
 

 

 
 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION 

(PBI) BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 

KOTA SEMARANG 

 

SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

Oleh 

DWI MUSTIKANINGTYAS UTAMI 

1401411559 

 

  

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Dwi Mustikaningtyas Utami 

NIM : 1401411559 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Judul Skripsi : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

Problem Based Instruction (PBI) Berbantuan Media 

Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang 

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

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

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

Semarang ,  Juni 2015 

Peneliti, 

 

 

Dwi Mustikaningtyas Utami 

NIM 1401411559 

 



iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi atas nama Dwi Mustikaningtyas Utami, NIM 1401411559, dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based 

Instruction (PBI) Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang”, telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk 

diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada : 

hari  : Jumat 

tanggal  : 12 Juni 2015 

 

Semarang,   Juni 2015 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan PGSD,      Dosen Pembimbing, 

  

 

Dra. Hartati, M.Pd.      Drs. A. Busyairi, M.Ag. 

NIP 19551005 198012 2 001    NIP 19580105 198703 1 001 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 
Skripsi atas nama Dwi Mustikaningtyas Utami, NIM 1401411559, dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based 

Instruction (PBI) Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang”, telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang pada: 

hari :  Jumat 

tanggal :  12 Juni 2015 

 

Panitia Ujian Skripsi, 

           Ketua,            Sekretaris, 

  

 

 

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. 

NIP 19560427 198603 1 001 

 Drs. Moch. Ichsan, M.Pd. 

NIP 19500612 198403 1 001  

   

  Penguji Utama,  

 

 

 

 Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd.  

 NIP 19831217 200912 2 003  

   

              Penguji I,           Penguji II, 

 

  

 

Drs. Purnomo, M.Pd.   Drs. A. Busyairi, M.Ag 

NIP 19670314 199203 1 005  NIP 19580105 198703 1 001 



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

ْوَساَن لَِفي ُخْسٍر  (١)َواْلعَْصِر  اِلَحاِت   (٢)إِنَّ اْْلِ إَِّلَّ الَِّذيَه آََمىُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر   (٣)َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

Artinya: 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.” (QS. Al „Ashr 103: 1-3). 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas segala nikmat-Nya 

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

Ibuku Rusini dan Ayahku Utomo yang selalu memberikan doa dan dukungan serta 

kasih sayangnya, serta kakakku dan adik-adikku tercinta 

 

 

Almamaterku 

 

 



vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

karunia, dan nikmat-Nya sehingga peneliti mendapat bimbingan dan kemudahan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Instruction (PBI) Berbantuan 

Media Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan 

pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai penulisannya tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berpartisispasi. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Fakhtur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk belajar di UNNES. 

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

memberikan izin penelitian. 

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

memperlancar jalannya penelitian. 

4. Drs. A. Busyairi, M.Ag., Dosen Pembimbing dan Penguji II yang sabar 

memberikan arahan dan bimbingan. 



vii 
 

5. Desi Wulandari, S.Pd, M.Pd, Dosen Penguji Utama Skripsi yang telah 

menguji dan memberikan bimbingan, masukan, dan perbaikan dengan ramah 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Drs. Purnomo,M.Pd, Dosen Penguji I yang sabar memberikan bimbingan dan 

arahan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Nurlaini Purwaningsih, S.Pd, Kepala SDN Tambakaji 04 Kota Semarang yang 

telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian. 

8. Ummi Masru‟ah, A.Md.Pd, selaku guru kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian. 

9. Teman-teman PPL SDN Tambakaji 04 Kota Semarang dan teman 

seperjuangan PGSD angkatan 2011 yang telah membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. 

10. Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang yang telah menjadi 

subjek penelitian. 

11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan bimbingan 

yang diberikan menjadi amal kebaikan dan skripsi ini dapat memberikan manfaat 

kepada peneliti khususnya dan pada pembaca pada umumnya.  

Semarang,     Juni 2015 

 

 

Peneliti 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 

Utami, Dwi Mustikaningtyas. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA  

Melalui Model Problem Based Instruction (PBI) Berbantuan Media 

Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. A. Busyairi, M.Ag. 321 

halaman. 

