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ABSTRAK 

 
Prastantya, Febriyanti Gita. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning Dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Desi Wulandari S.Pd, M.Pd. 

301 hal. 
 

Berdasarkan data hasil refleksi yang dilakukan guru di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang, bahwa kualitas pembelajaran IPA masih rendah. 

Guru sudah menggunakan model pembelajaran, namun belum menghadirkan 

permasalahan nyata yang ada pada pembelajaran IPA, sehingga siswa kurang 

fokus untuk menyelesaikan pemecahan masalah. Hasil evaluasi pembelajaran 

masih dibawah KKM (62). Peneliti menerapkan model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan media audiovisual. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 9. 1 

Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi pada siswa kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar pada siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini 

dilaksanakan tiga siklus, tiap siklusnya satu pembelajaran. Subjek penelitian 

adalah siswa dan guru kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik non tes dan tes. Teknik analisis data 

berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  

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

mendapat skor 19 dengan kriteria cukup, pada siklus II mendapat skor 25 dengan 

kriteria baik, meningkat pada siklus III menjadi skor 29 dengan kriteria sangat 

baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 17,28 dengan kriteria cukup, 

pada siklus II mendapat skor 21,5 dengan kriteria baik, meningkat menjadi 27,06 

dengan kriteria sangat baik pada siklus III, (3) hasil belajar siswa pada siklus I 

mengalami ketuntasan klasikal sebesar 66,67% dengan kriteria tinggi, siklus II 

mengalami ketuntasan klasikal sebesar 78,57%, dengan kriteria tinggi dan 

mengalami peningkatan pada siklus III menjadi 88,09% dengan kriteria sangat 

tinggi. 

Simpulan penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Saran yang dapat 

diberikan, sebaiknya dalam pembelajaran IPA guru meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan dapat menerapkan model Problem Based Learning. 

Kata kunci: kualitas pembelajaran IPA; Problem Based Learning; audiovisual. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, 

IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, 

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 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 IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses 

pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar dan 

fenomena-fenomena alam. Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22) menyatakan 
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IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari 

fenomena alam yang faktual (facktual), baik berupa kenyataan (reality) atau 

kejadian (events) dan hubungan sebab-akibat. Tujuan mata pelajaran IPA di 

sekolah dasar dalam kurikulum KTSP dalam Badan Nasional Standar Pendidikan 

(2006) adalah sebagai berikut: (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

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

ciptaan-Nya; (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

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

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

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

masyarakat; (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan; (5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam; (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. Ruang lingkup dalam pembelajaran IPA salah satunya 

adalah aspek makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam KTSP (BNSP, 2006) sudah baik 

untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK secara 

global. Namun kenyataan di sekolah-sekolah tidak sesuai dengan tujuan 

kurikulum. Guru masih menjadi pusat pembelajaran, pembelajaran IPA di 
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Indonesia masih berorientasi pada guru yang menjelaskan. Kegiatan belajar 

mengajar menjadi kurang aktif dan kurang respons. Siswa hanya menerima materi 

tanpa terlibat aktif pada pembelajaran. Sehingga hal ini menjadi permasalahan 

yang harus diperbaiki agar hasil belajar siswa meningkat. 

Hasil PISA (Program for International Student Assesment) pada tahun 

2006 dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 11), menunjukan bahwa masih 

terdapat permasalahan dalam pelaksanaan standar isi IPA. Literasi IPA 

mengukuhkan peserta didik di Indonesia menempati posisi ke-50 dari 57 negara 

peserta dengan skor rata-rata 393. Aspek IPA yang diukur PISA bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah dalam 

memahami fakta-fakta alam dan lingkungan. Namun, PISA tahun 2012 semakin 

memprihatinkan karena Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara. 

Kenyataan dari PISA menggambarkan bahwa pengetahuan sains pada peserta 

didik di sekolah dasar semakin menurun dari tahun ke tahun.  

Berdasarkan survei Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia pada urutan 40 dari 45 

negara dengan skor perolehan muatan pembelajaran IPA untuk anak Indonesia 

adalah 406. Jika dibandingkan dengan hasil pada tahun 2007 yaitu 427 prestasi ini 

tampak terjadi penurunan angka 21. (Rank Positions and Grade 8
2
 Science and 

Mathematics) hasil survei ini menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

memahami konsep dan kemampuan menyelesaikan masalah yang bersifat analisis. 

(TIMSS, 2011: 5) 
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Selain itu menurut Depdiknas (2007: 21-22), proses pembelajaran IPA 

selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan. Peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar di ruangan ataupun di luar ruangan akan 

berpengaruh atas penerimaan ilmunya. Model yang digunakan oleh guru maupun 

benda-benda sebagai alat peraga mempengaruhi keberlangsungan proses belajar 

peserta didik lebih aktif dan antusias dalam penerimaan ilmu sains yang 

disampaikan guru. Guru sudah menggunakan model pembelajaran namun dalam 

pelaksanaannya kurang optimal, sehingga siswa kurang antusias, kurang 

merespons pembelajaran dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Hal ini berarti bahwa peserta didik dan lingkungan belajar yang digunakan 

haruslah kondusif serta media pembelajaran yang digunakan harus dimanfaatkan 

dengan baik.  

Berdasarkan data hasil refleksi yang dilakukan peneliti dan guru 

kolaborator di kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang, bahwa kualitas 

pembelajaran IPA masih rendah. Guru sudah menggunakan model pembelajaran, 

namun belum menghadirkan permasalahan nyata yang ada pada pembelajaran 

IPA. Guru kurang membimbing siswa dalam pemecahan masalah pada 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa kurang 

fokus untuk menyelesaikan pemecahan masalah pada pembelajaran IPA. Guru 

kurang mengajak siswa melakukan penyelidikan sehingga siswa kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru kurang optimal dalam memfasilitasi 

penggunaan media pembelajaran siswa, sehingga siswa kurang merespons dalam 

pembelajaran. Dalam pemecahan masalah siswa dituntut untuk melakukan sebuah 
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pengamatan nyata dan auntentik, sehingga siswa perlu media pembelajaran yang 

mampu menganalisa informasi dan mengumpulkan kesimpulan dari 

permasalahan. 

Permasalahan di atas masih sering dijumpai dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan. 

Kendala-kendala tersebut dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran salah 

satunya ketika melaksanakan pembelajaran IPA.  

Hal ini didukung data hasil evaluasi pembelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 62. Data dari hasil belajar ditunjukan 

bahwa dari 42 siswa hanya 16 siswa yang tuntas dengan nilai terendah 20 dan 

nilai tertinggi 80, dengan rerata kelas yaitu 60. Dari data hasil belajar mata 

pelajaran IPA diperlukan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, agar 

siswa dapat menerima pelajaran lebih bermakna. 

Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa menjadi 

nyaman dan tertarik untuk belajar, hal ini tercipta apabila guru menggunakan 

model pemecahan masalah nyata yang ada dikehidupan sehari-hari dan 

menggunakan media pembelajaran yang relevan pada materi IPA. Siswa akan 

tertarik belajar materi IPA dengan membuktikan dan melakukan percobaan secara 

mandiri untuk menyelesaikan persoalan pada pembelajaran IPA. Dengan 

demikian pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan tujuan pembelajaran IPA 

dapat tercapai. 
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Pada permasalahan yang ada di kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang, peneliti dan guru kolaborator menerapkan alternatif pemecahan 

masalah sebagai tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas 

guru. Oleh karena itu peneliti menerapkan model pembelajaran inovatif 

pemecahan masalah yaitu model pembelajaran Problem Based Learning. 

Model pembelajaran Problem Based Learning menurut Nurhadi (dalam 

Putra, 2013: 65) merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara 

berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning menekankan pada 

orientasi suatu pemecahan masalah pada siswa. Media audiovisual digunakan 

sebagai solusi pemecahan masalah untuk mendukung model Problem Based 

Learning Jauhar (2011: 102) menyatakan bahwa media audiovisual merupakan 

media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan 

indera penglihatan. Media ini diharapkan agar siswa paham dengan 

memvisualisasikan pembelajaran yang tidak dapat disajikan konkrit atau nyata. 

Penelitian lain yang mendukung keberhasilan model PBL adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Himawan (2014) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Materi Pengolahan Data Menggunakan Model Problem Based 

Learning Siswa Kelas VI SDN Kedungrawan I Krembung Sidoarjo”. Hasil 

penelitian penerapan model pembelajaran problem based learning hasil analisis 
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data, dapat diketahui bahwa pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Aktivitas guru pada siklus I sebesar 57,64% dengan kategori cukup dan 

pada siklus II sebesar 82,29% dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 50,62% dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II sebesar 

80,23% dengan kategori sangat aktif. Skor hasil belajar siswa secara klasikal 

meningkat, pada siklus I sebesar 59,25 dan pada siklus II sebesar 80,15. 

Sedangkan ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 

20% dan pada siklus II sebesar 80%. 

Selain itu, media pembelajaran yang mendukung model Problem Based 

Learning adalah media audiovisual. Hasil penelitian yang relevan yang 

memperkuat kegiatan penelitian dengan media audiovisual yaitu oleh Haryoko 

(2009) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Media Audiovisual Alternative 

Optimalisasi Model Pembelajaran” menunjukkan bahwa menggunakan media 

audiovisual menunjukkan rata-rata pre test 69,35 dan post test 86,00. 

Jurnal internasional terdahulu oleh Shimic, Goran and Aleksandar 

Jevremovic (2009) Military Academy, Belgrade, Serbia; Singidunum University, 

Belgrade, Serbia “A Java Programming Problem Based Learning. Pengembangan 

aplikasi sebagai sebuah penambahan modul untuk Learning Management System 

( LMS )”. Problem Based Learning adalah strategi pembelajaran yang berpusat 

pada siswa menyelesaikan masalah dan mencerminkan pengalaman mereka. 

Berbeda daerah dan berbeda pendekatan pada model Problem Based Learning. 

Pengembangan aplikasi sebagai sebuah penambahan modul untuk Learning 

Management System (LMS). Manfaat LMS ini adalah penyampaian oleh fungsi 



8 
 

 
 

PBL dan sumber daya pembelajaran LMS dapat dipakai pada Problem Based 

Learning.  

Model pembelajaran Problem Based Learning ini memiliki beberapa 

kelebihan menurut Putra (2013: 82) diantaranya sebagai berikut: 

(1) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang menemukan 

konsep tersebut,  

(2) melibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi,  

(3) pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga 

pembelajaran lebih bermakna,  

(4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata,  

(5) menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif 

dengan siswa lainnya,  

(6) pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajaran dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar 

siswa dapat diharapkan,  

(7) Problem Based Learning diyakini pula dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual atau kelompok, karena 

hampir disetiap langkah menuntut adanya keaktifan siswa. 

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti mengkaji Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem 
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Based Learning dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang? 

Rumusan masalah di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang? 

2. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang? 

3. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar IPA di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning (dalam Jauhar, 2011: 89) dengan media 
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audiovisual menurut Suleiman (1988: 20), langkah-langkahnya modifikasi 

perpaduan model pembelajaran Problem Based Learning dari Jauhar (2011:89) 

dan dengan media audiovisual Sulaeiman (1988:20) adalah: 

1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan melakukan apersepsi. 

2. Siswa melakukan pengamatan terhadap  media pembelajaran audiovisual 

tentang materi yang akan dipelajari. (orientasi masalah) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada di media 

yang ditampilkan (audiovisual). (mengorganisasi siswa) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dalam satu kelas. 

(mengorganisasi siswa) 

5. Siswa menganalisis masalah secara klasikal dan membaca sumber lain yang 

dimiliki. (mengorganisasi siswa) 

6. Guru membimbing siswa untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi 

untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah. (membimbing 

penyelidikan) 

7. Siswa mengolah informasi dan mendiskusikan masalah dengan pengetahuan 

dan keterampilan dasar yang mereka miliki bersama kelompoknya. 

(membimbing penyelidikan) 

8. Siswa dengan kelompok masing-masing merencanakan dan menyiapkan 

produk dan menemukan konsep berdasarkan masalah. (mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya) 
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9. Masing-masing kelompok diminta menyimpulkan alternatif pemecahan 

masalah dan menampilkan produk kepada kelompok lain mewakili bentuk 

penyelesain masalah. (mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

10. Siswa dibantu oleh guru melakukan refleksi terhadap hasil pemecahan 

masalah. (menganalisis dan mengevaluasi masalah) 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian dari masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian, yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. 

3. Meningkatkan hasil belajar IPA dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik. Dalam 

penelitian ini terdiri atas dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru untuk meningkatkan model-

model pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran IPA di SD. 

c. Dapat menambah kajian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Dapat berguna bagi guru untuk bahan referensi bagi kegiatan penelitian yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan media 

audiovisual sebagai sarana bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran 

dengan menggunakan pemecahan masalah yang nyata pada kehidupan sehari-hari 

dengan materi perubahan kenampakan pada bumi meliputi perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh bulan, perubahan kenampakan bumi akibat 

pengaruh angin, perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh hujan, dan 

perubahan kenampakan bumi akibat bencana alam. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

media audiovisual diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, siswa 



13 
 

 
 

lebih tertarik pada pembelajaran IPA dan dapat mengembangkan pengetahuan 

siswa secara keseluruhan bahwa siswa dapat mengetahui perubahan kenampakan 

pada bumi mulai dari perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan, 

kenampakan bumi akibat pengaruh angin, kenampakan bumi akibat pengaruh 

hujan, dan perubahan kenampakan bumi akibat bencana alam dari keempat 

tersebut adalah permasalahan nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga 

siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada pada materi perubahan 

kenampakan pada bumi dengan optimal. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning media 

audiovisual digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru 

melaksanakan proses pembelajaran yang bervariasi, efisien, efektif dan optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Ada beberapa definisi tentang belajar, antara lain dapat di uraikan sebagai 

berikut: 

1. Cronbach memberikan definisi: Learning is shown by change in behavior as 

a result of experience; 

2. Harold Spears memberikan batasan: Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction; 

3. Geoch, mengatakan: Learning is a change in performance as a result of 

practice. 

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diartikan dan dijelaskan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya. Belajar juga akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau 

melakukannya, dan tidak bersifat verbalistik (dalam Sardiman, 2011: 20). Adapun 

belajar menurut pandangan B.F. Skinner (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 

2014: 31) adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progresif. Jadi belajar merupakan perubahan dalam peluang 

terjadinya respons. Siswa akan belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai 

yang baik, nilai baik merupakan “operant conditioning”. Sedangkan menurut 
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Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Siregar dan Nara (2014: 3) bahwa 

belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) 

hingga liang lahat. Menurut Gagne (dalam Susanto, 2015: 1) belajar dapat 

didefinisikan suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman. Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Selain, 

itu menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan melalui instruksi. Menurut Hamalik (2013: 27) belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined 

as the modification or strengthening of behavior through experiencing). 

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah 

laku yang terjadi dan di alami oleh setiap orang dari ia masih bayi sampai akhir 

hayatnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

pengalaman agar bisa bertahan hidup di dunia. 

2.1.2 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang model pembelajaran problem based 

learning, sedikit dijelaskan bahwa model dapat didefinisikan sebagai gambaran 

atau bingkai yang menyeluruh dari berbagai teknik dan prosedur yang menjadi 
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satu kesatuan didalamnya dan bukan suatu gambaran yang terpisah-pisah dari 

pendekatan, metode, teknik, dan prosedur tersendiri menurut Huda (2014). Jadi 

model merupakan bingkai atau gambaran dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, teknik, dan prosedur. 

Pendekatan merupakan sudut pandang terhadap suatu proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student 

centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada guru (teacher centered approach) Roy Kellen (dalam Rusman, 

2011 : 132). Metode adalah prosedur yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi antara siswa dan guru agar tujuan dapat 

tercapai Rusman (2011: 132). Teknik adalah cara yang dilakukan dalam rangka 

mengimplementasikan suatu metode. 

Problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. 

Menurut Tan (dalam Rusman, 2011: 229) pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi pembelajaran yang betul-betul mengoptimalkan kemampuan 

berpikir siswa melalui proses kerja kelompok yang sistematis. Problem based 

learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya 

dirancang masalah-masalah yang menuntut mahasiswa mendapatkan pengetahuan 

dan mahir dalam pemecahan masalah Elsa dan Kamarza (dalam Amir : 2013). 

Sejak dipopulerkan di McMaster University Canada pada tahun 1970-an, 

metode Problem Based Learning terus berkembang Marinick (dalam Amir : 

2013). Dari yang tadinya hanya di fakultas kedokteran, kini Problem Based 
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Learning mulai digunakan di banyak fakultas, mulai ekonomi, teknik, arsitektur, 

hokum, social dan pendidikan. Model Problem Based Learning sudah digunakan 

dalam proses pembelajaran di barat, hal ini dapat dilihat dari buku “How to Use 

Learning Problem Based Learning in The Classroom” yang ditulis oleh Robert 

Delisle (1997), yaitu: 

PBL is presently used in more than 60 medical schools worldwide 

and also in schools of dentistry, pharmacy, optometry, and nursing. 

It is also used in high schools, middle schools, and elementary 

schools in cities, suburban counties, and rural communities. 

Teachers have been trained at the Problem-Based Learning Institute 

in Springfield, Illinois; the Center for Problem-Based Learning at 

the Illinois Mathematics and Science Academy in Chicago; and the 

Center for the Study of Problem-Based Learning at Ventures In 

Education in New York City. 

 

Menurut Dewey (dalam Nur, 2006: 20) sekolah merupakan laboratorium 

untuk pemecahan masalah kehidupan nyata, karena setiap siswa memiliki 

kebutuhan untuk menyelidiki lingkungan mereka dan membangun 

pengetahuannya sendiri. 

Joyce & Weil (dalam Rusman, 2011: 133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk  

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Suprijono (2012: 46) bahwa model pembelajaran ialah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. 

Pendapat dari David Bound dan Grahame I. Feletti (dalam Putra, 2013: 

64), problem based learning is a conception of knowledge, understanding, and 

education profoundly differentl from the more usual conception underlying 



18 
 

 
 

subject-based learning. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa 

Problem Based Learning merupakan gambaran dari ilmu pengetahuan, 

pemahaman, dan pembelajaran yang sangat berbeda dengan pembelajaran subject 

based learning. 

Adapun Nurhadi (dalam Putra, 2013: 65) pembelajaran berbasis Problem 

Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sedangkan pengertian pembelajaran 

berbasis masalah adalah proses kegiatan pembelajaran dengan cara menggunakan 

atau memunculkan masalah dunia nyata sebagai bahan pemikiran bagi siswa 

dalam memecahakan masalah untuk memperoleh pengetahauan dari suatu materi 

pelajaran. 

Problem Based Learning didefinisikan sebagai lingkungan belajar yang 

didalamnya menggunakan masalah untuk belajar. Sebelum belajar sesuatu, siswa 

dianjurkan untuk mengidentifikasi suatu masalah baik yang dihadapi secara nyata 

atau telaah kasus. 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2007: 68) bahwa model problem based 

learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa pada 

permasalahan yang autentik (nyata) sehingga diharapkan siswa dapat 

menumbuhkembangkan keterampilan tingkat yang lebih tinggi dan inkuiri, 

menyusun pengetahuannya sendiri, dan mengembangkan kemandirian dan 

kepercayaan dirinya. 
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Jadi Problem based learning (PBL) adalah model dalam proses 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah yang sesuai kenyataan dan 

bermakna kepada siswa untuk belajar di lingkungan belajarnya, tentang cara 

berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan, dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran yang di pelajari. Substansi Problem 

based learning lebih merujuk pada pemecahan masalah dan penyelidikan nyata 

yang ditemukan di kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dengan materi 

Perubahan Kenampakan pada Bumi.  

2.1.2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Pelajaran pemecahan masalah berlangsung dengan beberapa tahap, adanya 

usaha untuk mencapai suatu pemecahan masalah awalnya akan sulit, namun 

dengan usaha dan akses yang dimiliki pada materi-materi yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) menurut Jauhar (2013: 89) adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

2)  Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
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3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Dari beberapa penjelasan para ahli mengenai langkah-langkah model 

pembelajaran Problem Based Learning yang telah di bahas di atas, peneliti dalam 

penelitian ini memilih menggunakan langkah-langkah model pembelajaran 

Problem Based Learning oleh Jauhar (2013: 89) karena sesuai dengan media yang 

digunakan yaitu media  audiovisual. 

2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model pembelajaran Problem Based Learning ini memiliki beberapa 

kelebihan menurut Putra (2013: 82), diantaranya sebagai berikut: 

(1) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang menemukan 

konsep tersebut; 

(2) melibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi;  
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(3) pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna;  

(4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata;  

(5) menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif 

dengan siswa lainnya;  

(6) pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajaran dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan 

belajar siswa dapat diharapkan;  

(7) Problem Based Learning diyakini pula dapat menumbuh kembangkan 

kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual atau kelompok, 

karena hampir disetiap langkah menuntut adanya keaktifan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas kelebihan model problem based learning, yaitu 

menjadikan siswa secara aktif untuk menemukan konsep dan memecahkan 

masalah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih 

mandiri, aktif, dan kreatif. 

Selain kelebihan tersebut, model Problem Based Learning juga memiliki 

beberapa kekurangan, yaitu 1) bagi siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut 

tidak dapat tercapai; 2) membutuhkan banyak waktu dan dana; 3) tidak semua 

mata pelajaran bisa diterapkan dengan metode Problem Based Learning. 

Dalam penelitian ini terdapat solusi yang akan diterapkan pada model 

Problem Based Learning untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah: 
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1) Pemberian motivasi pada siswa agar siswa selalu bersemangat pada setiap 

kegiatan pembelajaran. 

2) Siswa diberikan waktu sesuai pertanyaan yang diberikan oleh guru selain itu 

pertanyaan yang diberikan juga sesuai dengan materi yang telah disampaikan 

guru pada pembelajaran IPA model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual. 

3) Guru mengajak siswa menggunakan barang-barang bekas atau yang bisa 

ditemukan dilingkungan sekitar untuk percobaan. 

4) Guru harus lebih kreatif untuk mengembangkan dan menyesuaikan model 

yang digunakan dengan pelajaran maupun materi yang akan disampaikan. 

Guru dapat menyesuaikan beban kurikulum dan melakukan proses evaluasi/ 

penilaian. 

2.1.3 Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berasal dari 

bahasa latin. Dalam hal ini, pengertian media dalam dunia pendidikan digunakan 

sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran menurut Daryanto (2012: 4). Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

menurut Hamdani (2011: 72). Sedangkan media adalah perantara dari sumber 

informasi ke penerima informasi, contohnya video, televisi, komputer dan lain 

sebagainnya (Sanjaya, 2014: 57). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat yang digunakan 

sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke pengantar bahan kegiatan 
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pembelajaran, contohnya televisi, komputer, video, radio, slide suara dan lain 

sebagainya. 

Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Jauhar (2011:  

95) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Pendapat dari Daryanto (2012: 4) menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah sarana perantara dalam proses pembelajaran. Selain 

itu, Rossi dan Breidle (dalam Sanjaya, 2014: 58) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan seperti radio, televisi, koran, majalah, televisi, buku, dan sebagainya. 

Dalam penggunaan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa 

tahapan perkembangan kognitif dari siswa yang sesuai dengan kerucut 

pengalaman dari Edgar Dale. Kerucut pengalaman mengemukakan bahwa hasil 

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

yang ada dilingkungan sekitar, benda tiruan, dan lambang verbal (abstrak). Tetapi 

Arsyad (2009: 10-11) mengemukakan bahwa urutan tersebut belum tentu menjadi 

acuan bahwa proses dan interaksi belajar harus selalu dimulai dari pengalaman 

langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan pertimbangan 

situasi belajarnya. 
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Gambar 2.1 Kerucut pengalaman dari Edgar Dale 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menyalurkan 

bahan pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat 

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

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.3.2 Media Pembelajaran Audiovisual 

Media audiovisual ada dua, yaitu media audiovisual gerak dan media 

audiovisual diam. Menurut Jauhar (2011: 102) media audiovisual diam adalah 

media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan 

indera penglihatan, akan tetapi gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam 

atau sedikit memiliki unsur gerak. Media audiovisual gerak adalah media 

audiovisual yang memiliki unsur gerak sama dengan film, salah satunya adalah 

televisi. 



25 
 

 
 

Suleiman (1988: 11) menyatakan bahwa media atau alat-alat audiovisual 

adalah alat-alat yang audible artinya dapat didengar dan alat visible artinya dapat 

dilihat. Alat-alat audiovisual untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. 

