pertanyaan dari guru  Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

 

 

Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan Guru membimbing diskusi kelompok 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  Guru menayangkan audiovisual 

 

 

Guru membimbing siswa mengkaji ulang materi   Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Hasil Belajar Siswa 
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Lampiran 5 

Surat surat peneliti 
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