 

IPA bertujuan agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang ditemukan permasalahan yaitu siswa kurang aktif bertanya, konsep 

yang diberikan masih secara hafalan, penggunaan media belum maksimal, dan 

belum mengembangkan hasil karya siswa. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya 

hasil belajar siswa dari 47 siswa hanya 17 siswa (36,17%) mendapat nilai di atas 

KKM sedangkan 30 siswa (63,83%) belum mencapai KKM yaitu 70. Untuk 

mengatasi masalah tersebut peneliti menerapkan model Problem Based 

Instruction (PBI) berbantu media Audiovisual. Rumusan masalah penelitian 

adalah apakah model PBI berbantu media Audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang? Tujuan penelitian adalah 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui 

model PBI berbantu media Audiovisual kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Dimana terdiri dari 

empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus 1 pertemuan. 

Subjek penelitian adalah guru dan 47 siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklus. 

Peningkatan tersebut yaitu: (1) keterampilan guru siklus I dan siklus II 

memperoleh skor 24 dan 28 dengan kriteria baik, siklus III menjadi 34 dengan 

kriteria sangat baik, (2) aktivitas siswa siklus I memperoleh skor 26. Siklus II 

menjadi 28,5 meningkat pada siklus III menjadi 32,5 dengan kriteria baik, (3) 

hasil belajar siswa siklus I ketuntasan belajar klasikal sebesar 61,70%, siklus II 

meningkat menjadi 74,46% dan siklus III menjadi 87,23% dengan KKM 70. 

Simpulan penelitian yaitu melalui model PBI berbantu media Audiovisual dapat 

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

pembelajaran IPA kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang. Saran dalam 

penelitian adalah guru hendaknya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

lengkap serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat hasil karya 

dan mengembangkan berpikir kritis bagi siswa dengan pembelajaran berbasis 

penemuan, bukan hanya hafalan. 

Kata kunci: Audiovisual, IPA, Kualitas Pembelajaran, PBI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Sanjaya, 20011:2).  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 

mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar bahwa Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, 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 wadah bagi peserta 

didik untuk mempelajari dirinya dan alam semesta, serta menerapkan ilmu 

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran menekankan 
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pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. (Permendiknas, 2006:484) 

Menurut Susanto (2013:167), Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dilakukan bukan dengan 

hafalan terhadap kumpulan konsep IPA melainkan dengan penyelidikan 

sederhana, dengan begitu siswa memperoleh pengalaman baru melalui kegiatan 

tersebut. 

Pada pembelajaran IPA, guru lebih berfokus pada pembelajaran yang 

menekankan pada tindakan, perilaku dan investigasi, bukan hanya sekedar  

menanamkan ilmu yang hanya diingat, sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. Siswa dilibatkan langsung dalam suatu penyelidikan, mengumpulkan, 

mengorganisasi, menganalisis dan mengevaluasi. Dalam hal ini, siswa 

berpartisipasi  aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru sebagai pembimbing  

dan sebagai fasilitator siswa. Hal tersebut sesuai dengan hakikat IPA sebagai 

proses ( Cain dan Evans, 1994:4-6) 

Tujuan pembelajaran IPA di SD yang terdapat dalam KTSP (Depdiknas, 

2006) menyatakan bahwa pembelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa 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) 
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mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

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

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 

(7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

Ruang lingkup pembelajaran IPA mencakup: (1) makhluk hidup dan 

proses kehidupan, (2) benda atau materi sifat-sifat dan kegunaannya, (3) energi 

dan perubahannya, (4) bumi dan alam semesta (Permendiknas, 2006:378). 

Keempat kelompok bahan kajian IPA SD/MI tersebut disajikan di semua tingkat 

kelas tetapi dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. 