Jadi, media atau alat audiovisual merupakan alat-alat yang diperlukan 

dalam bidang pengajaran formal dan informal yang mempunyai unsur gerak yang 

dapat didengar dan dapat dilihat. 

2.1.3.3 Langkah-langkah Media Pembelajaran Audiovisual 

Dalam membuat media audiovisual pada umumnya sama dalam 

perencanaannya, yang berbeda adalah teknik-teknik yang dilakukan selama 

produksi. Menurut Suleiman (1988: 20), langkah-langkah dalam pembuatan 

media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan 

Penggunaan yang efektif dari alat-alat audiovisual menuntut persiapan yang 

matang, yaitu pelajari tujuan persiapan pelajaran, pilih dan usahakan alat 

yang cocok, berlatih menggunakan alat, dan periksa tempat. 

2) Penyajian 

Setelah penetapan tujuan, persiapan selesai. Maka saatnya penyajian dapat 

diterangkan sebagai berikut menyusun kata pendahuluan, menarik perhatian, 

menyatakan tujuan, menggunakan alat, dan mengusahakan penampilan yang 

bermutu. 
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3) Penerapan 

Jika seseorang tidak bisa menggunakan maka suatu pelajaran atau informasi 

tersebut akan sia-sia. Untuk menguatkan dasar bagi penerapan-penerapan 

tersebut, yaitu: praktek, pertanyaan-pertanyaan, ujian, dan diskusi. 

4) Kelanjutan 

Pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berulang-ulang sehingga 

pengaruhnya besar, karena pesan atau pelajaran yang diberikan harus diulang-

ulang. 

2.1.3.4 Kelebihan Media Pembelajaran Audiovisual 

Jauhar (2011: 103) kelebihan media audiovisual adalah dapat di ulang-

ulang. Selain itu, media audio dalam media audiovisual menurut Arsyad (2009: 

149), mempunyai kelebihan yaitu menarik motivasi siswa untuk mempelajari 

materi lebih banyak. Materi audio yang digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar, mengatur, 

dan mempersiapakan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-

pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi, menjadikan model yang akan 

ditiru oleh siswa, menyiapkan variasi yang menarik, dan perubahan tingkat 

kecepatan belajar. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran 

Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda, pandangan antara dua 

orang yang sedang berdiskusi bisa saja tidak sama. Sama halnya dengan guru, 

guru merupakan manusia biasa yang mempunyai konsepsi yang berbeda dengan 
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satu pokok persoalan termasuk tentang arti pembelajaran. Menurut Chalil (dalam 

Putra, 2013: 16) pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan 

sumber belajar di suatu tempat. Hal lain di ungkapkan oleh Gagne, Briggs, dan 

Wager (dalam Rusmono, 2012: 6), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Kata pembelajaran menurut Susanto (2015: 18) merupakan perpaduan dari 

dua aktivitas belajar dan mengajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

penyederhanaan dari kata belajar mengajar, proses belajar mengajar, atau kegiatan 

belajar mengajar. Berdasarkan pendapat Huda (2014: 2), pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh 

terhadap pemahaman. Menurut Suprijono (2012: 11) bahwa pembelajaran 

merupakan terjemahan dari learning, proses organik, dan konstruktif yang 

berpusat pada siswa. 

Sedangkan, menurut Winkel (dalam Siregar dan Nara, 2014: 12), 

pembelajaran merupakan seperangkat tindakkan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian intern yang berlangsung 

dialami siswa. Adapun pendapat Haryono (2013: 55) pembelajaran adalah sebuah 

proses komunikasi antara pembelajar, guru, dan bahan ajar. 

Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan guru serta 

sumber belajar yang terjadi pada suatu tempat, dalam interaksi ini guru lebih 

berperan sebagai fasilitator sedangkan pusat dari proses ini adalah siswa. 
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2.1.4.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Gino (dalam Putra, 2013: 26), ciri-ciri pembelajaran terletak pada 

adanya unsur-unsur dinamis dalam proses belajar-mengajar siswa, sebagai 

berikut: 

1) Motivasi belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, jika seorang siswa tidak dapat melakukan 

tugas pembelajaran, maka perlu upaya untuk menemukan sebab-sebabnya, 

kemudian mendorong siswa tersebut agar berkenan melakukan tugas dari guru. 

Dengan kata lain, siswa perlu diberi rangsangan agar tumbuh motivasi untuk 

belajar dalam dirinya. Motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu. 

2) Bahan belajar 

Bahan belajar merupakan isi dalam pembelajaran. Bahan atau materi belajar 

perlu berorientasi pada tujuan yang akan dicapai oleh siswa dan 

memperhatikan karakteristiknya agar dapat diminati olehnya. Bahan 

pengajaran merupakan segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Alat bantu/ media belajar 

Istilah media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau penghantar. Media adalah 

perantara atau penghantar pesan dari pengirim ke penerima. Menurut Asosiasi 

Pendidikan Nasional, media ialah bentuk-bentuk komunikasi, baik yang 
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tercetak maupun audiovisual, serta peralatannya. Alat bantu belajar atau media 

belajar adalah alat-alat yang bisa membantu siswa belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

4) Suasana belajar 

Suasana belajar sangat penting dan akan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. Suasana belajar akan berjalan dengan baik, apabila terjadi 

komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan siswa, serta adanya ketertarikan 

dan kegembiraan belajar. 

5) Kondisi siswa yang belajar 

Setiap siswa memiliki sifat yang unik atau berbeda, tetapi juga mempunyai 

kesamaan, yaitu langkah-langkah 

 perkembangan dan potensi yang perlu diaktualisasi melalui pembelajaran. 

2.1.4.3 Tujuan Pembelajaran 

Menurut Putra (2013: 31) implikasi dari adanya keterikatan antara 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa tersebut adalah disusunnya tujuan 

pembelajaran yang bisa menunjang tercapainya tujuan belajar.  

Tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar siswa memiliki kesamaan 

dalam beberapa hal berikut: 

1) tercapainya tujuan dari segi waktu, yaitu setelah siswa belajar atau 

dibelajarkan 

2) tercapainya tujuan dari segi substansi, yakni siswa bisa “apa” sesuai belajar 

atau dibelajarkan 

3) tercapainya tujuan dari segi cara mencapai 
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4) takaran dalam pencapaian tujuan 

5) pusat kegiatan yaitu sama-sama berada pada diri siswa 

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Adanya kinerja siswa itu tidak berarti bahwa siswa telah melaksanakan 

kegiatan belajar, sebab yang dipentingkan adalah saat siswa mengetahui makna 

dalam belajar dan perubahan perilaku setelah belajar. Maka perlu untuk 

mengetahui kemampuan yang telah dan baru dimiliki oleh setiap siswa. Faktor-

faktor yang memengaruhi belajar menurut Slameto (2010: 54) banyak jenisnya 

namun digolongkan menjadi dua golangan, yaitu: faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.5.1 Faktor-faktor intern 

Dalam faktor intern akan dibahas beberapa faktor lagi, yaitu: faktor 

jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 

Sehat adalah dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya 

bebas dari penyakit. Kesehatan merupakan keadaan sehat. Proses belajar 

seseorang terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu ia akan 

cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, dan ngantuk. Seseorang dapat 

belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin 

dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, 

istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 
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b) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna pada tubuh/ badan. Cacat tubuh dapat berupa buta, tuli, patah kaki, 

setengah tuli, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh 

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu, dengan 

berbagai keterbatasan yang ia punya dari segi fisik. Hal tersebut dapat 

diusahakan dengan belajar di lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

dengan alat bantu untuk meringankan pengaruh kecacatannya. 

2. Faktor Psikologis 

Sekuraang-kurangnya ada tujuh faktor dalam faktor psikologis dan dapat 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut adalah intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

a) Intelegensi 

Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis kecakapan yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dan dengan cepat, efektif, menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif, mengetahui relasi, dan mempelajari dengan cepat. Siswa dengan 

tingkat intelegensi yang berbeda antara tinggi, rendah, dan normal akan 

berbeda keberhasilan belajarnnya. Tidak selamanya siswa berintelegensi tinggi 

akan berhasil dalam belajarnya, begitu pula sebaliknya dengan kemampuan 

intelegensi normal siswa bisa saja berhasil dalam belajarnya. 
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b) Perhatian 

Menurut Gazali (dalam Slameto, 2010: 56) perhatian adalah keaktifan jiwa 

yang semata-mata tertuju kepada obyek (benda/ hal) ataupun sekumpulan 

objek. Pada dasarnya agar hasil belajar menjadi optimal, siswa haruslah 

menyukai pelajaran yang akan di pelajarinya, materi yang lebih bervariatif dan 

menarik, media yang tidak monoton sehingga siswa akan mempunyai perhatian 

belajar, dan tidak muncul kebosanan belajar. 

c) Minat 

 Hilgard (dalam Slameto, 2010: 57) menyatakan bahwa minat merupakan 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Minat mempunyai sifat yang tetap dan diikuti rasa senang. Minat 

mempunyai pengaruh besar terhadap belajar, karena jika bahan pelajaran tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. 

Jika siswa tidak belajar dengan sebaik-baiknya harus diusahakan agar ia 

mempunyai minat belajar dengan cara menjelaskan hal-hal menarik dan 

berguna bagi kehidupannya nanti. 

d) Bakat 

 Bakat atau aptitude menurut Hilgard (dalam Slameto, 2010: 57) “the capacity 

to learn”, dengan kata lain bahwa bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

siswa belajar atau berlatih. Bakat itu mempengaruhi belajar, jika bahan 

pelajaran yang di pelajari siswa sesuai dengan bakatnya maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 
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e) Motif  

James Drever (dalam Slameto, 2010: 58) memberikan pengertian tentang motif 

sebagai berikut: “motive is an effective-conative factor which operates in 

determining the direction of an individual’s behavior toward an end or goal, 

consioustly apprehendedor unconsioustly”. Jadi motif erat hubungannya 

dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan itu perlu ada berbuat, 

sedangkan berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/ 

pendorongnya. Sehingga motif yang kuat sangat perlu dalam belajar untuk 

membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-

latihan dan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh lingkungan. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang dimana 

anggota tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Jadi, 

kemajuan baru untuk kecakapan itu tergantung kematangan dan belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

g) Kesiapan 

 Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever (dalam Slameto, 2010: 59) 

adalah “preparedness to respond or react”. Kesiapan adalah kesediaan untuk 

memberi respons atau bereaksi. Kesediaan timbul dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan. Dalam proses belajar kesiapan harus 

sudah ada jika siswa belajar, maka hasilnya akan lebih baik. 

 

 

 



34 
 

 
 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan, kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Jadi kelelahan itu mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik siswa jangan sampai kelelahan dalam belajarnya. 

2.1.5.2 Faktor-faktor ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.  

1. Faktor Keluarga 

 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang 

tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan, dan keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor Sekolah 

 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 
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3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat 

meliputi, kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul,  dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.6 Kualitas Pembelajaran 

Hamdani (2011: 194) menyatakan kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

mutu atau keefektifan. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencakup faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Selanjutnya, efektifitas 

belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran 

seni. Dalam mencapai efektivitas belajar UNESCO (1996) menetapkan empat 

pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola 

dunia pendidikan, yaitu 1) belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to 

know); 2) belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do); 3) belajar untuk 

hidup bermasyarakat (learning to live together); 4) belajar untuk mengembangkan 

diri secara maksimal (learning to be). 

Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal menurut Depdiknas (2004). Ada enam indikator kualitas 

pembelajaran yaitu perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan 

sistem pembelajaran Depdiknas (2004). Indikator kualitas pembelajaran yang 
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diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

suatu kegiatan yang berlangsung di dalam kelas atau di luar kelas secara efektif 

sehingga mampu mempengaruhi faktor pencapaian tujuan pembelajaran pada diri 

seseorang. Peneliti dalam penelitian ini akan menetapkan tiga kajian yang akan 

diteliti dalam kualitas pembelajaran sebagai berikut keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Indikator-indikator yang diteliti dalam kualitas 

pembelajaran adalah: 

2.1.6.1 Keterampilan Guru 

Paul Eggen (2012: 36) guru yang ahli sangat memahami materi yang 

mereka ajarkan dan mampu mempresentasikan materi dalam cara yang dipahami 

siswa. Sehingga untuk menjadi guru yang baik dan menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik minat siswa seorang guru harus mampu menguasai 

keterampilan mengajar yang baik. 

Menururt Hamdani (2011: 79) guru adalah variabel bebas yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru adalah 

sutradara sekaligus aktor dalam proses pengajaran. Kompetensi profesional yang 

dimiliki guru sangat dominan dan mempengaruhi kualitas pembelajaran. 

Kompetensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki guru, baik bidang kognitif 

seperti penguasaan bahan, bidang, sikap, keprofesionalan, dan bidang perilaku 

seperti keterampilan mengajar, penggunaan metode-metode pembelajaran, dan 

menilai hasil belajar siswa. 
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Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari 

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan (Rusman, 2012: 80). Guru adalah pengaruh 

terpenting pada pembelajaran siswa. 

Pendapat dari Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 10) guru adalah suatu 

jabatan yang dituntut harus mempunyai empat kompetensi yang dikuasai. 

Kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut 

saling berkaitan dan menentukan kualitas pendidikan.  

Peran seorang guru IPA menurut Standards for science teacher 

preparation (dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 12) di Amerika harus 

memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, standar tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Standar pengetahuan materi (content knowledge) 

2) Standar pengetahuan pembelajaran (pedagogical knowledge) 

3) Lingkungan belajar (learning Environment) 

4) Standar keselamatan (safety and security) 

5)  Dampak terhadap pembelajaran 

6) Pengetahuan dan keterampilan professional 

Selain itu Indonesia mempunyai standar sendiri berlaku bagi guru-guru 

Indonesia dalam peningkatan profesionalitas guru. Standar tersebut tersirat dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan 
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Nasional, dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan 

Nasional (dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 14). Pada kegiatan 

pembelajaran, guru harus mampu menguasai keterampilan dasar mengajar. 

Menurut Rusman (2012: 80) keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif 

indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar. 

Keterampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Rusman (2012: 80) Membuka pelajaran (set induction) adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-

kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehinggan usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang 

sangat penting untuk dilakukan oleh guru, karena dengan permulaan yang baik 

akan mempengaruhi kegiatan belajar selanjutnya. Komponen membuka pelajaran 

menurut Usman (dalam Rusman, 2012: 81) meliputi: 

1) Menarik perhatian siswa 

2) Menimbulkan motivasi 

3) Memberi acuan melalui berbagai usaha 

4) Memberikan apersepsi   

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 (dalam Rusman, 2012: 81) tentang 

Standar Proses Satuan Pendidikan dan Menengah menjelaskan bahwa yang 

dilakukan guru saat kegiatan pendahuluan, yaitu: 
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1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik 

2) Melakukan apersepsi 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran 

4) Menyampaikan cakupan materi 

b. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya cara yang dapat digunakan adalah dengan cara bertanya (Rusman, 

2012: 82). Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi 

aktivitas dan kreativitas siswa. Komponen-komponen keterampilan bertanya 

meliputi: 

1) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang 

diberikan harus singkat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh siswa. 

2) Pemberian acuan. Guru dapat memberikan jawaban antara sebagai acuan 

sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

3) Fokus pertanyaan. Pertanyaan harus terfokus pada pertanyaan yang 

diinginkan, apakah dalam bentuk terbuka, tertutup, pertanyaan luas atau 

pertanyaan sempit. 

4) Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi oleh beberapa siswa saja. 

5) Penyebaran. Idealnya pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu sehingga 

semua siswa berpikir, setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan 

kesempatan kepada semua siswa. 
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6) Pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, berilah waktu utuk 

berpikir kepada siswa, setelah itu guru dapat memberi kesempatan menjawab 

bagi yang sudah siap. 

7) Pemberian tuntutan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk menjawab 

pertanyaan, guru dapat memberi tuntutan, sehingga siswa memiliki gambaran 

jawaban yang diharapkan. 

c. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan 

(reinforcement/ reward)  lebih efektif dibandingkan dengan hukuman 

(punishment). Penguatan adalah suatu respons yang diberikan terhadap perilaku 

atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat menimbulkan kemungkinan 

berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku yang dianggap baik tersebut 

(Rusman, 2012: 84). Komponen-komponen dalam keterampilan memberi 

penguatan adalah: 

1) Penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu kata 

atau kalimat pujian. 

2) Penguatan nonverbal; yaitu berupa gerak mendekati, mimik dan gerak badan, 

sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, token (simbol atau benda kecil lain), 

dan penguatan tak penuh. 

d. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Siswa adalah individu yang unik, heterogen dan memiliki ketertarikan 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kemampuan 

mengadakan variasi terhadap kegiatan pembelajaran. Variasi dalam kegiatan 
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belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang 

dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: variasi dalam gaya mengajar, variasi 

dalam menggunakan alat dan media pembelajaran, dan variasi dalam pola 

interaksi dalam kelas. 

e. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan pada siswa. 

Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara 

sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, 

misalnya sebab dan akibat. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk bertanya. Dan untuk 

menanggapi pertanyaaan tersebut seorang guru harus mampu menjelaskan secara 

sistematis dan logis. 

Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan adalah keterampilan 

merencanakan penjelasan, keterampilan menyajikan penjelasan, penyajian 

penjelasan yang mencakup adanya relevansi antara penjelasan dengan tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan keperluan, mengingat latar belakang, dan 

kemampuan siswa, diberikan secara spontan atau sesuai dengan rencana yang 

telah disiapkan dan isi penjelasan bermakna bagi siswa. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informasi dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. 
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Komponen-komponen yang harus dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok kecil, yaitu: 

1) Memusatkan perhatian siswa 

2) Memperjelas masalah atau urunan pendapat 

3) Menganalisa pandangan siswa 

4) Meningkatkan urunan (pendapat) siswa 

5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

6) Menutup diskusi  

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas menurut Usman (dalam Rusman, 2012: 90) adalah 

keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

Komponen- komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut: 

a) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (prefentif) meliputi: 

(1) Menunjukkan sikap tanggap  

(2) Membagi perhatian 

(3) Memusatkan perhatian kelompok 

(4) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

(5) Menegur 

(6) Memberi penguatan 
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b) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal (represif) meliputi: 

(1) Modifikasi tingkah laku 

(2) Pengelolaan kelompok 

(3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan 

dan ketertarikan siswa. Komponen Keterampilan: 

a) Keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi 

b) Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran 

c) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar siswa 

d) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

i. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Hakikat keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan 

guru dalam proses pembelajaran. Komponen menutup pelajaran adalah sebagai 

berikut: 

(1) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

(2) Melakukan evaluasi (Rusman 2012 : 92). 

Jadi, dalam 9 keterampilan mengajar di atas, guru harus bisa menguasai, 

mengembangkan keterampilan dalam kegiatan pembelajaran, dan menerapkan 



44 
 

 
 

berbagai model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA dengan modelProblem Based Learning dengan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan apersepsi dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(Keterampilan membuka pelajaran) 

2. Menampilkan media audiovisual tentang materi (Keterampilan menggunakan 

variasi) 

3. Mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata dari media audiovisual 

(keterampilan bertanya) 

4. Membentuk 7 kelompok secara heterogen (Keterampilan mengajar kelompok 

kecil) 

5. Meminta siswa menganalisis masalah yang telah diajukan (Keterampilan 

mengajar perorangan) 

6. Mendampingi siswa mencatat dan mengolah informasi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Melakukan analisis data hasil percobaan dan membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan (Keterampilan memberi penguatan) 

8. Melakukan refleksi terhadap hasil pemecahan masalah (Keterampilan 

menutup pelajaran) 

2.1.6.2 Aktivitas siswa 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
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Nasional Pendidikan bahwa siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Paul B. Diendrich (dalam Sardiman, 2011: 101) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain. 

2) Oral activites, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

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

diskusi, musik, dan pidato. 

4) Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin. 

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

diagram. 

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

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

berternak. 

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil 

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

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

Menurut Hamdani (2011: 137) mengemukakan aktivitas belajar adalah 

perubahan aktivitas jiwa yang diperoleh dari proses pembelajaran, seperti 

mengamati, mendengarkan, menanggapi, berbicara, kegiatan menerima, dan 

kegiatan merasakan. Hamalik (2013: 172) aktivitas belajar merupakan proses 

siswa belajar sambil bekerja, dengan belajar mereka memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan aspek-aspek tingkah laku lainnya serta mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki untuk hidup yang bermakna di masyarakat. 

Dari uraian aktivitas belajar dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik maupun psikis (mental) 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Berikut indikator 

aktivitas siswa dalam model Problem Based Learning dengan media audiovisual, 

yaitu: 

1. Melakukan pengamatan terhadap  media pembelajaran audiovisual tentang 

materi yang akan dipelajari (visual activities) 

2. Mendengarkan pertanyaan tentang masalah nyata yang di tampilkan melalui 

media pembelajaran audiovisual (oral activities, listening activities) 

3. Membentuk kelompok, ada 7 kelompok dalam satu kelas (oral activities, 

listening activities,  visual activities, emotion activities) 

4. Menganalisis masalah secara klasikal (writing activities, oral activities, 

listening activities) 
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5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi pemecahan masalah (writing 

activities, Drawing activities, motor activities) 

6. Mengolah informasi dan mendiskusikan masalah dengan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang mereka miliki bersama (writing activities, oral 

activities, listening activities, Drawing activities, motor activities, mental 

activities)  

7. Melakukan percobaan menampilkan produk/ hasil karya (motor activities, 

mental activities, emotion activities, oral activities, visual activities) 

8. Melakukan percobaan dari pemecahan masalah dan memberi kesimpulan dari 

percobaan (motor activities, mental activities, emotion activities) 

2.1.6.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Merujuk pada pemikiran Gagne  (dalam Suprijono, 2012: 5), hasil belajar berupa:  

1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 
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5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Menurut Susanto (2015: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa (Rifa’i 

dan Anni, 2011: 85). 

Bloom (dalam Rusmono, 2012: 8) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji masalah pada 

ranah kognitif. 

2.1.7 Kajian Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.7.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat IPA. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dikurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk jenjang sekolah 

dasar. Pendapat dari Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22) IPA merupakan 

rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam 

yang faktual (facktual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan 

hubungan sebab-akibat. Sedangkan Sumanto (dalam Putra, 2013: 40), sains 

merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai 
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pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan 

memiliki sikap ilmiah. 

Menurut Susanto (2015: 167), sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan. IPA adalah body of knowledge, hal senada diungkapkan oleh 

Subiyanto (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 23), yaitu: 1) suatu cabang 

pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan 

menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum; 2) pengetahuan yang didapatkan 

dengan jalan studi dan praktik; 3) suatu cabang ilmu yang bersangkut-paut dengan 

observasi dan klasifikasi fakta-fakta, terutama dengan disusunnya hukum umum 

dengan induksi dan hipotesis. Menurut Gagne (dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati, 2014: 24) IPA harus dipandang sebagai cara berpikir dalam 

pencarian tentang pengertian rahasia alam, sebagai cara penyelidikan terhadap 

gejala alam dan sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inkuiri. 

Pengertian IPA menurut Haryono (2013: 42) adalah pengetahuan yang 

telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai 

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

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa IPA adalah 

rumpun ilmu yang mencari tahu tentang alam, gejala alam serta untuk memahami 

alam, selain itu agar kita mempunyai pengetahuan alam yang faktual (facktual), 
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baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events), hubungan sebab-akibat dan 

suatu proses penemuan. 

2.1.7.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Pendidikan sains di sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendapat dari Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014: 26), pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-

komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Tugas utama guru IPA 

adalah melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri 

dari tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. 

Menurut Susanto (2015: 167) hakikat pembelajaran sains sebagai ilmu 

tentang alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan 

alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam 

sebagai produk, proses dan sikap. Dalam tiga komponen ini menurut Sutrisno 

(dalam Susanto, 2015: 167) menambahkan bahwa IPA juga sebagai prosedur dan 

IPA sebagai teknologi, penambahan ini bersifat pengembangan dari prosedur dari 

proses, sedangkan teknologi dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai 

produk. 

Cain dan Evans (1994: 4-6) ada empat komponen dalam ilmu pengetahuan 

alam yaitu produk, sikap, proses serta teknologi. Dari empat komponen dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Science as content or product (Ilmu pengetahuan alam sebagai produk) 

You are probably most familiar with science as content or product. 

This component includes in the accepted fact, laws, principals and 

theories of science. At the elementary level, science content can be 

separated into three areas: physical, life and earth. 

Physical science is the examination of nonliving phenomena. Three 

basic devisions of this content area include zoology, the study of 

animals and humans; botany, the study of plants; and ecology, the 

study of the interaction of plants, animals and the environment. 

Typical topics from these devisions are our bodies, different types 

of animals, life cycles, seeds, parts of a plant, molds, communities 

and pond life.  

 

IPA menghasilkan produk berupa fakta-fakta, prinsip-prinsip, teori-teori, 

dan hukum menurut Cain dan Evans (1994: 4). IPA sebagai produk adalah 

kumpulan pengetahauan yang tersusun dalam bentuk fakta, hukum, prinsip, dan 

teori. Contoh IPA sebagai produk adalah mengenai teori tentang perubahan 

kenampakan pada bumi. 

2) Science as process (Ilmu pengetahuan alam sebagai proses) 

This component focuses on the means used in acquiring science 

content. As an elementary science teacher, you must think of 

science not as a nouna body of knowledge or facts to be 

memorizedbut as a verbacting, doing, investigatingthat is, 

science as a means to an end. At this level how the children acquire 

scientific information is more important than their communiting 

scientific content to memory. They need  hand-on experiences that 

involve them in gathering, organizing, analizing and evaluating 

science content. This is the core of sciencing. This approach fosters 

growth and development in all areas of learning, not just in the 

memorization of facts. 

 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses adalah proses pemecahan masalah 

IPA memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode 

ilmiah (Cain dan Evans, 1994: 4). Nomor 1-7 merupakan kemampuan dasar, 

sedangkan 5 nomor terakhir merupakan kemampuan yang harus dipadukan 
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dengan 7 kemampuan dasar. Kemampuan proses merupakan penekanan dalam 

sebuah ilmu meliputi mengamati, menggolongkan, mengukur, menggunakan, 

hubungan antar ruang, mengkomunikasikan, memprediksi, menyimpulkan, 

menjelaskan secara operasional, merumuskan hipotesis, menafsirkan data, 

mengendalikan variabel, dan mengadakan percobaan. Kemampuan dalam proses 

IPA merupakan dasar pada pembelajaran yang menyeluruh untuk memperoleh 

pengetahuan IPA secara maksimal. Contoh IPA sebagai proses pada penelitian ini 

merupakan pemecahan masalah mengenai proses perubahan kenampakan pada 

bumi yaitu pembuatan kincir air sebagai pemanfaatan energi angin. 

3) Science as attitude (Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap) 

The elementary teacher must encourage children to develop a need 

for seeking rational answers and explanations to natural and 

physical phenomena. As a teacher, capitalize o children’s natural 

curiosity and promote attitude of discovery. Focus on students 

finding out for themselves how and why phenomena occur. Cain 

dan Evans (1994: 5) 

  

Para guru SD harus mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuan 

untuk mencari jawaban rasional dan penjelasan untuk fenomena alam dan fisik. 

Contoh IPA sebagai sikap pada penelitian ini yaitu adanya rasa ingin tahu yang 

muncul dalam melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan manfaat 

angin sebagai sumber energi. Munculnya sikap kerja sama dan tanggung jawab 

menyelesaikan pemecahan masalah. 

4) Science as technology (Ilmu pengetahuan alam sebagai teknologi) 

Penerapan metode ilmiah dan konsep ilmu pengetahuan alam yang terjadi 

dikehidupan sehari-hari, Cain dan Evans (1994: 6) sebagai berikut: 
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The development of technology as it relates to our daily lives has 

become a vital part of sciencing. The usefulness of science 

applications in solving “real word” problems is the theme seen in 

the curricula. In there curricula, students are involved  in 

identifying a real-word problem, formulating a solution or 

alternative solutions, and then actually taking action. In this 

approach, students use technology to solve real-word problems. 

This experience builds an understanding of the role of science in 

the development of technology and gives the student confidence in 

using technology.  

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini yaitu siswa dapat menerapkan 

manfaat kincir air sebagai sumber energi. 

Dari kesimpulan pengertian di atas bahwa hakikat IPA merupakan hasil 

dari kegiatan manusia berupa gagasan, pengetahuan, dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam dan sekitar yang diperoleh dari penemuan melalui 

serangkaian proses. Dalam proses pembelajaran IPA keempat komponen yaitu 

produk, proses, sikap dan teknologi diharapkan dapat muncul, sehingga siswa 

dapat mengalami proses pembelajaran yang utuh, melakukan penyelidikan, 

pemecahan masalah dan memahami fenomenal alam dengan baik. 

2.1.5.3 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Pendidikan sains di sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendapat dari Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014: 26), pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-

komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Tugas utama guru IPA 

adalah melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri 

dari tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. 
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Adapun pendapat dari Jacobson & Bergman (Susanto, 2015: 170), IPA 

memiliki karakteristik, yaitu: 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam. 

3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam 

4) IPA tidak dapat membuktikan semua, akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja 

5) Kebenaran IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat objektif. 

Pendidikan IPA di SD adalah interaksi komponen-komponen 

pembelajaran yang terdiri dari tiga tahap yaitu  perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Pendidikan IPA di SD adalah interaksi komponen-komponen 

pembelajaran yang terdiri dari tiga tahap yaitu  perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. 

Piaget (dalam Slavin, 1994: 34) telah menggolongkan tahapan 

perkembangan kognitif peserta didik. Pengembangan ini dikelompokkan menjadi 

4 tahap sesuai tingkat usia anak. Adapun tahap-tahap perkembangan meliputi: 

a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun). Pada tahap ini, anak belajar mengembang-

kan, mengatur kegiatan fisik, mental menjadi rangkaian perbuatan yang 

bermakna. 



55 
 

 
 

b. Tahap Pra-operasional (2-7 tahun). Anak mulai meningkatkan kosa kata, 

mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat, memiliki pengetahuan unik 

tentang benda dan memahami tingkah laku organisme dalam lingkungan. Di 

samping mempunyai pandangan subyektif dan egosentris.  

c. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun). Pada tahap ini, anak dapat membuat 

simpulan pada situasi nyata atau menggunakan benda konkret untuk mem-

pertimbangkan dua aspek secara bersama-sama (misalnya antara bentuk dan 

ukuran). 

d. Tahap Operasional Formal (11-14 tahun dan seterusnya). Pada tahap ini, 

seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Kemampuan menalar 

secara abstrak meningkat sehingga seseorang dapat berpikir deduktif dan 

mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu situasi secara bersama-sama. 

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam Slavin, 

1994: 34) yang dikaitkan dengan pembelajaran IPA maka dapa dimbil kesimpulan 

bahwa pada anak usia sekolah dasar, tahap perkembangan kognitifnya berada 

dalam tahap operasi konkrit (pada umur 7-11 tahun). Pada tahap ini siswa mampu 

mengoperasikan logika namun masih dalam bentuk benda konkrit. Sehingga peran 

guru dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat penting yaitu memberikan 

model pemecahan masalah dan melakukan penyelidikan melalui percobaan yang 

dilakukan oleh siswa.  

Media pembelajaran yang digunakan adalah media audiovisual yang 

memvisualisasikan benda-benda konkrit pada proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. Media pembelajaran diperlukan dalam proses 
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pembelajaran, guru membutuhkannya untuk menyampaikan materi pembelajaran 

pada siswa. Namun media pembelajaran yang digunakan untuk siswa harus sesuai 

dengan materi dan kebutuhan siswa sehingga siswa mendapat pemahaman dan 

pengetahuan yang lebih optimal. Menurut Edgar Dale penggunaan media 

pembelajaran seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman (cone of 

experience) yang membutuhkan media seperti bahan belajar, buku teks dan 

audiovisual yang dibuat oleh guru. Edgar Dale melukiskan bahwa semakin 

konkret siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin banyak pengalaman 

dan pengetahuan yang didapatkan. Dan sebaliknya, jika semakin abstrak siswa 

dalam mempelajari bahan pembelajaran maka semakin sedikit pula pengalaman 

yang diperoleh siswa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ketika penggunaan 

media pembelajaran sesuai materi dan lebih konkrit atau dengan melakukan 

percobaan atau penyelidikan langsung maka informasi yang diperoleh akan 

semakin banyak sehingga hasil belajar siswa lebih maksimal. 

Jadi guru menggunakan model problem based learning dengan media 

audiovisual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah dasar.  

2.1.8 Teori Belajar yang Mendasari Penelitian 

 Teori belajar yang mendasari model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual adalah sebagai berikut: 

2.1.8.1 Teori Kognitif 

Menurut Piaget dalam Suprijono (2012: 23) perkembangan kognitif yang 

digambarkan merupakan adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang 

melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Skemata adalah 
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struktur kognitif berupa ide, konsep, gagasan. Asimilasi  adalah proses perubahan 

apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Akomodasi 

adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Equilibration 

adalah pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses 

asimilasi dan akomodasi.  

Menurut Siregar (2014: 31) teori ini lebih menekankan proses belajar 

daripada hasil belajar. Teori belajar bermakna Ausubel (dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati, 2014: 43), terdapat dua jenis belajar, yaitu belajar bermakna 

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

seorang siswa belajar dengan cara mengaitkan pengertian yang sudah dimiliki 

oleh siswa.  

Suprijono (2014: 22) menyatakan bahwa perspektif teori kognitif, belajar 

merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa tingkah laku meskipun hal-hal yang 

bersifat tingkah laku tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. 

Beberapa definisi teori yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa teori kognitif merupakan teori yang mengaitkan seorang siswa belajar 

dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga siswa harus mampu 

beradaptasi dengan baik. 

2.1.8.2 Teori Konstruktivisme 

Menurut segi pedagogis, pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada 

teori konstruktivisme menurut Schmidt (dalam Rusman, 2011: 231) dengan ciri : 

a. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan 

lingkungan belajar. 
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b. Hubungan antara masalah dan proses inquiry masalah menciptakan disonansi 

kognitif yang menstimulasi belajar. 

c. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi sosial dan evaluasi. 

Menurut Papert dalam Rifa’i (2011: 225) konstruktivisme merupakan teori 

psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan 

memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri.  

Sardiman (2011: 37) konstruktivisme adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki adalah 

konstruksi (bentukan). Pengetahuan bukan merupakan suatu fakta yang mudah 

ditemukan, melainkan suatu perumusan yang diciptakan. Selain itu, Siregar (2014: 

41) menjelaskan bahwa dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivisme 

menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media, peralatan, 

lingkungan, dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk membantu pembentukan 

tersebut. 

Teori konstruktivisme mendukung model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual karena dalam proses pembelajaran seorang 

siswa sebagai subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam 

interaksinya dengan lingkungan. 

2.1.9 Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan 

Media Audiovisual 

Aktivitas pendidikan di sekolah telah bergerak dari pendidikan tradisional 

menuju pendidikan progesif. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai sekolah 
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dengan basis pengembangan potensi diri anak secara optimal tanpa adanya 

paksaan dan tekanan dari pihak manapun, memfasilitasi selama belajar di sekolah.  

Pembelajaran yang efektif dapat dicapai dengan menggunakan model-

model pembelajaran serta didukung dengan media yang interaktif. Dengan 

menggunakan model Problem based learning yang dapat diterapkan pada siswa 

sekolah dasar. Model ini dapat membuat siswa lebih antusias, merespon 

pembelajaran, aktif di kelas, menumbuhkan motivasi siswa, kerjasama, dan 

tanggung jawab dalam kelompok dapat saling bertukar pendapat tanpa membeda-

bedakan status sosial siswa serta saling memecahkan masalah bersama-sama 

dalam kelompoknya. Model Problem based learning dapat diterapkan pada mata 

pelajaran IPA, karena siswa dapat belajar menyajikan suatu masalah yang sesuai 

dengan kenyataan untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi 

penyelesain pemecahan masalah yang didukung dengan media audiovisual. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian tentang penerapan model Problem Based Learning dalam 

pembelajaran IPA telah banyak dilakukan dikaji. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu, yaitu: 

a. Penelitian ini dilakukan oleh I Md. Supriadi, dkk (2012) dengan judul “Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual 

Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Gugus Ubud 

Gianyar”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh      sebesar 11,56 dan dengan 

menggunakan taraf signifikan 5 % dan dk = 86 diperoleh        sebesar 2,00. 
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Ini berarti      >        (11,56 > 2,00). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan 

media audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

konvensional kelas IV SD Gugus Ubud Tahun Ajaran 2012/2013. Dengan 

demikian model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Gugus 

Ubud tahun ajaran 2012/2013. 

b. Penelitian ini oleh Nurkhikmah (2013) dengan judul “Keefektifan Penerapan 

Model Problem Based Learning Terhadap Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA”. Dengan hasil belajar kelompok kontrol 69,12 dan 

eksperimen 76,25. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Problem Based 

Learning efektif meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V di SD 

Adiwerna 04. 

c. Penelitian ini oleh Agustin (2013) dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Dengan modelProblem Based Learning”. Dengan hasil 

penelitian pada siklus I, nilai rata-rata mencapai 68,14 dan persentase tuntas 

belajar klasikal 70,59%. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 

84,31 dan persentase tuntas belajar klasikal menjadi 92,16%. Rata-rata 

kehadiran siswa pada siklus I 97,39% dan siklus II tetap 97,39%. Keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran siklus I 66,28% (tinggi) dan meningkat pada siklus 

II menjadi 76,50% (sangat tinggi). Dapat disimpulkan bahwa model Problem 

Based Learning dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa serta 
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keterampilan guru dalam pembelajaran matematika materi pecahan di kelas 

IV SD Negeri 01 Wanarejan Pemalang. 

d. Penelitian ini dilakukan oleh Gunantara, dkk (2014) dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas V”. Dengan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yakni 

dari siklus I ke siklus II sebesar 16,42% dari kriteria sedang menjadi tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada mata pelajaran Matematika di SDN Sepang tahun 

pelajaran 2012/ 2013. 

e. Penelitian ini dilakukan oleh Resmini dan Tatang Herman (2005) dengan 

judul “Peningkatan Kompetensi Berbahasa Dan Matematika Siswa Sekolah 

Dasar Melalui Pembelajaran Terpadu Berbasis Masalah”. Dengan hasil 

penelitian sebagai berikut model pembelajaran yang dikembangkan melalui 

pendekatan pemecahan masalah ini menunjukkan kualifikasi sangat baik 

(96,7%) untuk kompetensi berbahasa dan 76,7% untuk kompetensi 

matematika. Pada siswa SD melalui pembelajaran terpadu berbasis masalah 

di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa relevansi pembelajaran terpadu berbasis masalah terhadap peningkatan 

kompetensi berbahasa dan kompetensi matematika siswa menunjukkan 
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adanya hubungan antara strategi, proses, dan keterampilan siswa dalam aspek 

membaca dan matematika yang melahirkan satu bentuk literasi matematik.  

f. Jurnal internasional terdahulu oleh Barret Terry (2011) University College 

Dublin, Dublin, Irlandia “Learning about the problem in Problem Based 

Learning. Belajar tentang masalah dalam pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning)”. Terlepas dari kenyataan bahwa wacana siswa 

dalam pembelajaran Problem Based Learning tutorial adalah pusat Problem 

Based Learning dari ada kelangkaan studi analisis wacana Problem Based 

Learning. Konsep masalah sebagai pengaruh dari ruang yang berasal dari 

sebuah studi analisis wacana kritis tentang bagaimana Problem Based 

Learning siswa berbicara tentang masalah dalam pembicaraan yang terjadi 

secara alami di Problem Based Learning tutorial. Konsep yang menyediakan 

kurikulum pembelajaran berbasis masalah desainer dan tutor dengan cara cara 

baru berpikir tentang masalah. 

g.  Jurnal internasional terdahulu oleh Ming Chen-Chih dan Chia-Cheng Chan 

(2011) Graduate Institute of Library, Studi Kearsipan Informasi, dan National 

Chengchi University, No.64, Sec.2, Zhinan Rd., Wenshan District, Taipei 116 

Kota, Taiwan (ROC) “Mining learning social networks for cooperative 

learning with appropriate learning partners in a Problem Based Learning 

environment, Pembangunan jaringan sosial belajar untuk kooperatif dengan 

mitra pembelajaran yang tepat dalam lingkungan pembelajaran Problem 

Based Learning”. Belajar tentang masalah dalam pembelajaran Problem 

Based Learning”. Banyak penelitian yang telah mengidentifikasi 
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pembelajaran kooperatif berbasis web sebagai paradigma pendidikan populer 

dengan potensi untuk meningkatkan kepuasan siswa dan interaksi. Namun, 

dalam interaksi sering terjadi hambatan karena suatu kegagalan untuk 

mengeksplorasi informasi interaksi sosial yang berguna dalam koperasi 

berbasis web lingkungan belajar. Ini dengan mudah menyebabkan siswa tidak 

mampu mencari mitra pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi 

pembelajaran kooperatif yang efektif. Studi ini menyajikan skema baru untuk 

merekomendasikan sesuai mitra belajar bagi siswa untuk memanfaatkan 

kegiatan belajar interaktif jaringan sosial dalam koperasi pembelajaran 

berbasis masalah Problem Based Learning lingkungan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa skema yang diusulkan membantu mendorong siswa 

untuk berinteraksi dengan rekan-rekan belajar lebih aktif dan positif, dan 

memfasilitasi pembelajaran kinerja di lingkungan Problem Based Learning 

koperasi. 

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa keberhasilan 

penerapan model Problem Based Learning dengan media audiovisual untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada beberapa mata pelajaran di sekolah 

dasar. Maka beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh 

peneliti dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning Dengan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas IV SDN Tambakaji 05 Semarang”. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Permasalahan terhadap pembelajaran 

IPA masih sering dijumpai di sekolah. Faktor penyebab masalah adalah Guru 

sudah menggunakan model pembelajaran, namun belum menghadirkan 

permasalahan nyata yang ada pada pembelajaran IPA sehingga siswa kurang 

fokus untuk menyelesaikan pemecahan masalah pada pembelajaran IPA. Masalah 

yang diselidiki adalah masalah yang benar-benar nyata agar dalam pemecahannya 

siswa dapat meninjau dengan berbagai fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teori alam. 

Hal ini didukung dari data hasil evaluasi pembelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Masih dibawah KKM yang ditetapkan 

sekolah yaitu 62, ditunjukan bahwa dari 42 siswa hanya 16 siswa yang tuntas. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru 

menerapkan model pembelajaran inovatif pemecahan masalah yaitu model 

pembelajaran Problem Based Learning dengan media audiovisual. Kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa menjadi nyaman dan 

tertarik untuk belajar. Adapun skema alur kerangka berfikir dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

1. Keterampilan guru masih kurang meliputi: guru telah 

menggunakan model pembelajaran, namun belum 

menggunakan model Problem Based Learning untuk 

menyelesaikan pemecahan permasalahan nyata yang ada 

dikehidupan sehari-hari. 

2. Aktivitas siswa masih kurang meliputi: siswa kurang antusias, 

kurang respon, dan kurang aktif 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA sebagian besar 

belum mencapai KKM (62) 

Kondisi 

Awal 

Guru menggunakan model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual langkah-langkah modifikasi perpaduan dari 

Jauhar(2011:89) dan Sulaeiman (1988:20) adalah: 

berikut: 

1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan melakukan apersepsi. 

2. Siswa melakukan pengamatan terhadap media pembelajaran 

audiovisual tentang materi yang akan dipelajari. 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah 

ada di media yang ditampilkan (audiovisual). 

4. Siswa  membentuk kelompok, ada 7 kelompok dalam satu kelas. 

Yang beranggotakan 6 orang siswa. 

5. Siswa menganalisis masalah secara klasikal dan membaca sumber 

lain yang dimiliki. 

6. Guru membimbing siswa untuk mengumpulkan dan menganalisa 

informasi untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah. 

7. Siswa mengolah informasi dan mendiskusikan masalah dengan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang mereka miliki bersama 

kelompoknya. 

8. Siswa dengan kelompok masing-masing merencanakan dan 

menyiapkan produk dan menemukan konsep berdasarkan 

masalah. 

9. Masing-masing kelompok diminta menyimpulkan alternatif 

pemecahan masalah dan menampilkan produk kepada kelompok 

lain mewakili bentuk penyelesain masalah. 

10. Siswa dibantu oleh guru melakukan refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalah. 

Pemberia

n 

Kondisi akhir yang diharapkan, yaitu: 

a. Keterampilan guru meningkat 

b. Aktivitas siswa meningkat 

c. Hasil belajar siswa meningkat 

Hasil 

Tindakan 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, peneliti 

merumuskan hipotesis tindakan: “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

IPA Kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini rancangan yang ditetapkan adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Kemmis dan McTaggart (dalam Sukardi, 2013: 3), action research 

is, the way groups of people can organize the conditions under which they can 

learn from their own experiences and make their experience accessible to others 

(penelitian tindakan merupakan cara suatu kelompok atau seseorang untuk 

mengorganisasi sebuah kondisi dimana mereka dapat mempelajari pengalaman 

mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diketahui oleh orang lain). 

Sedangkan kelas merupakan tempat para guru melakukan penelitian, dengan 

dimungkinkan mereka tetap masih bekerja sebagai guru di tempat kerjanya. 

Pendapat dari Arikunto (2010: 16) menyatakan bahwa secara garis besar 

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian 

tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut 

model dan penjelasan untuk masing-masing tahap, yaitu: 
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Bagan 3.1 

Tahap pelaksanaan siklus penelitian Arikunto (2010: 16) 

3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahapan ini berupa menyusun rancangan tindakan yang 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut. Menurut Arikunto (2010: 75) tahap perencanaan menemukan 

faktor peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung. 

Pada tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi SK, KD, indikator, materi pembelajaran IPA bersama 

kolaborator. 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA Kelas IV. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dan scenario pembelajaran model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual. 

4. Menyiapkan materi dan media yang digunakan yaitu media audiovisual. 
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5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa serta catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

dengan modelProblem Based Learning dengan media audiovisual. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan menurut Arikunto (2010: 18) adalah 

pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan dari 

perencanaan yang sudah dibuat. Sehingga pada tahap ini yang perlu diingat dan 

diperhatikan adalah guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar serta tidak dibuat-

buat. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-

masing siklus terdiri dari 1 pembelajaran dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. 

Siklus pertama dilaksanakan pada pembelajaran IPA dengan modelProblem 

Based Learning dengan media audiovisual sesuai dengan RPP yang telah 

dipersiapkan, dengan materi perubahan kenampakan pada bumi. Indikator pada 

siklus I adalah 1) menyebutkan perubahan kenampakan pada bumi; 2) 

mengidentifikasi perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan; 3) 

memecahkan permasalahan terjadinya pergantian siang dan malam sebagai akibat 

rotasi bumi. Siklus kedua dilaksanakan pada pembelajaran IPA dengan 

modelProblem Based Learning dengan media audiovisual sesuai dengan RPP 

yang telah dipersiapkan, dengan materi perubahan kenampakan pada bumi akibat 

pengaruh angin. Indikator pada siklus II adalah 1) menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh angin; 2) menemukan pemanfaatan angin 
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sebagai sumber energy; 3) memecahkan permasalahan pada pembuatan kincir air 

sebagai pemanfaatan angin. Siklus ketiga dilaksanakan pada pembelajaran IPA 

dengan modelProblem Based Learning dengan media audiovisual sesuai dengan 

RPP yang telah dipersiapkan, dengan materi perubahan kenampakan pada bumi 

akibat pengaruh hujan dan bencana alam. Indikator pada siklus III adalah 1) 

menyebutkan perubahan kenampakan bumi akibat  pengaruh hujan; 2) 

menyebutkan perubahan kenampakan bumi akibat  pengaruh bencana alam; 3) 

menemukan informasi pengaruh erosi terhadap tumbuhan; 4) memecahkan 

permasalahan pengaruh erosi terhadap tumbuhan. 

3.1.3 Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk melihat 

seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran (Arikunto, 2010: 127). 

Pada langkah ini, peneliti menguraikan jenis-jenis data dan alat koneksi data 

tentang fenomena kelas. Untuk mendapatkan data yang akurat perlu disusun suatu 

instrumen yang valid dan reliable. 

Kolaborator dan obsever melakukan pengamatan yang bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

IPA dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan, sedangkan guru 

melakukan tes terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Sukardi (2013: 6) refleksi merupakan sarana untuk melakukan 

pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian  dan 
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telah dicatat dalam observasi. Langkah reflektif juga berguna untuk melakukan 

peninjauan kembali (reconnaissance), membuat gambaran kerja yang hidup 

dalam situasi proses penelitian, hambatan yang muncul dalam tindakan, dan 

kemungkinan lain yang muncul selama proses penelitian. Arikunto (2010: 133) 

menjelaskan kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas secara kritis tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. 