Pencapaian prestasi IPA siswa Indonesia di kaca Internasional sangat 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilitian Trends Internasional in 

Mathematics and Sciend Study (TIMSS) tahun 2011 menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa Indonesia dalam bidang IPA menempati urutan ke-40 (dari 42 

Negara), masih minimnya pembelajaran IPA di SD hanya berdasarkan hafalan 

saja, bukan dengan penyelidikan siswa secara langsung dalam pembelajaran 

sesuai dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran 

terfokus pada penghafalan materi, konsep dan teori. Seharusnya, pembelajaran itu 

menekankan pemberian pengalaman langsung, kontekstual, berpusat pada siswa, 

sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator dengan memperkenalkan kerja 
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ilmiah. Lalu The Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 

2012 dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi sains anak-anak 

Indonesia usia 15 tahun berada pada peringkat ke 64 (dari 65 negara). Skor rata-

rata pencapaian siswa ditetapkan sekitar nilai 500. Skor yang dicapai oleh siswa 

Indonesia kurang lebih terletak di angka kurang dari 400. Ini artinya bahwa siswa 

Indonesia tersebut sebagian banyak baru mampu mengingat pengetahuan ilmiah 

berdasarkan fakta sederhana. Proses pembelajaran IPA masih berorientasi 

terhadap penguasaan teori dan hafalan sehingga menyebabkan kemampuan belajar 

peserta didik menjadi terhambat. Metode pembelajaran yang berorientasi kepada 

guru (teacher centered) cenderung mengabaikan pertumbuhan dan perkembangan 

anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan 

kurang optimal. 

Permasalahan pada pembelajaran IPA juga ditemukan dalam kenyataan di 

lapangan terdapat beberapa permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA 

yang masih rendah di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang. Hal ini 

terbukti dengan beberapa permasalah, diantaranya adalah guru belum 

menyampaikan orientasi masalah dengan baik, guru belum mengajarkan siswa 

dalam memecahkan masalah karena konsep yang diberikan masih secara hafalan 

bukan proses penyelidikan. Selain itu, guru belum menggunakan media 

pembelajaran yang menarik serta kurang mengembangkan hasil karya siswa. 

Faktor dari siswa yaitu siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran IPA, siswa 

cenderung bosan dengan pembelajaran IPA di kelas, siswa belum diberi 

kesempatan untuk belajar mandiri dan bertanya sehingga siswa terkesan menjadi 
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sangat pasif dalam pembelajaran. Akibatnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA rendah, banyak siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Hal tersebut didukung dengan data kuantitatif hasil tes formatif siswa 

kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang. Pada pembelajaran IPA, dengan 

KKM 70, dari 47 siswa kelas IVB terdapat 30 siswa (63,83%) yang masih 

mendapat nilai di bawah KKM, sedangkan sisanya sebanyak 17 siswa (36,17%) 

mendapat nilai di atas KKM. Dari adanya data tersebut mengindikasikan bahwa 

pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang masih belum 

efektif sehingga perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang melalui 

pembelajaran yang inovatif. 

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang masih belum 

efektif dan optimal merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, 

sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajarn IPA. Tindakan yang dapat diambil yaitu 

dengan memperbaiki model pembelajaran IPA. Adapun model yang diterapkan 

adalah model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) berbantuan media 

Audiovisual. 

Arends (1997) mengemukakan bahwa Problem Based instruction (PBI) 

atau pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan 
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berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri 

(Trianto, 2011:68) 

Pembelajaran akan lebih maksimal apabila digunakan beberapa media 

yang mendukung dalam suatu pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran 

yang digunakan. Media yang digunakan untuk mendukung penerapan model PBI 

yaitu media audiovisual. Media Audiovisual adalah penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Dengan 

menggunakan audiovisual maka dalam pembelajaran, siswa melibatkan banyak 

indera untuk menangkap materi pelajaran yaitu dengan indera pendengaran 

(audio) dan indera penglihatan (visual). (Arsyad, 2013:32) 

Penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mara Cotic 

dan Milena Valencic Zuljan (2009) dengan judul “Problem-based instruction in 

mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on 

affective-motivational aspects”. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan kemampuan belajar 

matematika daripada menggunakkan metode konvensional serta meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes kognitif siswa 

yang menunjukkan hasil lebih tinggi yang mencapai hasil signifikan (P<0.8) 

dibanding dengan pembelajaran konvensional. Pada aspek afektif, pembelajaran 

berbasis masalah meningkatkan sikap siswa lebih tertarik pada matematika, tidak 

merasa bosan, senang dengan matematika, matematika mudah, dan senang belajar 

matematika. PBI menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-
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konsep dan kemampuan lebih besar dalam menerapkan pengetahuan yang mereka 

miliki. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

masalah tersebut melalui penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Instruction (PBI) Berbantuan 

Media Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

PBI berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Kota Semarang? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang? 

c. Bagaimanakah pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang? 

d. Bagaimanakah pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Hasil analisis yang didapatkan peneliti bersama kolaborator pada kegiatan 

refleksi awal dengan menggunakan data observasi dan dokumen menunjukkan 

bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar yang rendah pada 

pembelajaran IPA memerlukan tindakan yang tepat dengan menerapkan model 

PBI menurut Arends (Trianto, 2011:68) berbantuan media audiovisual yang telah 

dimodofikasi. Adapun langkah-langkah model PBI berbantuan media Audiovisual 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media Audiovisual (Tahap persiapan). 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam pembelajaran (Orentasi siswa pada masalah). 

3. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan oleh guru dalam 

penayangan media Audiovisual (Tahap penyajian). 

4. Guru membentuk kelompok secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa (Mengorganisasi siswa untuk belajar). 

5. Siswa bersama kelompoknya melaksanakan penyelidikan untuk memecahkan 

masalah dalam Lembar Kerja Siswa (Tahap penerapan). 

6. Guru membimbing siswa dalam penyelidikan pemecahan masalah yang 

diberikan (Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok). 

7. Setiap kelompok merencanakan dan membuat hasil karya berupa laporan 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 
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8. Siswa mempresentasikan hasil karya yang dibuat sesuai dengan penyelidikan 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 

9. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) 

10. Siswa mengerjakan evaluasi (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah). 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijabarkan maka tujuan 

dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan 

media audiovisual pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang. 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. 

c. Mendeskripsikan pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. 

d. Mendeskripsikan pelaksanaan model PBI berbantuan media audiovisual dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Masing-masing manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

bagi guru dan peneliti serta dapat dijadikan bahan acuan penelitian sejenis untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media 

Audiovisual. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru 

a) Mengembangkan kreativitas guru sehingga pembelajaran tidak hanya 

berdasarkan hafalan, tetapi juga melaksanakan penyelidikan langsung. 

b) Membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

di dalam kelas. 

c) Membantu guru untuk lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan dengan menggunakan media yang dapat menarik 

perhatian siswa. 

1.4.2.2 Bagi sekolah 

a) Menumbuhkan kerjasama antar guru yang berdampak positif pada 

kualitas pembelajaran di sekolah.  
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b) Dapat menjadi acuan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif. 

c) Bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Konsep Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto  (dalam Hamdani, 2011:20) belajar adalah suatu usaha 

yang dilakukan seseorang sebagai proses memperoleh perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi 

dengan lingkungannya. 

Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi adanya interaksi 

individu dengan lingkungannya. Seseorang dapat dikatakan melakukan kegiatan 

belajar jika mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya 

(Sumiati, 2009:38). 

Hamalik (2013:27) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses  

yang dapat menyebabkan adanya perubahan tingkah laku. Sedangkan menurut 

Slavin (dalam Rifa‟i, 2011:82) belajar adalah perubahan individu yang disebabkan 

karena adanya pengalaman. 

Dari pengertian belajar yang disampaikan oleh para ahli di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungannya serta pengalaman yang 
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menyebabkan adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SD dengan model PBI berbantuan media 

audiovisual. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Prinsip belajar merupakan ketentuan atau hukum yang harus dijadikan 

pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar untuk menentukan proses dan 

hasil belajar (Winataputra, 2006:2.10). 