Penelitian mengkaji proses pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA dengan modelProblem 

Based Learning dengan media audiovisual, dengan melihat ketercapaian dalam 

indikator keberhasilan di siklus I. Peneliti juga mengkaji kekurangan dan 

permasalahan yang terjadi di siklus I, apabila indikator belum tercapai, maka 

perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah 

penelitian sudah bisa dihentikan atau dilanjutkan. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Peneliti merencanakan 3 siklus pada penelitian ini, sebelum pelaksanaan 

siklus I peneliti sudah berkoordinasi dengan kolaborator mengenai pelaksanaan 

PTK yang akan diselenggarakan dalam 3 siklus dengan 1 kali pembelajaran setiap 

siklus. Materi yang akan digunakan yaitu perubahan kenampakan pada bumi, 

secara rinci perencanaan siklus dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Mengidentifikasi SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran IPA tentang 

perubahan kenampakan pada bumi yang akan dijadikan sebagai materi dalam 

penelitian bersama dengan kolaborator. 

2.  Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran model Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

3. Menyiapkan media pembelajaran IPA tentang perubahan kenampakan pada 

bumi yaitu bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan lebih awal. 

4. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam siklus pertama pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi 3 x 35 menit. 

h. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru melakukan kegiatan apersepsi melalui pertanyaan yang terkait dengan 

materi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

i. Kegiatan inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati media audiovisual tentang perubahan kenampakan bumi 

akibat pengaruh bulan yang ditayangkan guru yang disampaikan secara 

singkat. (Eksplorasi) 
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2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa lebih 

bersemangat dalam pembelajaran. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada di media 

audiovisual yang ditampilkan. (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 6 orang siswa. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk diselesaikan secara 

berkelompok. (Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah disampaikan. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang mengalami 

kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi pada pemecahan 

masalah. (Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja kelompok 

yang sudah disediakan. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan hasil karya 

pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas jawaban dari permasalahan 

di depan kelas. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 

yang telah presentasi di depan kelas. (Konfirmasi) 

11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. (Konfirmasi) 
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13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami dengan baik, kesan, dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

j. Kegiatan Penutup (15 menit) 

2. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Berdoa dan salam. 

3.2.1.3 Observasi 

1. Observasi guru dilakukan pada pengamatan keterampilan guru meliputi 

membuka pelajaran, bertanya, mengelola kelas, memberi penguatan, 

menggunakan variasi, mengajar perorangan, membimbing diskusi kelompok 

kecil, dan menutup pelajaran pada saat pembelajaran IPA dengan 

modelProblem Based Learning dengan media audiovisual. 

2. Observasi siswa dilakukan pada pengamatan aktivitas siswa meliputi tingkah 

laku siswa, keaktifan siswa dalam menjawab tanya-jawab saat kegiatan 

belajar mengajar dan kerjasama yang dilakukan saat berkelompok pada 

pembelajaran IPA dengan modelProblem Based Learning dengan media 

audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.4 Refleksi 

Setelah menganalisis data observasi lalu dilakukan refleksi kegiatan pada 

siklus I yang digunakan acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. Adapun hal 
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yang perlu diperbaiki adalah guru masih kurang fokus, guru kurang dapat menarik 

perhatian, guru kurang mengendalikan kelas pada saat pembentukan kelompok, 

siswa bosan dan tidak fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran karena 

penayangan media terlambat. 

Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ke II adalah guru 

harus lebih fokus, siap dan mantap untuk menyampaikan pembelajaran dengan 

menyiapkan media lebih awal, guru dapat menarik perhatian siswa dengan 

menaikkan volume, guru lebih tegas dalam mengendalikan kelas pada saat 

pembentukan kelompok. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

1. Mengidentifikasi SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran IPA tentang 

perubahan kenampakan pada bumi akibat pengaruh angin. 

2. Menyiapkan media pembelajaran IPA model problem based learning dengan 

media audiovisual tentang perubahan kenampakan pada bumi akibat 

pengaruh angin berupa media audiovisual yang ditampilkan oleh proyektor 

dilakukan lebih awal. 

3. Menarik perhatian siswa dengan menaikkan volume suara dan bersikap tegas 

dalam mengendalikan kelas. 

4. Menyiapkan kertas lembar kerja siswa dan alat-alat yang digunakan dalam 

percobaan (sterefoam, sumpit, kertas warna, jarum, sedotan. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam siklus kedua pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi 3 x 35 menit. 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru melakukan kegiatan apersepsi melalui pertanyaan yang terkait dengan 

materi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

b. Kegiatan inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati media audiovisual tentang perubahan kenampakan bumi 

akibat pengaruh angin yang ditayangkan guru yang disampaikan secara 

singkat. (Eksplorasi) 

2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa lebih 

bersemangat dalam pembelajaran. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada di media 

yang ditampilkan media audiovisual. (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 6 orang siswa. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS untuk diselesaikan secara berkelompok. (Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah disampaikan. 

(Eksplorasi) 
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7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang mengalami 

kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi pada pemecahan 

masalah. (Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja kelompok 

yang sudah disediakan. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan hasil karya 

pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas jawaban dari permasalahan 

di depan kelas. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 

yang telah presentasi di depan kelas. (Konfirmasi) 

11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. (Konfirmasi) 

13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami dengan baik, kesan, dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan datang. 

4. Berdoa dan salam. 
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3.2.2.3 Observasi 

1. Observasi guru dilakukan pada pengamatan keterampilan guru meliputi 

membuka pelajaran, bertanya, mengelola kelas, memberi penguatan, 

menggunakan variasi, mengajar perorangan, membimbing diskusi kelompok 

kecil dan menutup pelajaran pada saat pembelajaran IPA dengan 

modelProblem Based Learning dengan media audiovisual. 

2. Observasi siswa dilakukan pada pengamatan aktivitas siswa meliputi tingkah 

laku siswa, keaktifan siswa dalam menjawab tanya-jawab saat kegiatan 

belajar mengajar dan kerjasama yang dilakukan saat berkelompok pada 

pembelajaran IPA dengan modelProblem Based Learning dengan media 

audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.4 Refleksi 

Setelah menganalisis data observasi lalu dilakukan refleksi kegiatan pada 

siklus II yang digunakan acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. Adapun 

hal yang perlu diperbaiki adalah mengantisipasi kelas menjadi gaduh karena hal 

yang tidak terduga (siswa terlambat), guru harus membagi kelompok sesuai 

jumlah porsi laki-laki dan wanita agar tidak terjadi kegaduhan, kalimat guru saat 

menjelaskan dan memberi arahan masih sulit dipahami siswa. 

Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ke III adalah guru 

mengingatkan siswa agar tidak datang terlambat dan mematuhi tata tertib di 

sekolah, guru mengatur strategi untuk membentuk kelompok yang sesuai dengan 

porsi jumlah laki-laki dan perempuan agar sama pada setiap kelompok, 
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mempersiapkan kalimat-kalimat yang sederhana untuk menjelaskan dan memberi 

arahan pada siswa. 

3.2.3 Siklus ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

1. Mengidentifikasi SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran IPA tentang 

perubahan kenampakan pada bumi akibat pengaruh hujan dan bencana alam. 

2. Menyiapkan media pembelajaran IPA model problem based learning dengan 

media audiovisual tentang perubahan kenampakan pada bumi akibat 

pengaruh hujan dan bencana alam berupa media audiovisual yang 

ditampilkan oleh proyektor dilakukan lebih awal. 

3. Mempersiapkan kalimat-kalimat yang sederhana untuk menjelaskan dan 

memberi arahan pada siswa. 

4. Mengingatkan siswa agar tidak datang terlambat dan mematuhi tata tertib di 

sekolah. 

5. Menyiapkan kertas lembar kerja siswa dan alat-alat yang digunakan dalam 

percobaan (pot yang terdapat tumbuhan, pot yang tidak terdapat tumbuhan, 

dan air). 

6. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

7. Mengatur strategi untuk mengatur siswa dalam membentuk kelompok sesuai 

porsi jumlah laki-laki dan perempuan. 
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam siklus ketiga pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi 3 x 35 menit. 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru melakukan kegiatan apersepsi melalui pertanyaan yang terkait dengan 

materi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

b. Kegiatan inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati media audiovisual tentang perubahan kenampakan bumi 

akibat pengaruh hujan dan bencana alam yang ditayangkan guru yang di 

sampaikan secara singkat. (Eksplorasi) 

2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa lebih 

bersemangat dalam pembelajaran. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada di media 

yang ditampilkan (audiovisual). (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 6 orang siswa. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS  untuk di selesaikan secara berkelompok. (Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah disampaikan. 

(Eksplorasi) 
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7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang mengalami 

kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi pada pemecahan 

masalah. (Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja kelompok 

yang sudah disediakan. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan hasil karya 

pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas jawaban dari permasalahan 

di depan kelas. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 

yang telah presentasi di depan kelas. (Konfirmasi) 

11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. (Konfirmasi) 

13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

14. Guru memberikan LKS untuk dikerjakan secara individu. (Konfirmasi) 

(terlampir) 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan datang. 

4. Berdoa dan salam. 
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3.2.3.3 Observasi 

1. Observasi guru dilakukan pada pengamatan keterampilan guru meliputi 

membuka pelajaran, bertanya, mengelola kelas, memberi penguatan, 

menggunakan variasi, mengajar perorangan, membimbing diskusi kelompok 

kecil, dan menutup pelajaran pada saat pembelajaran IPA dengan 

modelProblem Based Learning dengan media audiovisual. 

2. Observasi siswa dilakukan pada pengamatan aktivitas siswa meliputi tingkah 

laku siswa, keaktifan siswa dalam menjawab tanya-jawab saat kegiatan 

belajar mengajar dan kerjasama yang dilakukan saat berkelompok pada 

pembelajaran IPA dengan modelProblem Based Learning dengan media 

audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. 

3.2.3.4 Refleksi 

Setelah siklus ke III direfleksi, kemudian peneliti melakukan analisis data 

observasi. Kegiatan ini dilakukan secara kolaborasi bersama antara peneliti dan 

pengamat/observer untuk mengetahui hasil peningkatan keterampilan guru, 

aktifitas siswa dan hasil belajar siswa serta kualitas pembelajaran yang ada pada 

siklus I, II, dan III. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan hasil 

pengamatan dan mengolah data. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV di SDN 

Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan sebanyak 42 siswa 
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terdiri dari 20 anak laki-laki dan 22 anak perempuan. Penelitian ini dilakukan di 

SDN Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

 

3.4 VARIABEL/ FAKTOR YANG DISELIDIKI 

Faktor-faktor/ variabel yang diselidiki adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan model problem based 

learning dengan media audiovisual. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan model problem based 

learning dengan media audiovisual. 

3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan model problem based 

learning dengan media audiovisual. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data disesuaikan dari data yang diperoleh sehingga dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan subjek penelitian dalam pembelajaran. Sumber 

data dijabarkan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Siswa 

Sumber data siswa berasal dari siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang sebanyak 42 siswa terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 22 siswa 

perempuan yang mengikuti pembelajaran IPA dengan modelProblem Based 

Learning dengan media audiovisual. 
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b. Guru 

Sumber data guru berasal dari praktikan yang dicatat observer dari lembar 

observasi keterampilan guru yang mengajar di kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang sebanyak 42 siswa terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 22 siswa 

perempuan yang mengikuti pembelajaran IPA dengan modelProblem Based 

Learning dengan media audiovisual. 

c. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari daftar nama siswa, data awal/ daftar 

nilai sebelum dilaksanakan penelitian model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual pada siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Selain 

itu, ada gambar dan video proses kegiatan yang diambil selama pelaksanaan 

tindakan penelitian model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

pada siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 kota Semarang. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut Arikunto (2010: 131) data kuantitatif adalah data nilai hasil 

belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini diwujudkan berupa data hasil evaluasi belajar siswa kelas IV dalam 

pembelajaran IPA dengan modelProblem Based Learning dengan media 

audiovisual. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Arikunto (2010: 131) data kualitatif adalah data yang berupa informasi 

berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 
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pemahaman terhadap suatu  mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, 

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

sejenisnya. Data kualitatif berupa lembar keterampilan guru dan aktivitas siswa, 

dokumentasi (foto dan video) dan catatan lapangan selama proses kegiatan 

pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini sebagai berikut:  

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Metode Non tes antara lain yang di lakukan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.3.1.1 Observasi 

Pada umumnya dalam penelitian tindakan kelas, baik data kualitatif dan 

data kuantitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi 

dalam pembelajaran. Arikunto (2010: 127), observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengumpulan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 

sasaran. Sedangkan Hamdani (2011: 312) observasi adalah suatu metode yang 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak 

dan terlihat sebenarnya. 

Menurut Suprijono (2012:139) menyatakan bahwa observasi atau 

pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indra 

secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi 

yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati. Dalam metode 



86 
 

 
 

observasi digunakan untuk mengamati keterampilan guru dan aktifitas siswa 

selama proses pembelajaran IPA pada model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. Observasi yang dilakukan lebih bertumpu 

pada guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi yang bertujuan 

agar mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPA. 

3.5.3.1.2 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, maka akan berguna 

untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan 

guru dalam melakukan refleksi. Catatan lapangan juga disebut (field note) 

menurut Sukardi (2013: 44) catatan lapangan dibedakan menjadi dua, yaitu 

catatan harian guru dan catatan harian siswa. 

Dengan catatan lapangan guru dapat mencatat situasi kelas dan macam-

macam fenomena yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Masnur 

(2009: 60) menjelaskan catatan lapangan adalah riwayat tertulis, diskriptif yang 

mencakup rujukan atau pendapat yang diarahkan pada persoalan yang dianggap 

menarik. Fungsi catatan lapangan adalah untuk mencatat hal-hal yang terjadi 

sesudah pembelajaran yaitu apa saja yang belum ada pada indikator observasi. 

Catatan lapangan dilakukan untuk memperoleh dari observasi aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual. Catatan lapangan dapat memperkuat 

penelitian ini. 
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3.5.3.1.3 Dokumentasi  

Sumber informasi dokumentasi ini memiliki peran penting dan perlu 

mendapat perhatian. Data ini mempunyai objektifitas yang tinggi, Nana Syaodih 

Sukmadinata (2011: 221) menjelaskan metode dokumentasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

Dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA model 

Problem Based Learning dengan media audiovisual. 

3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes diberikan untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa. 

Poerwanti, dkk (2008: 1-5) yang dimaksud dengan tes adalah seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

metode tes yang digunakan adalah untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

yang ditunjukan pada kemampuan dasar atau prestasi belajar siswa. Tes adalah 

suatu hal yang dilakukan oleh siswa secara individual, salah satu cara guna 

mengukur seberapa jauh siswa menguasai pembelajaran tersebut. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian pembelajaran IPA pada model Problem Based Learning dengan 

media Audiovisual menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 
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3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pada pembelajaran IPA, di 

analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean 

atau rerata. Adapun penyajian dari data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk 

persentase dan angka. Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa 

Rumus untuk menghitung skor siswa dapat menggunakan PAP (Penilaian 

Acuan Patokan) yaitu dengan membandingkan skor-skor hasil tes siswa dengan 

kriteria patokan yang telah ditetapkan Poerwanti (2008: 6-14). Adapun langkah-

langkah menentukan skor berdasarkan proporsi PAP sebagai berikut: 

Skor = 
 

  
 x 100   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 

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

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

    = skor teoritis 

2) Menentukan batas minimal ketuntas 

Langkah PAP selanjutnya adalah menentukkan batas minimal ketuntasan. 

Nilai ketuntasan merupakan nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Kriteria tingkat 

keberhasilan belajar secara klasikal dikelompokkan dalam 5 kriteria yaitu > 80% 
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berarti sangat tinggi, 60-79% berarti tinggi, 40-59% berarti sedang, 20-39% 

berarti rendah dan < 20% berarti sangat rendah (Aqib, 2011: 41). 

p = 
∑                         

∑      
 x 100%   

Keterangan: 

P = Persentase siswa yang tuntas 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan 

(%) 
Kualifikasi 

>80 % Sangat tinggi 

60-79 % Tinggi 

40-59 % Sedang 

20-39 % Rendah 

< 20 % Sangat rendah 

Aqib (2011: 41) 

Dalam penelitian ini batas ketuntasan belajar klasikal dikelompokan dalam 

dua kriteria tuntas dan tidak tuntas berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran IPA kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

KKM mata pelajaran IPA kelas IV SDN Tambakaji 05 

(Sumber : KKM mata pelajaran IPA di SDN Tambakaji 05 Kota Semarang) 

3) Menghitung nilai rata-rata kelas/ mean dengan rumus: 

 ̅ = 
∑ 

∑ 
 

Kriteria Ketuntasan (Individual) Kualifikasi 

≥ 62 Tuntas 

< 62 Tidak Tuntas 
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Keterangan: 

 ̅  = mean (rata-rata) 

∑    = jumlah semua nilai siswa 

∑  = jumlah banyak data   (Aqib, dkk. 2011: 40) 

3.6.2 Data Kualitatif 

Herrhyanto (2008: 1.3) data kualitatif merupakan data yang berbentuk 

kriteria atau atribut. Data kualitatif merupakan data yang berupa hasil observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Semarang Kota Semarang dengan analisis deskriptif kualitatif. Data 

kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kriteria untuk 

memperoleh sebuah kesimpulan. 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 6-9) menjelaskan dalam bentuk contoh 

instrumen untuk mengukur minat siswa yang telah berhasil dibuat, yaitu ada 10 

butir. Jika rentang yang dipakai adalah 1 sampai 5, maka skor terendah siswa 

adalah 10, yakni 10 x 1 dan skor tertinggi adalah 50 (10 x 5). Dengan demikian 

dapat di tentukan mediannya adalah (10 + 50) / 2 atau sebesar 30. Dan jika ada 4 

kriteria maka skala 10 -20 termasuk tidak beminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 

40 berminat, dan skala 41- 50 sangat berminat. 

Dapat diambil kesimpulan dari contoh diatas menghasilkan 4 kriteria yang 

bermula dengan cara menentukan aspek atau ranah yang akan diamati. Data dalam 

penelitian ini adalah lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar 

pengamatan aktivitas siswa. Setelah itu perlu menetapkan indikator-indikator 

yang akan menentukan skor maksimal dan skor minimal. Kemudian 
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menggunakan hitungan median dari data skor yang diperoleh pada semua aspek 

yang diamati dan membagi rentang skor yang diperoleh ke dalam 4 kriteria yaitu 

(A) sangat baik, (B) baik, (C) cukup dan (D) kurang. 

Herrhyanto (2008: 5.3) menggunakan ukuran perempatan, artinya nilai-

nilai kuartil akan dibagi menjadi 4 sama banyak terhadap banyak data yaitu kuartil 

pertama (K1), kuartil kedua (K2), kuartil ketiga (K3), dan kuartil keempat (K4) 

yang merupakan data lengkap.  

R            ,                       ,           

                                                     T 

Jika, R = skor terendah 

 T = skor tertinggi 

 n = banyaknya skor = (T – R) + 1 

    = median 

Letak     = 
 

 
 (n + 1)  

    = kuartil pertama 

Letak    = 
 

 
 (n + 1) 

   = kuartil ketiga 

Letak    =  
 

 
 (n + 1)  

   = kuartil keempat = T 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif. 
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Skor Skala Penilaian 

   ≤ skor ≤ T Sangat baik 

   ≤ skor <    Baik  

   ≤ skor <    Cukup 

R ≤ skor <    Kurang  

 

Hasil perhitungan di atas, dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

berikut: 

1) Keterampilan Guru 

Jumlah indikator keterampilan guru adalah 8 yang terdiri atas 4 deskriptor pada 

setiap indikator. Sehingga skor minimal 8 dan skor maksimal adalah 8 x 4 yaitu 

32. Jadi terdapat data (n) = (32 - 8) + 1 = 25 

Letak    = 
 

 
 (n + 1) 

        = 
 

 
  (25 + 1) 

        = 6,5 

Nilai    = (8 - 1) + 6,5 

       = 13,5 

Letak    = 
 

 
 (n + 1) 

        = 
 

 
 (25+ 1) 

        = 13 

Nilai    = (8 - 1) + 13 

       = 20 
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Letak   = 
 

 
 (n + 1) 

       = 
 

 
 (25 + 1) 

             = 19,5 

Nilai   = (8 - 1) + 19,5 

            = 26,5 

Nilai yang dapat dilihat dari lembar observasi kemudian dimasukan dalam 

tabel kriteria ketuntasan kumulatif. 

Tabel 3.4  

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Skor Skala Penilaian 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

2) Aktivitas Siswa 

Terdapat 8 indikator jumlah indikator aktivitas siswa yang terdiri atas 4 

deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor minimal adalah 8 dan skor 

maksimal adalah 8 x 4 yaitu 32. Jika ada data (n) = (32 - 8) + 1 = 25 

Letak    = 
 

 
 (n + 1) 

        = 
 

 
  (25 + 1) 

        = 6,5 

Nilai    = (8 - 1) + 6,5 

       = 13,5 

Letak    = 
 

 
 (n + 1) 
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        = 
 

 
 (25+ 1) 

        = 13 

Nilai    = (8 - 1) + 13 

       = 20 

Letak   = 
 

 
 (n + 1) 

       = 
 

 
 (25 + 1) 

             = 19,5 

Nilai   = (8 - 1) + 19,5 

            = 26,5 

Nilai yang dapat dilihat dari lembar observasi kemudian dimasukan dalam 

tabel kriteria ketuntasan kumulatif. 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Skor Skala Penilaian 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Problem Based Learning dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar IPA pada kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang 

dengan indikator: 
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1. Keterampilan guru kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA model Problem Based Learning dengan 

media audiovisual dapat meningkat dengan kriteria sangat baik dengan skor 

minimal 26,5. 

2. Aktivitas siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPA model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

dapat meningkat dengan kriteria sangat baik dengan skor minimal 26,5. 

3. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPA model Problem Based Learning dengan media audiovisual 

mencapai ketuntasan klasikal sebanyak 80% dengan nilai KKM ≥ 62. 
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BAB V 

PENUTUP 

a. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian terbukti kebenarannya, yaitu penerapan model pembelajaran 

problem based learning dengan media audiovisual, maka keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar pembelajaran IPA kelas IV SDN Tambakaji 05 

Kota Semarang meningkat. Hasil penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1) Keterampilan siswa dalam menerapkan model pembelajaran problem based 

learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Hasil penelitian 

pada siklus I siswa mendapat skor 19 dengan kriteria cukup, siklus II 

diperoleh skor 25 dengan kriteria baik, dan siklus III diperoleh skor 29 

dengan kriteria sangat baik. 

2) Aktivitas siswa dalam menerapkan model pembelajaran problem based 

learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Hasil penelitian 

pada siklus I siswa mendapat skor 17,28 dengan kriteria cukup, siklus II 

diperoleh skor 21,5 dengan kriteria baik, dan siklus III diperoleh skor 27,06 

dengan kriteria sangat baik. 

3) Hasil belajar siswa dalam menerapkan model pembelajaran problem based 

learning dengan media audiovisual mengalami peningkatan. Hasil penelitian 

pada siklus I memperoleh rata-rata nilai 65,95 dan persentase ketuntasan 

66,67%, siklus II memperoleh rata-rata nilai 72,73 dan persentase ketuntasan 
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4) 78,57%, siklus III memperoleh rata-rata nilai 75,35 dan persentase ketuntasan 

88,09%. 

b. SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas pada penerapan model pembelajaran 

problem based learning dengan media audiovisual pada pembelajaran IPA kelas 

IV SDN Tambakaji 05 Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1) Guru dalam pembelajaran menghadirkan permasalahan nyata yang ada pada 

pembelajaran IPA sehingga dapat membuat siswa lebih mengerti dan jelas 

dalam menganalisis masalah yang diajukan sehingga siswa dapat 

memecahkan masalah tersebut dengan menemukan konsep-konsep dan 

pemecahan yang nyata. Guru lebih optimal memanfaatkan fasilitas sekolah 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi solusi dari peneliti adalah 

dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media 

audiovisual pada pembelajaran IPA. 

2) Siswa dalam pembelajaran lebih fokus, aktif dan merespon pembelajaran 

setelah guru menghadirkan permasalahan nyata dan membimbing siswa 

dalam penyelidikan dan pemecahan masalah nyata yang dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada di lingkungannya. Jadi solusi dari peneliti adalah 

dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media 

audiovisual pada pembelajaran IPA. 