Berikut ini prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2012:4) yaitu: 

a) Belajar merupakan perubahan perilaku 

 Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Merupakan hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

terjadi disadari oleh pelaku 

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya 

3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup 

4) Positif atau berakumulasi 

5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan 

6) Permanen atau tetap 

7) Bertujuan dan terarah 

8) Mencakup keseluruh potensi kemanusiaan 

b) Belajar merupakan sebuah proses. 

 Belajar didorong oleh tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh 

pelaku. Belajar merupakan proses sistemik yang bersifat konstruktif, dinamis, dan 

organik. 
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c) Belajar merupakan bentuk pengalaman. 

 Pengalaman adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses interaksi pelaku 

dengan lingkungannya. 

 Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip belajar terdiri 

dari 3 yaitu perubahan perilaku, proses, dan merupakan bentuk pengalaman. 

2.1.1.3 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Anni (2011:97) faktor-faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial. 

Faktor internal tersebut dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, 

pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan.  

b) Kondisi eksternal mencakup faktor eksternal yang ada di lingkungan siswa. 

Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. 

 Thomas F. Staton menguraikan enam macam faktor psikologis belajar 

antara lain: (1) motivasi, keinginan untuk belajar, (2) konsentrasi, memusatkan 

perhatian pada situasi belajar, (3) reaksi, keterlibatan unsur fisik maupun mental, 

(4) organisasi, menempatkan bagian-bagian bahan pelajaran ke dalam pengertian, 
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(5) pemahaman, menguasai suatu pemikiran, (6) ulangan, mengulang fakta 

dengan tujuan (dalam Sardiman, 2012:39-44).  

 Sedangkan menurut Hamalik (2013: 32-33) 10 faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah: (1) faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan, (2) belajar 

memerlukan latihan dengan jalan relearning, recalling dan reviewing, (3) belajar 

dalam suasana yang menyenangkan, (4) siswa mengetahui berhasil atau gagal 

dalam belajar, (5) faktor asosiasi, (6) pengalaman masa lampau, (7) faktor 

kesiapan belajar, (8) faktor minat dan usaha, (9) faktor fisiologis dan (10) faktor 

intelegensi. 

 Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor internal berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal 

berasal dari faktor luar. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan tidak 

dapat dipisahkan dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD dengan model PBI 

berbantuan media audiovisual 

2.1.2 Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Gagne (dalam Anni, 2011:192), menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses 

internal belajar. Hal ini dirancang agar siswa memproses informasi yang nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut 

Suprijono (2012:13), pembelajaran merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan 

mempelajari. Dalam hal ini guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya 

untuk mempelajarinya. 



16 
 

 
 

Pembelajaran menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran 

sebagai akibat perlakuan guru. Proses pembelajaran yang dilakukan siswa tidak 

mungkin terjadi jika tanpa perlakuan dari guru (Sanjaya, 2006:104). Sedangkan 

menurut Huda (2013:6) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan 

fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang merupakan 

rekonstruksi dari pengalaman masa lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan 

kapasitas seseorang atau suatu kelompok. 

Dari pengertian pembelajaran yang dikemukakan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

dirancang secara sistematis untuk mendukung proses aktivitas belajar siswa 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada yaitu sumber belajar dan lingkungan 

karena adanya perlakuan dari guru, dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD 

dengan model PBI berbantuan media audiovisual. 

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Hasil penggunaan pandangan sistem dalam pembelajaran adalah 

memandang pentingnya peranan komponen-komponen di dalam proses 

pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran menurut Rifa‟i dan Anni 

(2011:194) yaitu sebagai berikut: 

1) Tujuan, dirumuskan untuk mempermudah dalam menentukan kegiatan 

pembelajaran yang tepat. 