3)  Sekolah memberikan fasilitas untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan 

mutu sekolah dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana yang 
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mendukung dalam proses pembelajaran. Selain itu fasilitas yang ada harus 

dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk mendukung penerapan model 

pembelajaran problem based learning dengan media audiovisual pada 

pembelajaran IPA. 
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KETERKAITAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 

BASED LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah Pembelajaran Model 

Problem Based Learning 

Langkah Penerapan 

Media audiovisual 

Modifikasi Langkah Model Pembelajaran 

PBL dengan Media Audiovisual 

1. Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistic yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau 

demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

4. Tahap persiapan 1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan 

melakukan apersepsi 

 2. Tahap Penyajian 2. Siswa melakukan pengamatan terhadap 

media pembelajaran audiovisual tentang 

materi yang akan dipelajari 

 3. Guru mengajukan pertanyaan tentang 

masalah nyata yang telah ada di media yang 

ditampilkan (audiovisual) 

2. Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

 4. Siswa membentuk kelompok secara, ada 7 

kelompok dalam satu kelas. Yang 

beranggotakan 6 orang siswa 

 5. Siswa menganalisis masalah secara klasikal 

dan membaca sumber lain 

3. Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

3. Tahap Penerapan  6. Guru membimbing siswa mengumpulkan 

dan menganalisis informasi 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, media 

audiovisual dan model serta 

membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya. 

 

4. Kelanjutan 

 

7. Siswa mengolah informasi dan 

mendiskusikan masalah dengan 

pengetahuan yang dimiliki kelompok 

 8. Siswa dengan kelompok masing-masing 

merencanakan dan menyiapkan produk 

 9. Masing-masing kelompok diminta 

menyimpulkan alternative pemecahan 

masalah dan menampilkan produk kepada 

kelompok lain 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 10. Siswa dibantu oleh guru melakukan 

refleksi terhadap hasil pemecahan masalah 

Ket.*): Jauhar (2011: 89) : Suleiman (1988: 20) 

 

Lampiran 1 
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KETERKAITAN AKTIVITAS SISWA DAN KETERAMPILAN GURU 

DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBL Dengan 

Media Audiovisual 

 

Kegiatan Siswa 

 

Kegiatan Guru 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

melakukan apersepsi 

1. Siswa berdoa 1. Guru mempersiapkan untuk 

pembelajaran 

2. Siswa siap menerima pelajaran 2. Guru melakukan apersepsi dan 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. Siswa melakukan 

pengamatan terhadap 

media pembelajaran 

audiovisual tentang materi 

yang akan dipelajari 

3. Siswa melakukan pengamatan 

terhadap  media pembelajaran 

audiovisual tentang materi yang 

akan dipelajari 

3. Guru menampilkan media 

audiovisual tentang materi 

 

3. Guru mengajukan 

pertanyaan tentang masalah 

nyata yang telah ada di 

media yang ditampilkan 

(audiovisual) 

4. Siswa mendengarkan pertanyaan 

tentang masalah nyata yang di 

tampilkan melalui media 

4. Guru mengajukan pertanyaan 

tentang masalah nyata yang 

telah ada di media yang 

ditampilkan (audiovisual) 

4. Siswa membentuk 

kelompok, ada 7 kelompok 

dalam satu kelas. Yang 

beranggotakan 6 orang 

siswa. 

5. Siswa  membentuk kelompok, 

ada 7 kelompok dalam satu 

kelas. Yang beranggotakan 6 

orang siswa 

5. Guru membentuk 7 kelompok 

secara heterogen 

5. Siswa menganalisis 

masalah secara klasikal dan 

membaca sumber lain. 

6. Siswa menganalisis masalah 

secara klasikal 

 

6. Guru meminta siswa 

menganalisis masalah yang 

telah diajukan 

6. Guru membimbing siswa 

mengumpulkan dan 

menganalisis informasi. 

7. Siswa mengumpulkan dan 

menganalisa informasi 

pemecahan masalah 

7. Guru membimbing siswa 

untuk mengumpulkan dan 

menganalisa informasi 

pemecahan masalah 

8. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok 

8. Guru mendampingi siswa 

dalam berdiskusi dan meminta 

siswa mencatat informasi 

7. Siswa mengolah informasi 

dan mendiskusikan 

masalah dengan 

pengetahuan yang dimiliki 

kelompok. 

9. Siswa mengolah informasi dan 

mendiskusikan masalah dengan 

pengetahuan dan keterampilan 

dasar yang mereka miliki 

bersama 

9. Guru meminta siswa mengolah 

dan mendiskusikan masalah 

8. Siswa dengan kelompok 

masing-masing 

merencanakan dan 

menyiapkan produk. 

10. Siswa dengan kelompok 

masing-masing merencanakan 

dan menyiapkan produk  

10. Guru meminta 

perwakilan dari kelompok 

untuk menyiapkan hasil karya/ 

percobaan di depan kelas 

9. Masing-masing kelompok 

diminta menyimpulkan 

alternative pemecahan 

masalah dan menampilkan 

produk kepada kelompok 

lain. 

11. Siswa dengan kelompok 

masing-masing melakukan 

percobaan menampilkan 

produk/ hasil karya 

 

11. Guru meminta 

perwakilan dari kelompok 

untuk menampilkan  hasil 

karya/ percobaan di depan 

kelas 

10. Siswa dibantu oleh guru 

melakukan refleksi 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

12. Siswa dibantu oleh guru 

melakukan refleksi terhadap 

hasil pemecahan masalah 

12. Guru melakukan 

refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalah 

 

Lampiran 2 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL PBL MEDIA AUDIOVISUAL 

PADA SISWA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

 

Keterampilan Guru 

 

 

Kegiatan Guru 

Indikator Keterampilan Guru Model 

Pembelajaran PBL dengan media 

Audiovisual 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan mengelola 

kelas 

4. Keterampilan memberi 

penguatan 

5. Keterampilan 

menggunakan variasi 

6. Keterampilan mengajar 

perorangan 

7. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

8. Keterampilan menutup 

pelajaran 

1. Guru melakukan apersepsi 

dan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

1. Melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Guru menampilkan media 

audiovisual tentang materi 

2. Menampilkan media 

audiovisual tentang materi 

(Keterampilan menggunakan 

variasi) 

3. Guru mengajukan 

pertanyaan tentang masalah 

nyata yang telah ada di 

media yang ditampilkan 

(audiovisual) 

3. Mengajukan pertanyaan 

tentang masalah nyata 

(keterampilan bertanya) 

4. Guru membentuk 7 

kelompok secara heterogen 

 

4. Membentuk 7 kelompok secara 

heterogen (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil) 

5. Guru meminta siswa 

menganalisis masalah yang 

telah diajukan 

5. Meminta siswa menganalisis 

masalah yang telah diajukan 

(Keterampilan mengajar 

perorangan) 6. Guru membimbing siswa 

untuk mengumpulkan dan 

menganalisa informasi 

pemecahan masalah 

7. Guru mendampingi siswa 

dalam berdiskusi dan 

meminta siswa mencatat 

informasi 

6. Mendampingi siswa mencatat 

dan mengolah informasi 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

8. Guru meminta siswa 

mengolah dan 

mendiskusikan masalah. 

9. Guru meminta perwakilan 

dari kelompok untuk 

menyiapkan hasil karya/ 

percobaan di depan kelas 

 

10. Guru meminta perwakilan 

dari kelompok untuk 

menampilkan  hasil karya/ 

percobaan di depan kelas. 

 11. Guru melakukan refleksi 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

7. Melakukan analisis data hasil 

percobaan dan membuat 

kesimpulan dari hasil 

percobaan (Keterampilan 

memberi penguatan) 

8. Melakukan refleksi terhadap 

hasil pemecahan masalah 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL PBL MEDIA AUDIOVISUAL 

PADA SISWA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

 

Aktivitas Siswa 

 

 

Kegiatan Siswa 

Indikator Aktivitas siswa Model 

Pembelajaran PBL dengan 

media Audiovisual 

1. Aktivitas visual (visual 

activities), yang termasuk di 

dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

2. Aktivitas lisan (oral activities), 

seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan 

(listening activities), sebagai 

contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

4. Aktivitas menulis (writing 

activities), seperti misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Aktivitas menggambar (Drawing 

activities), misalnya: 

menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

6. Aktivitas motor (motor 

activities), yang termasuk di 

dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Aktivitas mental (mental 

activities), sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8. Aktivitas emosional (emotion 

activities), seperti misalnya: 

manaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 

1. Siswa melakukan 

pengamatan terhadap  

media pembelajaran 

audiovisual tentang materi 

yang akan dipelajari 

1. Melakukan pengamatan 

terhadap  media pembelajaran 

audiovisual  (visual 

activities) 

2. Siswa mendengarkan 

pertanyaan tentang masalah 

nyata yang di tampilkan 

dengan media audiovisual 

2. Mendengarkan pertanyaan 

tentang masalah nyata yang 

di tampilkan pada media 

audivisual 

(oral activities, listening 

activities ) 

3. Siswa  membentuk 

kelompok, ada 7 kelompok 

dalam satu kelas. Yang 

beranggotakan 6 orang 

siswa 

3. Membentuk kelompok, ada 7 

kelompok dalam satu kelas 

(oral activities, listening 

activities,  visual activities, 

emotion activities) 

4. Siswa menganalisis 

masalah secara klasikal 

 

4. Menganalisis masalah secara 

klasikal 

(writing activities, oral 

activities, listening activities) 

5. Siswa mengumpulkan dan 

menganalisis informasi 

pemecahan masalah 

5. Mengumpulkan dan 

menganalisa informasi 

pemecahan masalah (writing 

activities, oral activities, 

listening activities, Drawing 

activities, motor activities) 

6. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok 

6. Mengolah informasi dan 

keterampilan dasar yang 

mereka miliki (writing 

activities, oral activities, 

listening activities, Drawing 

activities, motor activities, 

mental activities) 

7. Siswa mengolah informasi 

dan mendiskusikan masalah 

dengan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang 

mereka miliki bersama 

8. Siswa dengan kelompok 

masing-masing melakukan 

percobaan dan 

menampilkan produk/ hasil 

karya. 

7. Melakukan percobaan dan 

menampilkan produk/ hasil 

karya 

(motor activities, mental 

activities, emotion activities, 

oral activities, visual 

activities) 

9. Siswa dibantu oleh guru 

melakukan refleksi 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

8. Memberi kesimpulan dari 

percobaan pemecahan 

masalah (motor activities, 

mental activities, emotion 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

JUDUL 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN 

TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrument 

1.  Keterampilan Guru 

Pembelajaran IPA 

Dengan Model 

Problem Based 

Learning Media 

Audiovisual 

1. Melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Menampilkan media 

audiovisual berupa 

tentang materi 

(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

3. Mengajukan pertanyaan 

tentang masalah nyata 

(keterampilan bertanya) 

4. Membentuk 7 kelompok 

secara heterogen 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil) 

5. Meminta siswa 

menganalisis masalah 

yang telah diajukan 

(Keterampilan mengajar 

perorangan) 

6. Mendampingi siswa 

mencatat dan mengolah 

informasi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Melakukan analisis data 

hasil percobaan dan 

membuat kesimpulan dari 

hasil percobaan 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 

8. Melakukan refleksi 

terhadap hasil pemecahan 

Guru 1.  Lembar 

observasi  

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 
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masalah (Keterampilan 

menutup pelajaran) 

2.  Aktivitas Siswa 

Pembelajaran IPA 

Dengan Model 

Problem Based 

Learning Media 

Audiovisual 

1. Melakukan pengamatan 

terhadap  media 

pembelajaran audiovisual 

tentang materi yang akan 

dipelajari (visual 

activities) 

2. Mendengarkan pertanyaan 

tentang masalah nyata 

yang di tampilkan melalui 

media 

(oral activities, listening 

activities ) 

3. Membentuk kelompok, 

ada 7 kelompok dalam 

satu kelas (oral activities, 

listening activities,  visual 

activities, emotion 

activities) 

4. Menganalisis masalah 

secara klasikal 

(writing activities, oral 

activities, listening 

activities) 

5. Mengumpulkan dan 

menganalisis informasi 

pemecahan masalah 

(writing activities, oral 

activities, listening 

activities, Drawing 

activities, motor activities) 

6. Mengolah informasi dan 

keterampilan dasar yang 

mereka miliki (writing 

activities, oral activities, 

listening activities, 

Drawing activities, motor 

activities, mental 

activities) 

7. Melakukan percobaan dan 

menampilkan produk/ 

hasil karya 

(motor activities, mental 

activities, emotion 

activities, oral activities, 

Siswa  1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 
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visual activities) 

8. Memberikan kesimpulan 

dari percobaan pemecahan 

masalah (motor activities, 

mental activities, emotion 

activities) 

3.  Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran IPA 

Dengan Model 

PBL Media 

Audiovisual 

1. Menyebutkan perubahan 

kenampakan pada bumi. 

2. Mengidentifikasi 

perubahan kenampakan 

bumi akibat pengaruh 

bulan. 

3. Memecahkan 

permasalahan terjadinya 

pergantian siang dan 

malam sebagai akibat 

rotasi bumi. 

4. Menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat 

pengaruh angin. 

5. Menemukan 

pemanfaatan angin 

sebagai sumber energi. 

6. Memecahkan 

permasalahan pada 

pembuatan kincir air 

sebagai pemanfaatan 

angin. 

7. Menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat 

hujan  

8. Menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat 

bencana alam. 

9. Menemukan informasi 

pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan. 

10. Memecahan 

permasalahan pada 

pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan. 

Siswa Tes 

 LKS (Lembar 

Kerja Siswa) 

 Soal Evaluasi 

 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL 

PENELITIAN 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 

SEMARANG 

Siklus ke ….. 

Nama Guru  : Febriyanti Gita Prastantya 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Materi   : Perubahan Kenampakan pada Bumi 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check list (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator.  

Penjelasan:  

No. Skor Penjelasan 

1. Skor  4 Jika semua deskriptor nampak  

2. Skor 3 Jika hanya 3 deskriptor Nampak 

3. Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor Nampak 

4. Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor Nampak 

(Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor Nampak 

(√)  

Skor 

1.  Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Mengkondisikan siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

  

2. Mempersiapkan media pembelajaran  

3. Mengajukan pertanyaan ringan tentang 

materi 

 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Menampilkan 

media 

audiovisual 

tentang materi 

1. Menarik perhatian dengan menampilkan 

media pembelajaran 

  

2. Menjelaskan materi dengan media 

audiovisual yang ditayangkan 

 

3. Mengarahkan siswa untuk memahami 

materi yang  berisi informasi di tayangan 

media audiovisual 
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4. Memberikan penekanan materi yang di 

sampaikan dengan media audiovisual 

 

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

tentang 

masalah nyata 

1. Pertanyaan yang disampaikan jelas, dapat 

dimengerti siswa 

  

2. Pertanyaan yang diberikan sesuai materi 

yang ditayangkan 

 

3. Memberi waktu berpikir untuk siswa  

4. Pertanyaan diarahkan untuk dipecahkan  

4.  Membentuk 7 

kelompok 

secara 

heterogen 

1. Membagikan alat percobaan pada setiap 

kelompok 

  

2. Memberi petunjuk pada siswa dan 

membantu siswa membentuk kelompok  

 

3. Mengatur porsi kelompok secara tepat  

4. Membentuk kelompok secara heterogen  

5.  Meminta siswa 

menganalisis 

masalah yang 

telah di ajukan 

1. Membantu siswa dalam memahami masalah 

yang diajukan 

  

2. Membantu memberi arahan pada siswa 

dalam menganalisis masalah 

 

3. Memberi waktu pada siswa untuk mencari 

pemecahan masalah dengan kelompoknya 

 

4. Memotivasi siswa dalam menyelesaikan 

masalah 

 

6.  Mendampingi 

siswa mencatat 

dan mengolah 

informasi 

1. Memberi waktu siswa untuk mencatat dan 

mencari informasi 

  

2. Merespon partisipasi siswa dalam 

penyelesaian masalah 

 

3. Memusatkan perhatian siswa untuk 

pemecahan masalah 

 

4. Memberi penguatan terhadap sikap dalam 

kelompok 

 

7.  Melakukan 

analisis data 

hasil 

percobaan dan 

membuat 

kesimpulan 

dari hasil 

percobaan 

1. Memotivasi siswa untuk mempresentasikan 

hasil percobaan 

  

2. Guru menggunakan bahasa yang jelas dalam 

mengarahkan siswa 

 

3. Memotivasi siswa lain untuk memberi 

pendapat pada hasil percobaan yang telah 

disampaikan kelompok lain 

 

4. Memberi penghargaan verbal maupun non 

verbal 

 

8.  Melakukan 

refleksi 

1. Membimbing siswa melakukan refleksi/ 

simpulan hasil pemecahan masalah 
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terhadap hasil 

pemecahan 

masalah 

2. Memberi siswa penguatan untuk mengingat 

kembali hal-hal penting yang tadi sudah 

dibahas 

 

3. Memberi soal evaluasi dan meminta siswa 

mengerjakannya 

 

4. Memberi informasi materi tentang rencana 

pembelajaran yang akan datang 

 

 SKOR TOTAL 

KRITERIA  

  

 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

 

Semarang,    2015 

      Kolaborator  

 

 

      Nur Aliyah, S.Pd 

      NIP 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 

SEMARANG 

Siklus ke ….. 

Nama Guru  : Febriyanti Gita Prastantya 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Materi   : Perubahan Kenampakan pada Bumi 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk  :  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa ! 

2. Berilah tanda check list (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator.  

No. Skor Penjelasan 

1. Skor  4 Jika semua deskriptor nampak  

2. Skor 3 Jika hanya 3 deskriptor Nampak 

3. Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor Nampak 

4. Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor Nampak 

 (Sukmadinata, 2009: 233) 

No. Indikator Deskriptor Nampa

k (√) 

Sko

r 

1.  Melakukan 

pengamatan 

terhadap media 

pembelajaran 

audiovisual 

1. Mengamati tayangan media 

audiovisual yang telah ditampilkan 

  

2. Mencatat materi yang diperlukan  

3. Aktif memberikan tanggapan pada 

materi yang ditampilkan pada media 

 

4. Bertanya bila merasa ada yang belum 

dimengerti 

 

2.  Mendengarkan 

pertanyaan tentang 

masalah nyata yang 

di tampilkan pada 

media 

1. Mendengarkan pertanyaan guru   

2. Memperhatikan penjelasan guru  

3. Siswa antusias dalam memecahkan 

masalah 

 

4. Siswa menjawab pertanyaan dari guru  

3.  Membentuk 1. Siswa memilih kelompok secara   
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kelompok, ada 7 

kelompok dalam 

satu kelas 

heterogen 

2. Pembentukan kelompok dengan rapi 

dan tenang 

 

3. Berpartisipasi aktif dalam kelompok  

4. Bekerja sama menyelesaikan 

pemecahan masalah 

 

4.  Menganalisis 

masalah secara 

klasikal 

1. Memahami permasalah yang ada di 

ajukan guru 

  

2. Siswa memecahkan masalah bersama 

kelompok 

 

3. Mendiskusikan masalah dengan 

kelompok 

 

4. Berkonsentrasi dalam menganalisis 

masalah 

 

5.  Mengumpulkan 

dan menganalisis 

informasi 

pemecahan 

masalah 

1. Mencari informasi pemecahan 

masalah melalui buku dll 

  

2. Menulis informasi yang didapat  

3. Menganalisis informasi, apakah bisa 

digunakan untuk memecahkan 

masalah 

 

4. Mendiskusikan informasi yang 

didapat 

 

6.  Mengolah 

informasi dan 

mendiskusikan 

keterampilan dasar 

yang mereka miliki 

1. Tertib saat berdiskusi   

2. Bekerja sama menyelesaikan tugas 

yang didiskusikan 

 

3. Mengungkapkan pendapat dan 

keterampilan dasar yang dimiliki 

dalam diskusi 

 

4. Bersama-sama mengolah informasi 

yang didapat 

 

7.  Melakukan 

percobaan dan 

menampilkan 

produk/ hasil karya 

1. Siswa melakukan percobaan untuk 

memecahkan permasalahan 

  

2. Bekerja sama menyelesaikan 

permasalah dalam percobaan tersebut 

 

3. Membuat produk/ hasil karya dari 

percobaan yang dilakukan 

 

4. Bekerja sama membuat hasil karya  

8.  Memberi 

kesimpulan dari 

percobaan 

pemecahan 

masalah 

1. Melakukan presentasi hasil percobaan 

yang telah dilakukan 

  

2. Menghargai pendapat dari presentasi 

kelompok lain 

 

3. Menyimpulkan hasil diskusi  
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4. Mengerjakan soal evaluasi  

 SKOR TOTAL 

KRITERIA  

 

 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

 

 

Semarang,    2015 

      Observer  

 

 

 

      ………………………….  
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Febriyanti Gita Prastantya 

Hari/ Tanggal :  

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

Petunjuk : 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan Model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan : 

Guru:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Siswa:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Pembelajaran:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Lainnya:……………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

        Semarang,……...2015 

        Observer, 

 

 

        ……………………… 
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PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pembelajaran) 

Standar Kompetensi  :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

 

Penilaian Sumber Belajar 

 

Media 

9. 1 

Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

1. Perubahan 

kenampakan 

pada bumi 

2. Perubahan 

kenampakan

pada bumi 

akibat 

pengaruh 

bulan 

9.1.1 Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan pada 

bumi 

9.1.2 

Mengidentifikasi 

perubahan 

kenampakan 

bumi akibat 

pengaruh bulan 

9.1.3 Memecahkan 

permasalahan 

terjadinya 

pergantian siang 

dan malam 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

melakukan apersepsi. 

2. Siswa melakukan 

pengamatan terhadap  

media pembelajaran 

audiovisual tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

masalah nyata yang 

telah ada di media 

yang ditampilkan 

(audiovisual). 

3x35 

menit 

Tes 

 

 

Non tes 

 

1. Standar isi 2006 

2. Rusman. 2012. 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Berbasis 

Komputer. 

Bandung: 

Alfabeta. 

3. Buku IPA kelas 

IV, pengarang S. 

Rositawaty dan 

Aris Muharam 

halaman 148-168 

4. Jauhar, 

Mohammad. 

Media 

Audivisual 
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sebagai akibat 

rotasi bumi 

 

4. Siswa membentuk 

kelompok, ada 7 

kelompok dalam satu 

kelas. Yang 

beranggotakan 6 

orang siswa. 

5. Siswa menganalisis 

masalah secara 

klasikal dan membaca 

sumber lain yang 

dimiliki. 

6. Guru membimbing 

siswa untuk 

mengumpulkan dan 

menganalisa 

informasi untuk 

mendapat penjelasan 

dan pemecahan 

masalah. 

7. Siswa mengolah 

informasi dan 

mendiskusikan 

masalah dengan 

pengetahuan dan 

keterampilan dasar 

yang mereka miliki 

bersama 

kelompoknya. 

2011. 

Implementasi 

PAIKEM Dari 

Behavioristik 

sampai 

Kontruktivistik.Ja

karta: Prestasi 

Pustaka Publisher. 
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8. Siswa dengan 

kelompok masing-

masing 

merencanakan dan 

menyiapkan produk 

dan menemukan 

konsep berdasarkan 

masalah. 

9. Masing-masing 

kelompok diminta 

menyimpulkan 

alternative 

pemecahan masalah 

dan menampilkan 

produk kepada 

kelompok lain 

mewakili bentuk 

penyelesain masalah. 

10. Siswa dibantu 

oleh guru melakukan 

refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Kelas/Semester : IV/ II 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Fokus pembelajaran : IPA 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 

 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

B. Kompetensi Dasar 

9. 1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

 

C. Indikator 

9.1.1 Menyebutkan perubahan kenampakan pada bumi 

9.1.2 Mengidentifikasi perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan 

9.1.3 Memecahkan permasalahan terjadinya pergantian siang dan malam 

sebagai akibat rotasi bumi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video tentang perubahan kenampakan pada bumi, 

siswa dapat menyebutkan perubahan kenampakan pada bumi dengan 

benar 

2. Melalui pengamatan video tentang perubahan kenampakan bumi akibat 

pengaruh bulan, siswa dapat mengidentifikasi perubahan kenampakan 

bumi akibat pengaruh bulan dengan benar 

3. Melalui percobaan terjadinya siang dan malam  siswa dapat memecahkan 

permasalahan terjadinya pergantian siang dan malam sebagai akibat rotasi 

bumi dengan benar 
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Karakteristik siswa yang diharapkan: 

Tanggung Jawab (Responsibility), Kerja Sama (Cooperation), Percaya Diri 

(Confidence), Kejujuran (Integrity). 

 

E. Materi Pokok 

Perubahan kenampakan pada bumi 

 

F. Metode, Model dan Pendekatan 

 Metode   : Diskusi kelompok, penugasan 

 Model pembelajaran : Problem Based Learning 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

I. Kegiatan awal (10menit) 

Pra kegiatan awal (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdoa 

4. Presensi 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan, adapun pertanyaan 

”Apakah kalian tahu tentang perubahan siang dan malam?” 

2. Guru mengkonfirmasikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan yaitu pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning 

II. Kegiatan inti ( 80 menit ) 

1. Siswa mengamati (media audiovisual) tentang perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh bulan yang ditayangkan guru 

yang di sampaikan secara singkat. Orientasi siswa pada masalah. 

(Eksplorasi) 
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2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa 

lebih bersemangat dalam pembelajaran. Orientasi siswa pada 

masalah. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada 

di media yang ditampilkan (audiovisual). Orientasi siswa pada 

masalah. (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 6 orang siswa. Membimbing 

penyelidikan kelompok. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk di selesaikan 

secara berkelompok. Membimbing penyelidikan kelompok. 

(Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah 

disampaikan. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang 

mengalami kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi 

pada pemecahan masalah. Membimbing penyelidikan kelompok. 

(Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja 

kelompok yang sudah disediakan. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan 

hasil karya pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas 

jawaban dari permasalahan di depan kelas. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh 

kelompok yang telah presentasi di depan kelas. Menganalisis proses 

pemecahan masalah. (Konfirmasi) 
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11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. 

(Konfirmasi) 

13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-

hal yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama 

mengikuti pembelajaran. (Konfirmasi) 

III. Kegiatan akhir (15 menit) 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa pekerjaan 

rumah. 

4. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan 

datang. 

5. Berdoa dan salam. 

 

H. Sumber/Media  

Media  : Audiovisual 

Alat dan bahan : globe dan senter. 

Sumber materi : Silabus kelas IV, standar proses dan standar isi 

Buku IPA kelas IV, pengarang S. Rositawaty dan Aris 

Muharam halaman 148-168. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian: 

a. Tertulis 

b. Non tertulis 

2. Instrumen penilaian 



215 
 

 

 

a. Tertulis  : soal evaluasi. 

b. Non tertulis : penilaian sikap 

 

J. Lampiran-lampiran 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2. Uji Kompetensi 

3. Kunci Jawaban 

 

 

Semarang, 24 Maret 2015 
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MATERI AJAR 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar  : Perubahan Kenampakan Bumi 

 

Perubahan Kenampakan  

Perubahan kenampakan pada bumi salah satunya perubahan terjadinya 

siang dan maslam karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi 

pada sumbunya. Bumi berputar karena disebabkan oleh adanya gaya tarik menarik 

antara gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan. Rotasi bumi terjadi 23 jam 56 

menit dan 4 detik, selang waktu ini disebut satu hari. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan kenampakan pada bumi, yaitu perubahan kenampakan 

bumi akibat pengaruh bulan, faktor perubahan kenampakan bumi akibat angin, 

faktor perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh hujan dan perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh bencana alam. 

Perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan 

Bulan merupakan benda langit yang selalu mendampingi bumi. Bulan 

disebut juga sebagai satelit bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri namun 

bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Bulan dapat mempengaruhi 

perubahan kenampakan pada bumi. Bulan menyebabkan terjadinya proses pasang 

naik dan pasang surut pada daerah perairan, seperti laut, danau, atau sungai yang 

sangat besar dan lebar. Pasang adalah perubahan ketinggian permukaan air akibat 

pengaruh gaya tarik bulan (gravitasi bulan). Sebenarnya, tidak hanya gravitasi 

Bulan yang dapat memengaruhi pasang di perairan yang ada di bumi. Daya tarik 

matahari juga dapat memengaruhi pasang pada perairan di bumi. Namun, 

pengaruhnya tidak sebesar pengaruh dari gaya tarik bulan. Selain itu, pasang 

dipengaruhi oleh perputaran bumi. Pasang naik adalah naiknya permukaan air 

laut di bumi akibat tertarik oleh gravitasi bulan. Pasang surut adalah turunnya 
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permukaan air laut akibat pengaruh dari proses pasang naik di tempat yang lain. 

Dari hari ke hari, kenampakan bulan yang terlihat dari bumi berbeda. Perubahan 

tersebut terjadi mulai saat bulan tidak terlihat sama sekali, bulan hanya terlihat 

sebagian, sampai bulan terlihat bulat penuh.  
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi   : Perubahan Kenampakan Bumi 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Nama Kelompok:  

1.    3.    5. 

2.    4.    6. 

Petunjuk :  

1. Pelajari lagi tentang materi yang telah disampaikan guru!  

2. Tulislah nama kelompok ! 

3. Diskusikan jawaban dari soal bersama kelompok!  

4. Tuliskan jawaban pada lembar jawab yang disediakan!  

5. Pastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban dari setiap soal!  

 

Soal  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan ini ! 

1. Menyalakan senter agar mengenai Negara 

Indonesia ! Dan kemudian putar globe 

tetapi senter masih mengarah pada tempat 

yang sama, amatilah yang terjadi. 

2. Jika senter diupamakan sebagai matahari, 

jika senter mengarah ke negara Amerika, 

amati apa yang terjadi di Negara 
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Tulislah langkah-langkah yang kalian lakukan dalam percobaan perubahan siang 

dan malam pada kenampakan bumi.  

  

 

Nama percobaan : 

Tujuan   : 

 

Alat dan Bahan : 

 

Langkah-langkah : 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dari percobaan diatas : 
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RUBRIK PENILAIAN SISWA 

 

Kriteria Bagus 

Sekali 

Bagus  Cukup  Berlatih lagi 

Sikap (mandiri dan 

ketertiban) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi 

dan selesai 

tepat waktu 

serta 

mampu 

melakukan 

kegiatan 

yang 

diberikan 

(4) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu serta 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

beberapa 

tahap dalam 

kegiatan 

(3) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam 

kegiatan 

(2) 

Tidak tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

tidak selesai 

tepat waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam 

kegiatan 

(1) 

 

Keterampilan 

mengkomunikasikan 

hasil 

Penjelasan 

mudah 

dipahami, 

pemilihan 

kata sesuai 

dengan 

bahasa 

Indonesia 

yang baku 

(4) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami dan 

pemilihan 

kata bagus 

(3) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami, 

pemilihan 

kata sesuai / 

tidak sesuai 

dengan 

bahasa 

Indonesia 

yang baku 

(2) 

 

Penjelasan 

sulit 

dipahami, 

pemilihan 

kata 

tidak sesuai 

dengan 

bahasa 

Indonesia 

baku 

(1) 

Penilaian = 
           

 
 x 100 

     = 
   

 
 x 100 

                = 100 
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KISI-KISI SOAL 

 

Indikator C1 C2 C3 
C4 C5 C6 Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

9.1.1 Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan pada 

bumi.(C1) 

9.1.2 Mengidentifikasi 

perubahan 

kenampakan bumi 

akibat pengaruh 

bulan.(C1) 

9.1.3 Memecahkan 

permasalahan 

terjadinya 

pergantian siang dan 

malam sebagai 

akibat rotasi 

bumi.(C3) 

 

  ˅ 

 

 

˅ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

˅ 

   10 pilihan 

ganda 

5 uraian 

2, 4, 6, 7 

5 

 

 

1, 3, 8 

1, 3 

 

 

 

 

5, 9, 10 

2, 4 
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Nama  : 

No absen : 

 

EVALUASI 

I. Berilah jawaban pada soal dibawah ini dengan tanda (x). 

1. Keuntungan adanya pasang surut air laut adalah . . . 

a. Mempermudah nelayan mencari ikan 

b. Menyulitkan nelayan mencari ikan 

c. Nelayan bekerja siang dan malam 

d. Dapat membuat ikan keracunan 

2. Permukaan bumi terdiri atas . . . 

a. Laut dan rawa 

b. Laut dan daratan 

c. Daratan dan lumpur 

d. Pegunungan 

3. Perubahan kenampakan bumi yang terjadi pergantian siang dan malam 

adalah . . . 

a. Abrasi 

b. Revolusi 

c. Rotasi bumi 

d. Rotasi matahari 

4. Pada malam hari bulan bersinar, bulan merupakan benda yang dapat . . . 

a. Bulan memancarkan cahaya 

b. Bulan memberi cahaya pada bintang 

c. Bulan membuat cahaya sendiri 

d. Bulan memantulkan cahaya matahari 

5. Perubahan kenampakan bumi akibat bulan adalah pasang surung air laut, 

yang dimanfaatkan oleh  . . . 

a. Petani 

b. Peternak 

c. Ibu rimah tangga 

d. Nahkoda 

6. Pada siang hari, bumi tampak terang karena . . . 

a. Bumi dekat dengan bulan 

b. Bumi dekat dengan matahari 

c. Bumi dekat dengan bintang 

d. Bumi menjadi besar 

7. Matahari tampak terbit di sebelah . . . 

a. Utara 
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b. Barat 

c. Timur 

d. Selatan 

8. Bulan merupakan benda luar angkasa yang dekat dengan bumi disebut 

sebagai . . . 

a. Asteroid 

b. Meteor 

c. Meteorid 

d. Satelit 

9. Tiruan bola dunia dengan bentuk ukuran kecil dalam 3 dimensi disebut . . . 

a. Globe 

b. Bola pingpong 

c. Bola voly 

d. Bola tenis 

10. Pasang surut air laut terjadi karena adanya gaya tarik menarik atau . . . 

a. Gaya gerak 

b. Gaya gravitasi 

c. Gaya bebas bumi 

d. Gaya diam bumi 

 

II. Isilah uraian dibawah ini. 

1. Naiknya permukaan air laut di bumi akibat tertarik oleh gravitasi bulan 

disebut . . . 

2. Terjadinya pasang surut tidak hanya karena gaya gravitasi tetapi juga 

perputaran bumi disebut juga . . . 

3. Yang mempengaruhi pasang surut adalah gaya tarik . . . dan gaya tarik . . . 

4. Percobaan rotasi bumi dengan adanya pergantiang siang dan malam, alat 

dan bahan adalah . . . 

5. Perubahan ketinggian permukaan air akibat pengaruh gaya tarik bulan .  . . 
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KUNCI JAWABAN 

i. Pilihan ganda 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. D 

6. B 

7. C 

8. D 

9. A 

10. B 

ii. Uraian 

1. Pasang naik 

2. Rotasi bumi 

3. Bulan dan matahari 

4. Senter dan globe 

5. Pasang 
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PEDOMAN PENILAIAN 

SIKLUS I 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar  : Perubahan Kenampakan Bumi 

 

Pedoman Penilaian: 

I. Skor 0 jika jawaban salah satu jawaban dikosongi, memilih lebih dari 1 

jawaban 

Skor 1 jika menjawab benar 

Skor maksimal 10 

II.  

No. Soal Skor 

0 1 2 

1,2,3,4, dan 5 Jawaban 

dikosongi atau 

dijawab, tetapi 

salah 

Jawaban diisi, 

tetapi sebagian 

salah 

Jawaban lengkap 

dan benar 

 

Skor maksimal 10 

 

Penilaian 

 

NILAI: (Skor I + Skor II ) x 5
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pembelajaran) 

Standar Kompetensi  :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

 

Penilaian Sumber Belajar 

 

Media 

9. 1 

Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

(1) Perubahan 

kenampakan

pada bumi 

(2) Perubahan 

kenampakan

pada bumi 

akibat 

pengaruh 

angin 

9.1.1 

Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan 

bumi akibat 

pengaruh angin 

9.1.2 

Menemukan 

pemanfaatan 

angin sebagai 

sumber energi 

9.1.3 

Memecahkan 

permasalahan 

pada pembuatan 

kincir air 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

melakukan apersepsi. 

2. Siswa melakukan 

pengamatan terhadap  

media pembelajaran 

audiovisual tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

masalah nyata yang 

telah ada di media 

yang ditampilkan 

(audiovisual). 

4. Siswa membentuk 

3x35 

menit 

Tes 

 

 

 

Non Tes 

 

1. Standar isi 2006 

2. Rusman. 2012. 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Berbasis 

Komputer. 

Bandung: Alfabeta. 

3. Buku IPA kelas 

IV, pengarang S. 

Rositawaty dan 

Aris Muharam 

halaman 148-168 

4. Jauhar, 

Mohammad. 2011. 

Implementasi 

PAIKEM Dari 

Media 

audiovisual 

Lampiran 2 
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sebagai 

pemanfaatan 

angin 

 

kelompok, ada 7 

kelompok dalam satu 

kelas. Yang 

beranggotakan 6 

orang siswa. 

5. Siswa menganalisis 

masalah secara 

klasikal dan membaca 

sumber lain yang 

dimiliki. 

6. Guru membimbing 

siswa untuk 

mengumpulkan dan 

menganalisa 

informasi untuk 

mendapat penjelasan 

dan pemecahan 

masalah. 

7. Siswa mengolah 

informasi dan 

mendiskusikan 

masalah dengan 

pengetahuan dan 

keterampilan dasar 

yang mereka miliki 

bersama 

kelompoknya. 

8. Siswa dengan 

Behavioristik 

sampai 

Kontruktivistik.Jak

arta: Prestasi 

Pustaka Publisher. 
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kelompok masing-

masing 

merencanakan dan 

menyiapkan produk 

dan menemukan 

konsep berdasarkan 

masalah. 

9. Masing-masing 

kelompok diminta 

menyimpulkan 

alternative 

pemecahan masalah 

dan menampilkan 

produk kepada 

kelompok lain 

mewakili bentuk 

penyelesain masalah. 

10. Siswa dibantu 

oleh guru melakukan 

refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Kelas/Semester : IV/ II 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Fokus pembelajaran : IPA 

Hari/Tanggal  : jumat, 27 Maret 2015 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 

 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

B. Kompetensi Dasar 

9. 1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

 

C. Indikator 

9.1.1 Menyebutkan perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh angin 

9.1.2 Menemukan pemanfaatan angin sebagai sumber energi 

9.1.3 Memecahkan permasalahan pada pembuatan kincir air sebagai 

pemanfaatan angin 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video tentang perubahan kenampakan pada bumi 

akibat pengaruh angin, siswa dapat menyebutkan perubahan kenampakan 

pada bumi akibat pengaruh angin dengan benar 

2. Melalui pengamatan video tentang pemanfaatan angin sebagai sumber 

energi, siswa dapat menemukan pemanfatan angin sebagai sumber energi 

dengan benar 

3. Melalui percobaan membuat kincir angin dan kincir air siswa dapat 

memecahkan permasalahan pada pembuatan kincir air sebagai 

pemanfaatan angin dengan benar 
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Karakteristik siswa yang diharapkan: 

Tanggung Jawab (Responsibility), Kerja Sama (Cooperation), Percaya Diri 

(Confidence), Kejujuran (Integrity). 

 

E. Materi Pokok 

Perubahan kenampakan pada bumi 

 

F. Metode, Model dan Pendekatan 

 Metode   : Diskusi kelompok, penugasan 

 Model pembelajaran : Problem Based Learning 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal (10menit) 

Pra kegiatan awal (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdoa 

4. Presensi 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan, adapun pertanyaan 

”apakah kalian pernah mersakan hembusan angin?” 

2. Guru mengkonfirmasikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan yaitu pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning 

Kegiatan inti ( 50 menit ) 

1. Siswa mengamati (media audiovisual) tentang perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh angin yang ditayangkan guru 

yang di sampaikan secara singkat. Orientasi siswa pada masalah. 

(Eksplorasi) 
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2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa 

lebih bersemangat dalam pembelajaran. Orientasi siswa pada 

masalah. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada 

di media yang ditampilkan berupa (audiovisual). Orientasi siswa 

pada masalah . (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 6 orang siswa. Membimbing 

penyelidikan kelompok. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk di selesaikan 

secara berkelompok. Membimbing penyelidikan kelompok. 

(Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah 

disampaikan. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang 

mengalami kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi 

pada pemecahan masalah. Membimbing penyelidikan kelompok. 

(Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja 

kelompok yang sudah disediakan. Mengembangkan dan 

membimbing penyelidikan kelompok. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan 

hasil karya pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas 

jawaban dari permasalahan di depan kelas. Mengembangkan dan 

membimbing penyelidikan kelompok. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh 

kelompok yang telah presentasi di depan kelas. Menganalisis proses 

pemecahan masalah. (Konfirmasi) 
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11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. 

(Konfirmasi) 

13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-

hal yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama 

mengikuti pembelajaran. (Konfirmasi) 

Kegiatan akhir (10 menit) 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa pekerjaan 

rumah. 

4. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan 

datang. 

5. Berdoa dan salam. 

 

H. Sumber/Media  

Media  : Audiovisual 

Alat dan bahan : kertas, jarum, sumpit, stik es krim, sedotan limun, 

sterofoam, dan lem. 

Sumber materi : Silabus kelas IV, standar proses dan standar isi 

Buku IPA kelas IV, pengarang S. Rositawaty dan Aris 

Muharam halaman 148-168. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian: 

a. Tertulis 

b. Non tertulis 
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2. Instrumen penilaian 

a. Tertulis  : soal evaluasi. 

b. Non tertulis : penilaian sikap 

 

J. Lampiran-lampiran 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2. Uji Kompetensi 

3. Kunci Jawaban 

 

Semarang, 27 Maret 2015 
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MATERI AJAR 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar  : Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Angin 

 

Angin merupakan salah satu energi yang ada di bumi. Angin memiliki 

manfaat yang sangat banyak bagi manusia, antara lain: 

1. nelayan memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahu layar 

2. untuk menggerakkan kincir angin sebagai sumber energi listrik dan 

mengambil air 

3. pada manusia, angin juga memiliki pengaruh besar dalam perubahan 

kenampakan pada bumi 

4. angin dapat mengikis batuan dan permukaan bumi. Pengikisan tersebut 

dapat mengubah kenampakan pada permukaan bumi, baik cepat 

maupun lambat 

5. angin juga berpengaruh terhadap besar atau kecilnya gelombang laut. 

Gelombang air laut adalah gelombang air yang dihasilkan oleh 

dorongan energi angin. 

Namun kekuatan angin yang sangat besar dapat merusak lingkungan, 

seperti angin puting beliung. Angin merupakan salah satu sumber energi gerak. 

Angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. 

Udara di daerah panas menjadi mengembang dan ringan. Udara tersebut bergerak 

ke atas dan digantikan oleh udara dingin. Perpindahan udara tersebut 

mengakibatkan perputaran udara sehingga terjadilah angin.  

Angin dapat menggerakkan kincir angin. Ketika angin mengenai bilah-

bilah kincir angin, akan terjadi tekanan pada bilah tersebut dan mengakibatkan 

kincir berputar. Kincir akan semakin cepat berputar jika energi angin yang 

mengenainya juga besar. Untuk membuktikan bisa membuat kincir angin sendiri 

dengan bahan kertas. Maka akan terbukti bahwa angin sebagai energi. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi   : Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Angin 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.    2.   3.    

4.    5.   6. 

Petunjuk :  

1. Pelajari lagi tentang materi yang telah disampaikan guru!  

2. Tulislah nama kelompok terlebih dahulu. 

3. Diskusikan jawaban dari soal bersama kelompok!  

4. Tuliskan jawaban pada lembar jawab yang disediakan!  

5. Pastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban dari setiap soal!  

Perhatikan gambar dibawah ini. Apa nama benda pada gambar? Tuliskan 

namanya dan perbedaan dari kedua gambar. Lakukanlah percobaan membuat 

kincir angin dan kincir air untuk menjawab pertanyaan! Kemudian bawa kincir 

anginmu ke luar kelas dngan cara berlari. Bawa kincir air ke keluar kelas lalu 

tuangkan air ke bagian atas baling-baling. 

      

Nama :………………………………..      Nama:………………………………… 

Perbedaan dari kedua gambar diatas adalah 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........
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RUBRIK PENILAIAN 

 

Kriteria Bagus Sekali Bagus  Cukup  Berlatih lagi 

Model Kincir Kincir berbentuk 

sesuai intruksi 

dengan yang di 

tampilkan pada 

media (audiovisual) 

dan dapat berputar 

dengan sempurna. 

(4) 

Kincir kurang 

sesuai intruksi 

dengan yang di 

tampilkan pada 

media 

(audiovisual) 

dengan 

sempurna. 

(3) 

Kincir 

berbentuk 

sesuai dengan 

yang di 

intruksikan tapi 

tidak dapat 

berputar. 

(2) 

Kincir tidak 

berbentuk 

sesuai intruksi 

dan tidak dapat 

berputar. 

(1) 

Sikap 

(mandiri dan 

ketertiban) 

Tertib mengikuti 

instruksi dan selesai 

tepat waktu serta 

mampu melakukan 

kegiatan yang 

diberikan 

(4) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu serta 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

beberapa tahap 

dalam kegiatan 

(3) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam kegiatan 

(2) 

Tidak tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

tidak selesai 

tepat waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam kegiatan 

(1) 

Keterampilan 

mengkomuni

kasikan hasil 

Penjelasan mudah 

dipahami, pemilihan 

kata sesuai dengan 

bahasa Indonesia 

yang baku 

(4) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami dan 

pemilihan kata 

bagus 

(3) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami, 

pemilihan kata 

sesuai / tidak 

sesuai dengan 

bahasa 

Indonesia yang 

baku 

(2) 

Penjelasan 

sulit dipahami, 

pemilihan kata 

tidak sesuai 

dengan bahasa 

Indonesia baku 

(1) 

Penilaian = 
           

  
 x 100 

     = 
     

  
 x 100 

                = 100 
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KISI-KISI SOAL 

 

Indikator 
C

1 

C

2 

C

3 

C4 C

5 

C

6 

Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

1. Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan bumi 

akibat pengaruh angin. 

2. Menemukan 

pemanfaatan angin 

sebagai sumber 

energi. 

3. Memecahkan 

permasalahan pada 

pembuatan kincir air 

sebagai pemanfaatan 

angin. 

 ˅  

 

 

 

 

 

 

 

 

˅ 

 

 

 

 

 

˅ 

  10 

pilihan 

ganda 

5 uraian 

1, 5, 10 

 

 

 

 

2, 3, 7, 9 

 

 

 

 

4, 6, 8 
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Nama  : 

No absen : 

 

EVALUASI 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tanda (x). 

1. Angin dapat dirasakan namun tak dapat dilihat. Oleh karena itu bunyi angin 

disebut . . . 

a. Teriakan 

b. Desau 

c. Hening 

d. Ramai 

2. Angin tornado adalah angin yang bersifat merusak.  Angin tornado berbentuk . 

. . 

a. Gulungan berputar-putar 

b. Tidak beraturan 

c. Berhembusan 

d. Hening 

3. Angin yang bertiup dari lautan ke daratan disebut angin . . . 

a. Angin darat 

b. Angin bumi 

c. Angin laut 

d. Angin gunung 

4. Angin merupakan salah satu sumber . . . yang ada dibumi. 

a. Fenomena 

b. Bencana 

c. Pengaruh 

d. Energi 

5. Udara yang bergerak dari atas  di daerah panas dan digantikan oleh udara 

dingin adalah . . . 

a. Air 

b. Angin 

c. Hujan 

d. Laut 

6. Angin dapat mengerakan  turbin/ kincir angin sehingga bisa untuk sumber 

energi . . . 

a. Pembangkit listrik tenaga gas 

b. Pembangkit listrik tenaga air 

c. Pembangkit listrik tenaga angin 

d. Pembangkit listrik tenaga nuklir 
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7. Nelayan akan pulang kerumah dari laut setelah menangkap ikan menggunakan 

angin . . . 

a. Angin laut 

b. Angin bulan 

c. Angin bumi 

d. Angin darat 

8. Bahan untuk membuat kincir angin dari kertas adalah . . . 

a. Kertas, tanah dan pensil 

b. Kertas, jarum dan sedotan 

c. Tissue, jarum dan sedotan 

d. Kertas, kayu dan pensil 

9. Selain itu angin membantu tumbuhan untuk . . . 

a. Penyerbukan tumbuhan 

b. Merobohkan tumbuhan 

c. Mematahkan dahan 

d. Merontokkan buah 

10. Gelombang air laut adalah gelombang air yang dihasilkan oleh dorongan 

energi . . . 

a. Energi gerak 

b. Energi air 

c. Energi angin 

d. Energi matahari 

II. Isilah bagian rumpang di bawah ini. 

1. Sebutkan salah satu manfaat angin bagi manusia . . . 

2. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kincir air . . . 

3. Singkatan dari PLTA adalah . . . 

4. Terjadinya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin akan 

mengakibatkan . . . 

5. Termasuk angin yang tidak bermanfaat bagi manusia . . . 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. B 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. C 

 

II. URAIAN 

1. Sebagai sumber energi 

2. Sterefom, stik es, sumpit dan lem 

3. Pembangkit listrik tenaga angin 

4. Angin 

5. Angin lesus, angin puting beliung dan angin tornado 
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PEDOMAN PENILAIAN 

SIKLUS II 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar  : Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Angin 

 

Pedoman Penilaian: 

I. Skor 0 jika jawaban salah satu jawaban dikosongi, memilih lebih dari 1 

jawaban 

Skor 1 jika menjawab benar 

Skor maksimal 10 

II.  