2) Subyek Belajar, merupakan komponen utama dalam pembelajaran karena 

siswa adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. 
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3) Materi Pelajaran, juga merupakan komponen utama selain subyek karena 

materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

4) Strategi Pembelajaran, merupakan pola umum untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Media Pembelajaran, yaitu alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan suatu 

pembelajaran  

6) Penunjang, yang dimaksudkan adalah fasilitas belajar, alat pelajaran, buku 

sumber, bahan pelajaran dan lain sebagainya yang berfungsi memperlancar, 

melengkapi dan mempermudah proses pembelajaran. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh tiap sekolah yaitu 

pembelajaran yang berkualitas. Sebab dengan adanya pembelajaran yang 

berkualitas diharapkan menghasilkan output yang berkualitas pula. Daryanto 

(2013:57) menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan kualitas tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Kualitas dapat dimaknai dengan mutu atau keefektifan. Efektivitas 

merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar 

diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitasnya, 

tetapi juga dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Selain itu, efektivitas juga dapat 

dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai. Dengan demikian, efektivitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau tingkat 
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pencapaian tujuan (Hamdani, 2011:194). Adapun aspek-aspek kualitas 

pembelajaran yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, 

(3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan 

integrasi, (7) peningkatan partisipasi, (8) peningkatan interaksi kultural. 

Dalam mencapai kualitas belajar yang baik, UNESCO (dalam Hamdani, 

2011: 194-195) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan oleh 

para tokoh pendidikan. Empat pilar tersebut yaitu: 

1. Belajar untuk menguasai ilmu (Learning to know) 

Seorang guru dituntut dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran guna pengembangan penguasaan pengetahuan siswa. 

2. Belajar untuk menguasai keterampilan (Learning to do) 

Dalam pembelajaran, siswa diberikan fasilitas sebagai sarana untuk 

mengaktualisasi diri dalam aspek keterampilan, bakat dan minat masing-

masing siswa. 

3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) 

Lembaga pendidikan hendaknya mengkondisikan sekolah ke dalam kondisi 

lingkungan bermasyarakat, sehingga anak dapat terjun langsung di masyarakat 

dan hidup bersama masyarakat lain dengan baik. 

4. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (Learning to be) 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi 

lingkungan. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 
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memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih 

tinggi. 

Dari beberapa penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keefektivitasan dan keberhasilan dalam 

pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang optimal 

dengan memperhatikan faktor guru, siswa, sarana dan prasarana, kurikulum, dan 

faktor yang lainnya, dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD dengan model PBI 

berbantuan media audiovisual yang indikatornya meliputi: (1) keterampilan guru, 

(2) aktivitas siswa, dan (3) hasil belajar siswa. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru merupakan suatu profesi dimana seseorang memberikan ilmu 

pengetahuan dan mengarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat kepada siswa. 

Seorang guru harus mempunyai pribadi yang baik sehingga dapat menjadi contoh. 

Selain itu seorang guru harus dengan sepenuh hati dan berdedikasi tinggi dalam 

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang bermanfaat.  

Menurut Hamdani (2011:17) mengajar pada hakikatnya merupakan suatu 

proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. 

Sedangkan menurut Sardiman (2012:47) mengajar merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Untuk menciptakan 

pembelajaran yang kondusif maka guru perlu menguasai keterampilan-

keterampilan yang disebut dengan keterampilan dasar mengajar guru. 
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Keterampilan merupakan syarat bagi guru agar dapat 

mengimplementasikan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Sanjaya (2011:33) bahwa keterampilan dasar mengajar 

diperlukan supaya guru dapat melaksanakan peranannya dalam mengelola 

pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Guru yang 

profesional menurut Rusman (2013:22) hendaklah memiliki empat kompetensi, 

sebagai berikut:  

1. Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, yang meliputi pemahaman siswa, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan mampu mengembangkan siswa untuk 

mengaktualisasi segala potensi yang dimilikinya.  

2. Kompetensi Personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantab. Stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa dapat menjadi teladan bagi siswa serta 

mempunyai akhlak yang mulia.  

3. Kemampuan Profesional, guru hendaknya mampu menguasai materi 

pembelajaran yang luas dan mendalam  dalam membimbing siswa untuk 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan.  

4. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, wali murid, serta masyarakat. 