No. Soal Skor 

0 1 2 

1,2,3,4, dan 5 Jawaban 

dikosongi atau 

dijawab, tetapi 

salah 

Jawaban diisi, 

tetapi sebagian 

salah 

Jawaban lengkap 

dan benar 

 

Skor maksimal 10 

 

Penilaian 

 

NILAI: (Skor I + Skor II ) x 5 

SKOR = 100 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pembelajaran) 

Standar Kompetensi  :  

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

 

Penilaian 

 

Sumber Belajar 

 

Media 

9. 1 

Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

(1) Perubahan 

kenampakan

pada bumi 

(2) Perubahan 

kenampakan 

pada bumi 

akibat 

pengaruh 

hujan dan 

bencana 

alam 

9.1.1 

Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan 

bumi akibat  

pengaruh 

hujan  

9.1.2 

Menyebutkan 

perubahan 

kenampakan 

bumi akibat  

pengaruh 

bencana alam 

 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

melakukan apersepsi. 

2. Siswa melakukan 

pengamatan terhadap  

media pembelajaran 

audiovisual tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

masalah nyata yang 

telah ada di media 

yang ditampilkan 

(audiovisual). 

3x35 

menit 

Tes 

 

 

 

 

Non Tes 

 

1. Standar isi 2006 

2. Rusman. 2012. 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Berbasis Komputer. 

Bandung: Alfabeta. 

3. Buku IPA kelas 

IV, pengarang S. 

Rositawaty dan Aris 

Muharam halaman 

148-168 

4. Jauhar, 

Mohammad. 2011. 

Implementasi 

PAIKEM Dari 

i. Media 

Audiovi

sual 

Lampiran 3 
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9.1.2 

Menemukan 

informasi 

pengaruh 

erosi 

terhadap 

tumbuhan 

9.1.3 

Memecahkan 

permasalahan 

pengaruh 

erosi 

terhadap 

tumbuhan 

 

4. Siswa membentuk 

kelompok, ada 7 

kelompok dalam satu 

kelas. Yang 

beranggotakan 6 

orang siswa. 

5. Siswa menganalisis 

masalah secara 

klasikal dan 

membaca sumber 

lain yang dimiliki. 

6. Guru membimbing 

siswa untuk 

mengumpulkan dan 

menganalisa 

informasi untuk 

mendapat penjelasan 

dan pemecahan 

masalah. 

7. Siswa mengolah 

informasi dan 

mendiskusikan 

masalah dengan 

pengetahuan dan 

keterampilan dasar 

yang mereka miliki 

bersama 

kelompoknya. 

Behavioristik 

sampai 

Kontruktivistik.Jakar

ta: Prestasi Pustaka 

Publisher. 
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8. Siswa dengan 

kelompok masing-

masing 

merencanakan dan 

menyiapkan produk 

dan menemukan 

konsep berdasarkan 

masalah. 

9. Masing-masing 

kelompok diminta 

menyimpulkan 

alternative 

pemecahan masalah 

dan menampilkan 

produk kepada 

kelompok lain 

mewakili bentuk 

penyelesain masalah. 

10. Siswa dibantu 

oleh guru melakukan 

refleksi terhadap 

hasil pemecahan 

masalah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

 

Kelas/Semester : IV/ II 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Fokus pembelajaran : IPA 

Hari/Tanggal  : 2 April 2015 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 

 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

B. Kompetensi Dasar 

9. 1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

 

C. Indikator 

9.1.1 Menyebutkan perubahan kenampakan bumi akibat  pengaruh hujan  

9.1.2 Menyebutkan perubahan kenampakan bumi akibat  pengaruh bencana 

alam 

9.1.2 Menemukan informasi pengaruh erosi terhadap tumbuhan 

9.1.3 Memecahkan permasalahan pengaruh erosi terhadap tumbuhan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video tentang perubahan kenampakan pada bumi 

akibat pengaruh hujan, siswa dapat menyebutkan perubahan kenampakan 

pada bumi akibat pengaruh hujan dengan benar 

2. Melalui pengamatan video tentang perubahan kenampakan pada bumi 

akibat pengaruh bencana alam, siswa dapat menyebutkan perubahan 

kenampakan pada bumi akibat pengaruh becana dengan benar 
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3. Melalui pengamatan video tentang informasi pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan, siswa dapat menemukan informasi pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan dengan benar 

4. Melalui percobaan siswa dapat memecahkan permasalahan pengaruh erosi 

terhadap tumbuhan dengan benar 

Karakteristik siswa yang diharapkan: 

Tanggung Jawab (Responsibility), Kerja Sama (Cooperation), Percaya Diri 

(Confidence), Kejujuran (Integrity). 

 

E. Materi Pokok 

Perubahan kenampakan pada bumi akibat pengaruh hujan dan bencana alam 

 

F. Metode, Model dan Pendekatan 

 Metode   : Diskusi kelompok, penugasan 

 Model pembelajaran : Problem Based Learning 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

I. Kegiatan awal (10menit) 

Pra kegiatan awal (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdoa 

4. Presensi 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan, adapun pertanyaan ” 

Apakah kamu suka memerhatikan langit pada saat akan hujan?  ?” 

2. Guru mengkonfirmasikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan yaitu pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning 
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II. Kegiatan inti ( 50 menit ) 

1. Siswa mengamati (media audiovisual) tentang perubahan 

kenampakan bumi akibat pengaruh hujan dan pengaruh bencana 

alam yang ditayangkan guru yang di sampaikan secara singkat. 

(Eksplorasi) 

2. Guru memberi kesempatan siswa berpikir dan motivasi agar siswa 

lebih bersemangat dalam pembelajaran. (Elaborasi) 

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang masalah nyata yang telah ada 

di media yang ditampilkan (audiovisual). (Elaborasi) 

4. Siswa membentuk kelompok, ada 7 kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 6 orang siswa. (Elaborasi) 

5. Siswa dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk di selesaikan 

secara berkelompok. (Elaborasi) 

6. Siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang telah 

disampaikan. (Eksplorasi) 

7. Siswa dibimbing oleh guru secara individu atau kelompok yang 

mengalami kesulitan mengumpulkan dan menganalisa informasi 

pada pemecahan masalah. (Elaborasi) 

8. Siswa diminta mencatat hasil penyelidikan dalam lembar kerja 

kelompok yang sudah disediakan. (Elaborasi) 

9. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan/ melaporkan 

hasil karya pekerjaan/ produk dari penyelesaian masalah atas 

jawaban dari permasalahan di depan kelas. (Elaborasi) 

10. Kelompok lain menanggapi hasil yang telah disampaikan oleh 

kelompok yang telah presentasi di depan kelas. (Konfirmasi) 

11. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dari siswa, dengan 

menganalisis data hasil kerja kelompok. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. (Konfirmasi) 

12. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang terbaik. 

(Konfirmasi) 



250 
 

 

 

13. Guru melakukan refleksi, dengan bertanya pada siswa tentang hal-

hal yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama 

mengikuti pembelajaran. (Konfirmasi) 

14. Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan 

secara individu. (Konfirmasi) (terlampir) 

III. Kegiatan akhir (10 menit) 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa pekerjaan 

rumah. 

4. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan 

datang. 

5. Berdoa dan salam. 

 

H. Sumber/Media  

Media  : Audiovisual 

Alat dan bahan : Botol aqua, gunting, tanah, tumbuhan, gelas kecil, dan air 

Sumber materi : Silabus kelas IV, standar proses dan standar isi 

Buku IPA kelas IV, pengarang S. Rositawaty dan Aris 

Muharam halaman 148-168. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian: 

a. Tertulis 

b. Non tertulis 

2. Instrumen penilaian 

a. Tertulis  : soal evaluasi. 

b. Non tertulis : penilaian sikap 
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J. Lampiran-lampiran 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2. Uji Kompetensi 

3. Kunci Jawaban 

 

 

Semarang, 2 April 2015 
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MATERI AJAR 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar : Perubahan Kenampakan Pada Bumi Akibat Pengaruh 

Hujan dan Bencana Alam 

 

Bila akan terjadi hujan, langit akan mendung dan diselimuti awan yang 

sangat tebal serta berwarna kelabu. Awan tebal berwarna kelabu tersebut terdiri 

atas air dari hasil penguapan. Jika awan tersebut sudah terlalu penuh oleh air, air 

tersebut akan turun. Air yang turun dari awan itu disebut hujan. Hujan dapat 

mengubah kenampakan pada permukaan bumi. Perubahan kenampakan bumi 

yang dapat kamu lihat secara langsung adalah permukaan bumi yang asalnya 

kering akan menjadi basah jika terkena hujan. Hujan sangat bermanfaat bagi 

manusia sebagai salah satu sumber kehidupan makhluk hidup. Namun, jika hujan 

terlalu besar, akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Hujan yang 

sangat besar dapat merusak lingkungan, bangunan, dan fasilitas umum. Selain itu, 

hujan yang sangat besar dapat menyebabkan banjir. Hujan ini bukan merupakan 

faktor satu-satunya yang menyebabkan banjir. Faktor utamanya adalah akibat 

kegiatan manusia. Manusia banyak membuang sampah dan mengurangi daerah 

resapan air 

Perubahan kenampakan pada bumi akibat pengaruh bencana alam 

Bencana alam merupakan faktor perubahan kenampakan permukaan bumi 

yang sangat cepat. Contohnya adalah gunung meletus, gempa bumi, dan badai. 

Ketiga contoh bencana alam tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan. 

Pengaruh erosi terhadap tumbuhan yaitu tanah merupakan tempat tumbuhnnya 

tumbuhan dan tumbuhan mendapatkan unsur tanah sebagai makanan jika unsur 

tanah hilang akibat banjir maka tumbuhan akan mati. Gunung-gunung/ bukit yang 

gundul tidak ada tanaman yang tumbuh atau sengaja tidak ditanami serta ditebang 

maka tanah akan mudah terkena erosi, tanaman merupakan pelindung tanah dari 
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air. Tanaman atau pohon dapat menjadi tempat penyimpanan air atau tempat 

meresapnya air hujan ke tanah. Air hujan yang jatuh dilereng bukit yang gundul 

akan mengikis tanah bukit dan lukisan tanah yang dilalui air akan terbelah 

menjadi jalan arus air dan hal ini dapat menjadi penyebab longsor. 

Lingkungan tidak selamanya tetap. Setiap waktu tentu mengalami 

perubahan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya senantiasa berinteraksi. 

Akibat kegiatan manusia dan proses alam secara langsung atau tidak langsung 

akan mempunyai dampak terhadap lingkungan di daerah tertentu. Pengaruh 

perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup bervariasi. Perubahan lingkungan 

dapat dipengaruhi oleh angin, hujan, matahari, dan gelombang air laut. Bagian 

alam atau lingkungan yang paling terpengaruh adalah permukaan bumi. 

Permukaan bumi meliputi daratan dan wilayah sebaran air, serta makhluk hidup 

yang tinggal di sana. Tanah yang gundul mudah terkikis oleh air. Hal ini karena 

air hujan yang meresap ke dalam tanah sangat sedikit. Akibatnya, tanah menjadi 

longsor. 

Erosi merupakan salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. 

Dengan terjadinya erosi, lapisan tanah yang subur hanyut terbawa arus air. Lama 

kelamaan, tanah menjadi tandus. Tanaman tidak dapat tumbuh di tanah yang 

dilanda erosi, karena di lahan ini, tidak cukup tersedia zat hara yang dibutuhkan 

tanaman. Erosi tanah paling mudah terjadi di lereng-lereng bukit. Air hujan 

mengalir menuruni lereng-lereng dengan deras dan menghanyutkan banyak tanah. 

Erosi dapat pula terjadi di tanah terbuka yang datar. Hujan lebat dapat 

menghayutkan dengan cepat lapisan tanah paling atas yang subur dari dataran 

terbuka. 

Abrasi merupakan pengikisan pantai akibat gelombang air Laut. Abrasi 

dapat merusak ekosistem pantai. Abrasi dapat merusak karang dan 

menghanyutkan pasir, sehingga hewan seperti kepiting, kerang, atau pohon kelapa 

tidak dapat bertahan di sana. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Nama kelompok : 

1.     4. 

2.     5. 

3     6. 

Petunjuk :  

1) Pelajari lagi tentang materi yang telah disampaikan guru!  

2) Tulislah nama kelompok ! 

3) Diskusikan jawaban dari soal bersama kelompok!  

4) Tuliskan jawaban pada lembar jawab yang disediakan!  

5) Pastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban dari setiap soal!  

 

Soal ! 

Lakukanlah percobaan pengaruh erosi terhadap tumbuhan. Buktikan adakah 

hubungan antara tanah yang di tanami dan tanah yang gundul/ tidak ditanami 

tumbuhan apapun. 

 

Dari gambar di atas, setelah selesai membuat alat tersebut. Tuanglang air diatas 

tanah yang sudah ada pada masing-masing aqua, amati apa yang terjadi pada air 

yang keluar dari aqua kalian. Tuliskan apa yang terjadi 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………
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Laporan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nama percobaan : 

Tujuan   : 

 

Alat dan Bahan : 

 

Langkah-langkah : 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dari percobaan diatas : 

 

 

 

 



257 
 

 

 

RUBRIK PENILAIAN 

 

Kriteria Bagus Sekali Bagus  Cukup  Berlatih lagi 

Alat erosi 

pada 

tumbuhan 

Alat berbentuk sesuai 

intruksi dengan yang 

di tampilkan pada 

media (audiovisual) 

dan dapat digunakan 

dalam percobaan. 

(4) 

Alat kurang 

sesuai intruksi 

dengan yang di 

tampilkan pada 

media 

(audiovisual) 

dengan 

sempurna. 

(3) 

Alat berbentuk 

sesuai dengan 

yang di 

intruksikan tapi 

tidak dapat 

berputar. 

(2) 

Alat tidak 

berbentuk 

sesuai intruksi 

dan tidak dapat 

berputar. 

(1) 

Sikap 

(mandiri dan 

ketertiban) 

Tertib mengikuti 

instruksi dan selesai 

tepat waktu serta 

mampu melakukan 

kegiatan yang 

diberikan 

(4) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu serta 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

beberapa tahap 

dalam kegiatan 

(3) 

Tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

selesai tepat 

waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam kegiatan 

(2) 

Tidak tertib 

mengikuti 

instruksi dan 

tidak selesai 

tepat waktu 

dibimbing 

untuk 

mengerjakan 

semua tahap 

dalam kegiatan 

(1) 

Keterampilan 

mengkomuni

kasikan hasil 

Penjelasan mudah 

dipahami, pemilihan 

kata sesuai dengan 

bahasa Indonesia 

yang baku 

(4) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami dan 

pemilihan kata 

bagus 

(3) 

Penjelasan 

mudah 

dipahami, 

pemilihan kata 

sesuai / tidak 

sesuai dengan 

bahasa 

Indonesia yang 

baku 

(2) 

Penjelasan 

sulit dipahami, 

pemilihan kata 

tidak sesuai 

dengan bahasa 

Indonesia baku 

(1) 

Penilaian = 
           

  
 x 100 

     = 
     

  
 x 100 

                = 100 
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KISI-KISI SOAL 

 

 

 

 

 

  

Indikator C1 C2 C3 
C4 C5 C6 Banyak 

Soal 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

1. Menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat 

hujan 

2. Menyebutkan perubahan 

kenampakan bumi akibat 

bencana alam 

3. Menemukan informasi 

pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan 

4. Memecahan 

permasalahan pada 

pengaruh erosi terhadap 

tumbuhan 

 ˅ 

 

 

˅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˅ 

 

 

 

 

 

 

˅ 

  10 pilihan 

ganda 

5 uraian 

3, 6, 7 

5 

 

1, 2, 4, 

8, 10 

1, 2 

 

4, 5 

 

 

5, 9,  
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Nama  : 

No absen : 

 

EVALUASI 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tanda silang (X) dengan tepat. 

1. Erosi dapat dicegah dengan cara . . . 

a. Membuang sampah sembarangan 

b. Membakar hutan 

c. Menebang hutan 

d. Reboisasi 

2. Pengikisan tanah oleh aliran air disebut . . . 

a. Banjir 

b. Erosi 

c. Abrasi 

d. Reboisasi 

3. Air hujan yang tidak dapat meresap kedalam tanah akan menyebabkan . . . 

a. Tanah longsor 

b. Banjir 

c. Erosi 

d. Hujan 

4. Reboisasi bisa disebut juga sebagai . . . 

a. Membuat kolam ikan 

b. Membuat tanah miring yang berundak 

c. Menebang pohon seenaknya 

d. Penanaman kembali pohon jati 

5. Kondisi tanah yang seperti apakah yang dapat bertahan dari erosi . . . 

a. Tanah yang dilapisi oleh tanaman 

b. Tanah berkapur 

c. Tanah yang penuh sampah 

d. Tanah yang terlapisi minyak bumi 

6. Tanaman dan pohon yang ditanah sangat berguna untuk . . . 

a. Menyerap air hujan sebagai sumber air tanah 

b. Untuk keindahan 

c. Untuk membuat jalan air baru 

d. Untuk mencegah abrasi 

7. Hujan deras yang terus menerus dan kondisi tanah yang gundul (tidak ada 

tanaman) akan terjadi . . . 

a. Abrasi 
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b. Banjir 

c. Badai 

d. Tsunami 

8. Pengikisan batu karang atau tepian pantai disebabkan oleh . . . 

a. Air hujan 

b. Salju 

c. Gelombang air laut 

d. Cahaya matahari 

9. Kita perlu menanam pohon-pohon kecil pada lereng-lereng bukit untuk . . . 

a. Mencegah tsunami 

b. Mencegah abrasi 

c. Mencegah gempa bumi 

d. Mencegah tanah longsor 

10.  Untuk menghindari terjadinya tanah longsor pada lahan yang miring harus 

dibuat . . . 

a. Sengkedan 

b. Drainase 

c. Reboisasi 

d. Hutan pinus 

 

Isilah uraian dibawah ini dengan benar. 

1. Sebutkan cara untuk mencegah terjadinya banjir . . . 

2. Apa yang dimaksud tentang abrasi . . . 

3. Apa kegunaan tumbuhan atau pohon untuk makhluk hidup . . . 

4. Apakah yang dimaksud sengkedan . . . 

5. Hujan bermanfaat sebagai . . . 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. D 

2. C 

3. B 

4. D  

5. A 

6. A 

7. B 

8. C 

9. D 

10. A 

 

II. Uraian 

1. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang hutan sembarangan. 

2. Pengikisan air akibat gelombang air laut 

3. Untuk mencegah erosi, mencegah tanah longsor dan sebagai penyimpanan air 

tanah 

4. Lahan yang ada di daerah miring dibuat menjadi undak-undakan 

5. Sebagai sumber kehidupan dibumi yaitu air. 
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PEDOMAN PENILAIAN 

SIKLUS III 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

SK : Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan    

benda langit 

KD   : Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

Materi Ajar : Perubahan Kenampakan Pada Bumi Akibat Pengaruh 

Hujan dan Bencana Alam 

 

Pedoman Penilaian: 

I. Skor 0 jika jawaban salah satu jawaban dikosongi, memilih lebih dari 1 

jawaban 

Skor 1 jika menjawab benar 

Skor maksimal 10 

II.  

No. Soal Skor 

0 1 2 

1,2,3,4, dan 5 Jawaban 

dikosongi atau 

dijawab, tetapi 

salah 

Jawaban diisi, 

tetapi sebagian 

salah 

Jawaban lengkap 

dan benar 

 

Skor maksimal 10 

 

Penilaian 

 

NILAI: (Skor I + Skor II ) x 5 

SKOR = 100 
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HASIL PENELITIAN
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA 

AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

Siklus ke 1 

Nama Guru  : Febriyanti Gita Prastantya 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Materi   : Perubahan Kenampakan pada Bumi 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1.  Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

2.  Berilah tanda check list (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator.  

Penjelasan:  

No. Skor Penjelasan 

1. Skor  4 Jika semua deskriptor nampak  

2. Skor 3 Jika hanya 3 deskriptor Nampak 

3. Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor Nampak 

4. Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor Nampak 

(Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor Nampak 

(√)  

Skor 

1.  Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran 

dimulai 

√ 3 

2. Mempersiapkan media pembelajaran √ 

3. Mengajukan pertanyaan ringan tentang materi √ 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran - 

2. Menampilkan 

media 

audiovisual 

tentang materi 

1. Menarik perhatian dengan menampilkan 

media pembelajaran 

- 2 

2. Menjelaskan materi dengan media 

audiovisual yang ditayangkan 

√ 

3. Mengarahkan siswa untuk memahami materi 

yang  berisi informasi di tayangan media 

audiovisual 

- 

4. Memberikan penekanan materi yang di 

sampaikan dengan media audiovisual 

√ 

3. Mengajukan 

pertanyaan 

1. Pertanyaan yang disampaikan jelas, dapat 

dimengerti siswa 

√ 3 

Lampiran 1 
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tentang 

masalah nyata 

2. Pertanyaan yang diberikan sesuai materi 

yang ditayangkan 

√ 

3. Memberi waktu berpikir untuk siswa √ 

4. Pertanyaan diarahkan untuk dipecahkan - 

4. Membentuk 7 

kelompok 

secara 

heterogen 

1. Membagikan alat percobaan pada setiap 

kelompok 

√ 2 

2. Memberi petunjuk pada siswa dan 

membantu siswa membentuk kelompok  

√ 

3. Mengatur porsi kelompok secara tepat - 

4. Membentuk kelompok secara heterogen - 

5. Meminta siswa 

menganalisis 

masalah yang 

telah di ajukan 

1. Membantu siswa dalam memahami masalah 

yang diajukan 

- 2 

2. Membantu memberi arahan pada siswa 

dalam menganalisis masalah 

√ 

3. Memberi waktu pada siswa untuk mencari 

pemecahan masalah dengan kelompoknya 

√ 

4. Memotivasi siswa dalam menyelesaikan 

masalah 

- 

6. Mendampingi 

siswa mencatat 

dan mengolah 

informasi 

1.    Memberi waktu siswa untuk mencatat dan 

mencari informasi 

√ 3 

2.    Merespon partisipasi siswa dalam 

penyelesaian masalah 

√ 

3.    Memusatkan perhatian siswa untuk 

pemecahan masalah 

- 

4.    Memberi penguatan terhadap sikap dalam 

kelompok 

√ 

7. Melakukan 

analisis data 

hasil 

percobaan dan 

membuat 

kesimpulan 

dari hasil 

percobaan 

1.    Memotivasi siswa untuk mempresentasikan 

hasil percobaan 

- 2 

2.    Guru menggunakan bahasa yang jelas dalam 

mengarahkan siswa 

- 

3.    Memotivasi siswa lain untuk memberi 

pendapat pada hasil percobaan yang telah 

disampaikan kelompok lain 

√ 

4.    Memberi penghargaan verbal maupun non 

verbal 

√ 

8. Melakukan 

refleksi 

terhadap hasil 

pemecahan 

masalah 

1.    Membimbing siswa melakukan refleksi/ 

simpulan hasil pemecahan masalah 

- 2 

2.     Memberi siswa penguatan untuk mengingat 

kembali hal-hal penting yang tadi sudah 

dibahas 

√ 

3.   Memberi soal evaluasi dan meminta siswa 

mengerjakannya 

√ 
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4.    Memberi informasi materi tentang rencana 

pembelajaran yang akan datang 

- 

 SKOR TOTAL 

KRITERIA  

19 

CUKUP 

 

 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN 

MEDIA AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

Siklus ke II 

Nama Guru  : Febriyanti Gita Prastantya 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Materi : Perubahan Kenampakan pada Bumi Akibat Pengaruh 

Angin 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 27 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

2. Berilah tanda check list (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator.  

Penjelasan:  

No. Skor  Penjelasan 

1. Skor  4 Jika semua deskriptor nampak  

2. Skor 3 Jika hanya 3 deskriptor Nampak 

3. Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor Nampak 

4. Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor Nampak 

(Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor Nampak 

(√)  

Skor 

1.  Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1.   Mengkondisikan siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

√ 4 

2.   Mempersiapkan media pembelajaran √ 

3.   Mengajukan pertanyaan ringan tentang 

materi 

√ 

4.   Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

2. Menampilkan

media 

audiovisual 

tentang materi 

1.   Menarik perhatian dengan menampilkan 

media pembelajaran 

- 3 

2.   Menjelaskan materi dengan media 

audiovisual yang ditayangkan 

√ 

3.   Mengarahkan siswa untuk memahami materi 

yang  berisi informasi di tayangan media 

audiovisual 

√ 

Lampiran 2 



268 
 

 

 

4.   Memberikan penekanan materi yang di 

sampaikan dengan media audiovisual 

√ 

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

tentang 

masalah nyata 

1.   Pertanyaan yang disampaikan jelas, dapat 

dimengerti siswa 

√ 3 

2.   Pertanyaan yang diberikan sesuai materi 

yang ditayangkan 

√ 

3.   Memberi waktu berpikir untuk siswa - 

4.   Pertanyaan diarahkan untuk dipecahkan √ 

4.  Membentuk 7 

kelompok 

secara 

heterogen 

1.   Membagikan alat percobaan pada setiap 

kelompok 

√ 3 

2.   Memberi petunjuk pada siswa dan membantu 

siswa membentuk kelompok  

√ 

3.   Mengatur porsi kelompok secara tepat - 

4.   Membentuk kelompok secara heterogen √ 

5.  Meminta siswa 

menganalisis 

masalah yang 

telah di ajukan 

1.   Membantu siswa dalam memahami masalah 

yang diajukan 

- 2 

2.  Membantu memberi arahan pada siswa dalam 

menganalisis masalah 

- 

3.  Memberi waktu pada siswa untuk mencari 

pemecahan masalah dengan kelompoknya 

√ 

4.  Memotivasi siswa dalam menyelesaikan 

masalah 

√ 

6.  Mendampingi 

siswa mencatat 

dan mengolah 

informasi 

1.   Memberi waktu siswa untuk mencatat dan 

mencari informasi 

√ 4 

2.   Merespon partisipasi siswa dalam 

penyelesaian masalah 

√ 

3.   Memusatkan perhatian siswa untuk 

pemecahan masalah 

√ 

4.   Memberi penguatan terhadap sikap dalam 

kelompok 

√ 

7.  Melakukan 

analisis data 

hasil 

percobaan dan 

membuat 

kesimpulan 

dari hasil 

percobaan 

1.   Memotivasi siswa untuk mempresentasikan 

hasil percobaan 

- 2 

2.  Guru menggunakan bahasa yang jelas dalam 

mengarahkan siswa 

√ 

3.   Memotivasi siswa lain untuk memberi 

pendapat pada hasil percobaan yang telah 

disampaikan kelompok lain 

- 

4.   Memberi penghargaan verbal maupun non 

verbal 

√ 

8.  Melakukan 

refleksi 

1. Membimbing siswa melakukan refleksi/ 

simpulan hasil pemecahan masalah 

√ 4 
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terhadap hasil 

pemecahan 

masalah 

2.  Memberi siswa penguatan untuk mengingat 

kembali hal-hal penting yang tadi sudah 

dibahas 

√ 

3.  Memberi soal evaluasi dan meminta siswa 

mengerjakannya 

√ 

4.   Memberi informasi materi tentang rencana 

pembelajaran yang akan datang 

√ 

 SKOR TOTAL 

KRITERIA 

25 

BAIK 

 

 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA 

AUDIOVISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

Siklus ke III 

Nama Guru  : Febriyanti Gita Prastantya 

Nama SD  : SDN Tambakaji 05 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Materi : Perubahan Kenampakan pada Bumi Akibat Pengaruh 

Angin 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 2 April 2015 

Petunjuk  : 

1) Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

2) Berilah tanda check list (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai 

indikator.  