Menurut hasil penelitian Tuney (dalam Anitah, 2011:80)  dalam  

keterampilan dasar mengajar tersebut ada 8 keterampilan yang dapat digunakan 
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guru selama proses belajar mengajar yaitu: keterampilan membuka dan  menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

mengajar, dan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan. 

a) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran (Set Induction Skills) 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan  guru untuk 

memulai pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi pada siswa agar mental 

maupun perhatian berpusat pada materi sehingga memberi efek positif terhadap 

proses belajar. Menurut Abimanyu membuka pelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi/suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal yang akan dipelajari 

(Rusman, 2013:80-81). 

Komponen membuka pelajaran menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Standar Proses dan Menengah (dalam Rusman, 2013:81) meliputi: 1) 

menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran, 2) 

melakukan apersepsi, 3) menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan 

4) menyampaikan penjelasan materi sesuai dengan silabus dan RPP. 

Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri pembelajaran. Komponennya adalah: (a) menyimpulkan hasil 

pembelajaran; (b) melakukan refleksi; (c) memberikan umpan balik; (d) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut; (e) menyampaikan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya . 
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b) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya sangat penting dilakukan guru dalam pembelajaran 

karena berdampak positif pada aktivitas maupun kreativitas siswa apabila 

pertanyaan disusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan tepat. 

Komponen bertanya antara lain: (a) pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan singkat; (b) pemberian acuan jawaban; (c) pemindahan giliran; (d) 

penyebaran; (e) pemberian waktu berpikir; dan (f) pemberian tuntunan (Rusman. 

2013:83). 

c) Keterampilan Memberikan Penguatan (Reinforcement Skills) 

Menurut Rusman (2013:84) pemeberian penguatan dapat berupa bentuk 

verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung) maupun nonverbal (dilakukan 

dengan gerak, isyarat, elusan dan sebagainya) yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang baik 

sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 4 

cara memberikan penguatan yaitu: (a) jelas ditujukan pada siswa tertentu; (b) 

penguatan kepada kelompok; (c) pemberian penguatan dengan segera; dan (d) 

penguatan yang diberikan bervariasi. 

d) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Siswa adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes yang 

berbeda-beda. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi 

dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multisumber, multimedia, 

multimetode, multistrategi dan multimodel untuk mengatasi kejenuhan dalam 
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pembelajaran. Ada tiga prinsip penggunaan keterampilan menggunakan variasi, 

yaitu: 1) variasi relevan dengan tujuan pembelajaran , 2) variasi dilakukan secara 

lancar dan berkesinambungan, 3) direncanakan dengan baik serta dicantumkan 

dalam RPP. 

e) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan dengan 

sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan lainnya. 

Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang 

cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan 

mempunyai dua komponen utama, yaitu merencanakan dan penyajian suatu 

penjelasan. 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam keterampilan 

menjelaskan antara lain: 1) keterkaitan dengan tujuan, 2) relevan antara penjelasan 

materi dan karakteristik siswa, 3) kebermaknaan, 4) dinamis, dan 5) penjelasan 

dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. 

f) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah cara yang dapat 

dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa 

secara berkelompok. Komponen yang hasrus dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok yaitu: 1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, 2) memperjelas masalah, 3) menganalisis pandangan siswa, 4) 

meningkatkan keaktifan  siswa, 5) memberikan kesempatan berpartisipasi, 6) 

menutup diskusi, dan 7) menghindari mendominasi pembicaraan dalam diskusi. 
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g) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Komponen 

dalam mengelola kelas yaitu: 1) keterampilan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, 2) keterampilan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, dan 3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

h) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan terjadi apabila jumlah 

siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai 

delapan orang untuk kelompok kecil dan satu orang untuk perseorangan. Peran 

guru dalam pembelajaran perseorangan adalah sebagai organisator, narasumber, 

motivator, fasilitator, konselor dan sekaligus sebagai peserta kegiatan. 