Penjelasan:  

No. Skor  Penjelasan 

1. Skor  4 Jika semua deskriptor nampak  

2. Skor 3 Jika hanya 3 deskriptor Nampak 

3. Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor Nampak 

4. Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor Nampak 

(Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor Nampak 

(√)  

Skor 

1.  Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Mengkondisikan siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

√ 4 

2.   Mempersiapkan media 

pembelajaran 

√ 

3.   Mengajukan pertanyaan ringan 

tentang materi 

√ 

4.   Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

2. Menampilkan 

media  

1. Menarik perhatian dengan 

menampilkan media pembelajaran 

- 3 
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audiovisual 

tentang materi 

2.   Menjelaskan materi dengan media 

audiovisual yang ditayangkan 

√ 

3.   Mengarahkan siswa untuk 

memahami materi yang  berisi 

informasi di tayangan media 

audiovisual 

√ 

4.   Memberikan penekanan materi yang 

di sampaikan dengan media 

audiovisual 

√ 

3. Mengajukan 

pertanyaan 

tentang masalah 

nyata 

1.   Pertanyaan yang disampaikan jelas, 

dapat dimengerti siswa 

√ 3 

2.  Pertanyaan yang diberikan sesuai 

materi yang ditayangkan 

√ 

3.   Memberi waktu berpikir untuk 

siswa 

- 

4.   Pertanyaan diarahkan untuk 

dipecahkan 

√ 

4. Membentuk 7 

kelompok secara 

heterogen 

1.   Membagikan alat percobaan pada 

setiap kelompok 

√ 4 

2.   Memberi petunjuk pada siswa dan 

membantu siswa membentuk 

kelompok  

√ 

3.  Mengatur porsi kelompok secara 

tepat 

√ 

4.  Membentuk kelompok secara 

heterogen 

√ 

5. Meminta siswa 

menganalisis 

masalah yang 

telah di ajukan 

1.  Membantu siswa dalam memahami 

masalah yang diajukan 

- 3 

2.  Membantu memberi arahan pada 

siswa dalam menganalisis masalah 

√ 

3.   Memberi waktu pada siswa untuk 

mencari pemecahan masalah dengan 

kelompoknya 

√ 

4.   Memotivasi siswa dalam 

menyelesaikan masalah 

√ 

6. Mendampingi 

siswa mencatat 

dan mengolah 

informasi 

1.  Memberi waktu siswa untuk 

mencatat dan mencari informasi 

√ 4 

2.   Merespon partisipasi siswa dalam 

penyelesaian masalah 

√ 

3.  Memusatkan perhatian siswa untuk 

pemecahan masalah 

√ 

4.   Memberi penguatan terhadap sikap 

dalam kelompok 

√ 
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7. Melakukan 

analisis data hasil 

percobaan dan 

membuat 

kesimpulan dari 

hasil percobaan 

1.  Memotivasi siswa untuk 

mempresentasikan hasil percobaan 

√ 4 

2.  Guru menggunakan bahasa yang 

jelas dalam mengarahkan siswa 

√ 

3.   Memotivasi siswa lain untuk 

memberi pendapat pada hasil 

percobaan yang telah disampaikan 

kelompok lain 

√ 

4.   Memberi penghargaan verbal 

maupun non verbal 

√ 

8. Melakukan 

refleksi terhadap 

hasil pemecahan 

masalah 

1.   Membimbing siswa melakukan 

refleksi/ simpulan hasil pemecahan 

masalah 

√ 4 

2.   Memberi siswa penguatan untuk 

mengingat kembali hal-hal penting 

yang tadi sudah dibahas 

√ 

3.   Memberi soal evaluasi dan meminta 

siswa mengerjakannya 

√ 

4.   Memberi informasi materi tentang 

rencana pembelajaran yang akan 

datang 

√ 

 SKOR TOTAL 

KRITERIA 

29 

SANGAT BAIK  

 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26.5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media 

Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang 

Siklus I 

No Nama 

siswa 

Skor  Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 GPH 1 1 4 1 3 4 1 2 17 

2 AYA 4 3 1 2 3 2 2 2 19 

3 ARH 1 2 2 1 3 2 1 3 15 

4 CN 2 2 1 3 1 1 4 2 16 

5 DRA 2 1 4 1 1 3 2 3 17 

6 TP 1 2 3 1 1 2 3 4 17 

7 UK 2 2 3 1 1 1 4 2 16 

8 ALA 4 3 4 2 2 2 2 1 20 

9 ANL 4 3 3 2 4 2 1 1 20 

10 AM 2 3 3 1 1 1 2 4 17 

11 APWK 2 4 1 1 2 1 3 2 16 

12 AS 1 3 2 3 1 3 2 4 19 

13 BPDK 4 1 3 2 4 1 2 2 19 

14 EA 2 2 3 1 2 2 2 4 18 

15 FWB 1 3 2 1 2 1 2 3 15 

16 FAU 4 2 1 3 1 3 2 2 18 

17 FRW 1 3 1 3 1 1 3 3 16 

18 GV 1 3 2 4 1 2 2 2 17 

19 GAPP 1 1 4 2 3 2 2 1 16 

20 GTP 3 2 1 4 1 1 2 3 17 

21 IS 2 3 1 4 1 2 1 2 16 

22 JWH 2 3 1 2 2 2 2 3 17 

23 JPW 4 2 1 2 1 1 2 2 15 

24 JAH 4 2 1 2 2 1 3 2 17 

25 KAR 3 2 2 1 3 2 3 3 19 

26 MZN 3 2 1 2 4 2 2 2 18 

27 MF 1 4 2 3 2 1 2 2 17 

28 MPF 3 3 1 2 2 2 4 1 18 

29 MWA 2 1 2 1 2 4 2 2 16 

30 MS 1 4 1 4 2 1 3 1 17 

31 NIP 1 2 3 1 2 1 2 3 15 

32 NAPD 3 3 1 1 2 3 2 3 18 

33 NAGR 1 4 2 1 2 1 3 2 16 

34 NF 3 2 1 2 3 2 2 3 18 

35 NCH 4 2 1 2 3 1 2 2 17 
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36 NFDS 3 4 1 2 2 3 2 2 19 

37 OCH 2 1 3 1 2 2 2 4 17 

38 RAP 4 2 1 1 2 3 1 2 16 

39 UAH 1 2 2 3 2 3 2 4 19 

40 ZAP 1 2 1 2 3 2 4 3 18 

41 ZWA 4 1 1 3 2 3 3 3 20 

42 LA 3 1 2 4 2 3 2 1 18 

 Jumlah 98 98 80 85 86 82 95 102 726  

Cukup  Rata-rata 2.33 2.33 1.90 2.02 2.04 1.95 2.26 2.42 17.28 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media 

Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang 

Siklus II 

No Nama 

siswa 

Skor  Tiap Indikator Aktivitas Siswa Juml

ah 

skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 GPH 2 4 2 1 3 1 3 3 19 

2 AYA 3 4 2 3 3 2 4 1 22 

3 ARH 2 1 3 1 4 2 3 3 19 

4 CN 2 3 3 2 2 3 3 1 19 

5 DRA 2 1 4 3 3 2 4 2 21 

6 TP 3 2 2 1 1 3 3 4 19 

7 UK 2 2 3 2 2 3 3 4 21 

8 ALA 4 3 3 2 4 4 2 3 25 

9 ANL 4 2 4 4 4 4 3 4 29 

10 AM 2 2 2 4 3 2 4 2 21 

11 APWK 2 3 2 4 3 2 3 4 23 

12 AS 2 2 3 4 2 3 3 4 23 

13 BPDK 4 2 4 3 4 4 2 3 26 

14 EA 2 3 3 4 3 2 3 4 24 

15 FWB 2 2 2 3 1 4 2 3 19 

16 FAU 4 3 1 4 2 3 2 3 22 

17 FRW 3 2 2 3 4 2 3 2 21 

18 GV 2 2 1 4 4 2 4 2 21 

19 GAPP 2 2 2 3 3 4 4 2 22 

20 GTP 4 1 4 4 2 3 2 3 23 

21 IS 3 3 2 3 3 1 4 2 21 

22 JWH 3 3 1 3 4 2 3 2 21 

23 JPW 4 2 4 3 4 4 4 4 29 

24 JAH 2 2 3 2 3 1 4 2 19 

25 KAR 3 3 3 2 3 4 2 4 24 

26 MZN 4 1 2 3 2 3 2 4 21 

27 MF 1 2 3 2 4 2 1 3 18 

28 MPF 1 2 2 3 4 2 1 3 18 

29 MWA 3 2 4 3 2 3 2 1 20 

30 MS 1 3 1 4 2 3 2 4 20 

31 NIP 1 3 2 3 4 4 2 2 21 

32 NAPD 3 2 4 1 2 3 2 4 21 

33 NAGR 1 4 3 2 3 4 2 4 23 
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34 NF 3 2 2 4 2 3 2 1 19 

35 NCH 2 2 3 4 3 2 4 2 22 

36 NFDS 2 3 3 1 4 2 4 2 21 

37 OCH 1 4 4 2 3 1 3 2 20 

38 RAP 2 3 2 4 4 3 2 4 24 

39 UAH 2 3 2 3 3 4 4 2 23 

40 ZAP 3 3 1 2 4 2 2 3 20 

41 ZWA 1 4 4 2 3 2 1 3 20 

42 LA 3 2 4 1 3 1 2 3 19 

 Jumlah 102 104 111 116 126 111 115 118 903 Baik 

 Rata-rata 2.42 2.47 2.64 2.76 3 2.64 2.73 2.80 21.5 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media 

Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang 

Siklus III 

No Nama 

siswa 

Skor  Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 GPH 2 3 3 3 4 3 4 4 26 

2 AYA 3 4 4 2 4 3 4 4 28 

3 ARH 2 3 3 2 4 4 3 4 25 

4 CN 3 4 3 2 3 3 3 4 25 

5 DRA 3 4 3 4 4 4 4 4 30 

6 TP 2 3 3 3 2 2 3 4 22 

7 UK 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

8 ALA 4 4 3 3 3 4 4 3 28 

9 ANL 4 4 3 4 3 3 4 4 29 

10 AM 3 4 4 3 3 4 3 4 28 

11 APWK 3 4 4 3 4 3 4 4 29 

12 AS 3 4 3 3 4 4 3 3 27 

13 BPDK 4 4 3 4 3 2 4 4 28 

14 EA 3 4 3 3 4 4 3 4 28 

15 FWB 4 3 3 3 2 3 4 2 24 

16 FAU 3 4 3 4 4 3 4 3 28 

17 FRW 3 4 3 3 4 4 3 4 28 

18 GV 4 4 3 4 3 3 3 2 26 

19 GAPP 3 4 4 3 4 3 4 3 28 

20 GTP 3 4 3 2 4 3 4 4 27 

21 IS 4 4 3 2 2 4 4 3 26 

22 JWH 3 4 3 4 4 3 3 4 28 

23 JPW 4 4 2 4 3 3 4 4 28 

24 JAH 3 4 3 4 4 3 4 3 28 

25 KAR 4 4 2 2 3 3 4 3 25 

26 MZN 4 4 4 4 3 4 4 3 30 

27 MF 3 4 3 2 4 3 4 3 26 

28 MPF 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

29 MWA 3 4 4 3 3 4 3 4 28 

30 MS 3 4 4 4 4 3 3 3 28 

31 NIP 3 4 3 2 2 2 4 3 23 

32 NAPD 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

33 NAGR 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

34 NF 4 4 3 2 4 3 4 4 28 
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35 NCH 3 4 4 3 4 4 3 3 28 

36 NFDS 3 4 2 4 2 3 3 4 25 

37 OCH 4 4 3 3 4 4 3 3 28 

38 RAP 4 4 4 4 3 3 4 3 29 

39 UAH 3 4 2 4 2 3 3 4 25 

40 ZAP 3 4 4 3 3 3 4 3 27 

41 ZWA 4 4 4 3 3 4 4 2 28 

42 LA 3 4 4 2 3 2 4 3 25 

 Jumlah 137 164 138 130 140 135 149 145 1138 Sangat 

Baik  Rata-rata 3.26 3.90 3.28 3.09 3.33 3.21 3.54 3.45 27.06 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR IPA PRA SIKLUS 

Siswa Kelas IV Tambakaji 05 Kota Semarang 

NO Nama Nilai Keterangan 

1 GPH 60 Tidak Tuntas 

2 AYA 60 Tidak Tuntas 

3 ARH 50 Tidak Tuntas 

4 CN 60 Tidak Tuntas 

5 DRA 40 Tidak Tuntas 

6 TP 50 Tidak Tuntas 

7 UK 20 Tidak Tuntas 

8 ALA 80 Tuntas 

9 ANL 80 Tuntas  

10 AM 50 Tidak Tuntas 

11 APWK 80 Tuntas  

12 AS 50 Tidak Tuntas 

13 BPDK 80 Tuntas 

14 EA 80 Tuntas 

15 FWB 80 Tuntas 

16 FAU 50 Tidak Tuntas 

17 FRW 70 Tuntas 

18 GV 55 Tidak Tuntas 

19 GAPP 55 Tidak Tuntas 

20 GTP 80 Tuntas 

21 IS 60 Tidak Tuntas 

22 JWH 55 Tidak Tuntas 

23 JPW 80 Tuntas  

24 JAH 70 Tuntas 

25 KAR 80 Tuntas 

26 MZN 45 Tidak Tuntas 

27 MF 50 Tidak Tuntas 

28 MPF 40 Tidak Tuntas 

29 MWA 60 Tidak Tuntas 

30 MS 70 Tuntas 

31 NIP 50 Tidak Tuntas 

32 NAPD 40 Tidak Tuntas 

33 NAGR 40 Tidak Tuntas 

34 NF 80 Tuntas 

35 NCH 45 Tidak Tuntas 

36 NFDS 70 Tuntas 

37 OCH 80 Tuntas 

38 RAP 80 Tuntas 

39 UAH 50 Tidak Tuntas 

40 ZAP 55 Tidak Tuntas 

41 ZWA 50 Tidak Tuntas 
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42 LA 50 Tidak Tuntas 

 Jumlah 2530 

 Rata-rata 60 

 Nilai terendah 20 

 Nilai tertinggi 80 

 Persentase tidak tuntas 62% 

 Persentase tuntas 38% 
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REKAPITULASI LKS IPA 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media 

Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang 

Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3 

No Nama Siklus I Siklus II Siklus III 

LKS I LKS I LKS I LKS II 

1 GPH 75 100 83,33 75 

2 AYA 87,5 100 83,33 87,5 

3 ARH 75 75 75 87,5 

4 CN 75 100 100 81,25 

5 DRA 87,5 100 83,33 87,5 

6 TP 75 100 83,33 81,25 

7 UK 75 75 91,67 81,25 

8 ALA 87,5 100 75 81,25 

9 ANL 100 91,67 100 93,75 

10 AM 87,5 100 91,67 81,25 

11 APWK 75 100 83,33 87,5 

12 AS 100 91,67 75 93,25 

13 BPDK 100 83,33 83,33 87,5 

14 EA 87,5 100 83,33 87,5 

15 FWB 75 100 91,67 93,25 

16 FAU 75 100 75 87,5 

17 FRW 100 91,67 100 87,5 

18 GV 100 91,67 91,67 87,5 

19 GAPP 100 83,33 100 87,5 

20 GTP 75 100 100 93,25 

21 IS 100 83,33 91,67 87,5 

22 JWH 87,5 83,33 100 81,25 

23 JPW 75 100 91,67 93,25 

24 JAH 100 83,33 75 87,5 

25 KAR 75 100 100 93,25 

26 MZN 100 91,67 100 93,25 

27 MF 75 75 91,67 87,5 

28 MPF 75 75 75 81,25 

29 MWA 75 75 100 81,25 

30 MS 75 100 91,67 81,25 

31 NIP 87,5 83,33 83,33 87,5 

32 NAPD 87,5 83,33 91,67 93,25 

33 NAGR 87,5 83,33 83,33 81,25 

34 NF 87,5 83,33 83,33 93,25 
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35 NCH 100 91,67 91,67 87,5 

36 NFDS 87,5 83,33 100 81,25 

37 OCH 75 75 91,67 81,25 

38 RAP 100 83,33 83,33 81,25 

39 UAH 87,5 100 83,33 87,5 

40 ZAP 75 100 100 87,5 

41 ZWA 100 83,33 91,67 75 

42 LA 75 100 100 87,5 

 Rata-rata 85.71 90.44 89.28 86.20 

 Nilai terendah 75 75 75 75 

 Nilai tertinggi 100 100 100 93.25 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR IPA 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media 

Audiovisual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang 

Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3 

No Nama 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1. GPH 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

2. AYA 70 Tuntas 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

3. ARH 40 Tidak Tuntas 65 Tuntas 90 Tuntas 

4. CN 40 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

5. DRA 75 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

6. TP 45 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

7. UK 70 Tuntas 70 Tuntas 60 Tidak Tuntas 

8. ALA 80 Tuntas 75 Tuntas 100 Tuntas 

9. ANL 80 Tuntas 90 Tuntas 85 Tuntas 

10. AM 65 Tuntas 85 Tuntas 80 Tuntas 

11. APWK 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 75 Tuntas 

12. AS 55 Tidak Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

13. BPDK 85 Tuntas 70 Tuntas 85 Tuntas 

14. EA 65 Tuntas 80 Tuntas 65 Tuntas 

15. FWB 70 Tuntas 85 Tuntas 80 Tuntas 

16 FAU 75 Tuntas 90 Tuntas 80 Tuntas 

17. FRW 40 Tidak Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

18. GV 50 Tidak Tuntas 85 Tuntas 65 Tuntas 

19. GAPP 70 Tuntas 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

20. GTP 70 Tuntas 95 Tuntas 80 Tuntas 

21. IS 80 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

22. JWH 65 Tuntas 50 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

23. JPW 80 Tuntas 85 Tuntas 95 Tuntas 

24. JAH 75 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

25. KAR 80 Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 

26. MZN 80 Tuntas 85 Tuntas 70 Tuntas 

27. MF 60 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

28. MPF 70 Tuntas 80 Tuntas 60 Tidak Tuntas 

29. MWA 80 Tuntas 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

30. MS 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 75 Tuntas 

31. NIP 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 65 Tuntas 

32. NAPD 75 Tuntas 75 Tuntas 85 Tuntas 

33. NAGR 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 75 Tuntas 
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34. NF 65 Tuntas 55 Tidak Tuntas 95 Tuntas 

35. NCH 80 Tuntas 70 Tuntas 65 Tuntas 

35. NFDS 65 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

37. OCH 75 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

38. RAP 75 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

39. UAH 70 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

40. ZAP 45 Tidak Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

41 ZWA 65 Tuntas 85 Tuntas 75 Tuntas 

42 LA 55 Tidak Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

Rata-rata 65.95 72.73 75.35 

Nilai Terendah 40 50 45 

Nilai Tertinggi 85 95 100 

Siswa Tuntas 28 33 37 

Siswa Tidak Tuntas 14 9 5 

Persentase Ketuntasan 66,67% 78,57% 88,09 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Febriyanti Gita Prastantya 

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Maret 2015 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, 

dan proses pembelajaran IPA dengan Model Problem Based 

Learning dengan media audiovisual sesuai dengan kenyataan 

yang sesungguhnya! 

Catatan : 

Guru : Guru masih kurang fokus dan melakukan kesalahan pada saat 

memasang media audiovisual. 

Siswa : Beberapa siswa tidak fokus dan bosan serta ada siswa yang 

berjalan-jalan di kelas. 

 Beberapa siswa yang mengajak siswa lainnya mengobrol di luar 

konteks materi yang ditampilkan guru di depan kelas. 

Pembelajaran : Pembelajaran kurang kondusif. 

Lainnya : - 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM 140141123 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Febriyanti Gita Prastantya 

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Maret 2015 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

Petunjuk : 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan Model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan : 

Guru  : -  

Siswa  : Salah satu siswa datang terlambat ke sekolah. 

Pembelajaran : - 

Lainnya : - 

 

 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

Observer,  

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM 1401411238 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : IV 

Nama Guru : Febriyanti Gita Prastantya 

Hari/ Tanggal : Kamis, 2 April 2015 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran IPA dengan Model Problem Based Learning dengan media 

audiovisual sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan : 

Guru  : - 

Siswa  : Ada satu siswa yang masih mengajak temannya berbicara.  

Pembelajaran : - 

Lainnya : - 

 

 

 

Semarang, 2 April 2015 

Observer, 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM 1401411238 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

Nilai Tertinggi 

 

Nilai Terendah 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

Nilai TertinggiP 

 

Nilai Terendah 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

 

Nilai Tertinggi 

 

Nilai Terendah 
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DOKUMENTASI 

 

Siklus I 

 

Orientasi siswa dalam masalah siklus 1 

 

Mengorganisasi siswa untuk belajar siklus 1 
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Membimbing penyelidikan secara kelompok siklus 1 

 

Menyajikan hasil karya siklus 1 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah siklus 1 

Siklus II 

 

Orientasi siswa dalam masalah siklus II 
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Mengorganisasi siswa untuk belajar siklus II 

 

Membimbing penyelidikan secara kelompok siklus II 
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Menyajikan hasil karya siklus II 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah siklus II 
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Orientasi siswa dalam masalah siklus III 

 

Mengorganisasi siswa untuk belajar siklus III 
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Membimbing penyelidikan secara kelompok siklus III 

 

Menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah siklus III 
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HASIL KARYA SISWA 

 

       

a. Kincir angin     b. Kincir air 
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