Komponennya adalah 1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 2) 

keterampilan mengorganisasi, 3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, dan 4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Sardiman (2012:163-179) terdapat sepuluh kompetensi guru 

yaitu: (1) menguasi bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) 

mengelola kelas, (4) menggunakan media atau sumber, (5) mengusai landasan-

landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai 

prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) mengenal fungsi dan program 
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bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (9) mengenal dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah, (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan guru adalah serangkaian kemampuan guru dalam mengelola dan 

merancang pembelajaran untuk berinteraksi dengan siswa dalam membimbing 

dan mengarahkan siswa sehingga mendapatkan kualitas pembelajaran yang 

optimal, efektif dan efisien, dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD dengan 

model PBI berbantuan media audiovisual yang indikatornya meliputi: 1) 

Mempersiapkan perangkat pembelajaran (Keterampilan membuka pelajaran); 

2) menyampaikan tujuan pembelajaran (Keterampilan membuka pelajaran, 

menjelaskan, mengelola kelas); 3) melakuakan tanya jawab terhadap siswa 

mengenai materi pelajaran (Keterampilan Bertanya); 4) memberikan 

permasalahan melalui penayangan media audiovisual (Keterampilan 

Mengadakan Variasi); 5) membimbing pembentukan kelompok (Keterampilan 

mengelola kelas, membimbing diskusi kelompok kecil); 6) membimbing siswa 

melakukan penyelidikan (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan); 7) memperhatikan presentasi hasil karya kelompok (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan); 8) melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran (Keterampilan menutup pelajaran); 9) Melakukan evaluasi 

kepada siswa (Keterampilan menutup pelajaran). 
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2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, terdapat dua kegiatan yang 

saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu siswa belajar dan guru 

mengajar. Guru mengajarkan kepada siswa sebagaimana mestinya siswa harus 

belajar dan siswa belajar bagaimana belajar melalui pengalaman-pengalaman 

belajar sehingga terdapat perubahan-perubahan dalam dirinya yang lebih baik dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk aktivitas belajar.  

Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk 

membelajarkan siswa. Artinya, siswa ditempatkan sebagai subjek dalam sistem 

pembelajaran sehingga pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa (Sanjaya, 

2011:135) 

Menurut Sardiman (2012:96) aktivitas merupakan prinsip atau asas yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar, sebab pada prinsipnya belajar 

adalah kegiatan seseorang dalam mengubah tingkah laku kearah yang lebih 

positif. Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

yaitu belajar sambil bekerja untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang 

bermakna untuk hidup di masyarakat (Hamalik, 2013:172). 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa dalam kegiatan 

mengikuti pembelajaran di kelas, seperti yang dikemukakan oleh Paul D. Diedrich 

(dalam Sardiman 2012:101) membagi kegiatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran ke dalam delapan kelompok, antara lain sebagai berikut: 
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1) Visual activities (kegiatan-kegiatan visual), misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities (kegiatan-kegiatan lisan), yang meliputi hal menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities (kegiatan-kegiatan mendengarkan), sebagai contoh 

mendengarkan: uraian percakapan, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities (kegiatan-kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

5) Drawing activities (kegiatan-kegiatan menggambar), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities (kegiatan-kegiatan motorik), yang termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak. 

7) Mental activities (kegiatan-kegiatan mental), seperti misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities (kegiatan-kegiatan emosional), sebagai contoh misalnya, 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, dan gugup. 

Dari penjabaran tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas 

siswa adalah segala kegiatan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung dalam mengikuti suatu pembelajaran sehingga memungkinkan 
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terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa baik dalam aktivitas mental, afektif, 

maupun psikomotorik yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan 

keterampilannya dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD melalui model PBI 

berbantuan media audiovisual yang indikatornya meliputi: 1) Kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran (Emotional  activities); 2) menyiapakan logistik 

yang diperlukan dalam pembelajaran (Emotional, oral activities); 3) merespon 

pertanyaan yang diajukan guru (Oral, listening activities); 4) menyimak 

permasalahan yang ditayangkan guru melalui media audiovisual (Visual, listening 

activities); 5) ketertiban siswa dalam pembentukan diskusi kelompok kecil 

(Listening, emotional activities); 6) melakukan penyelidikan dan mengumpulkan 

informasi untuk pemecahan masalah (Oral, listening, writing, visual, emotional 

activities); 7) mengembangkan dan menyajikan hasil karya (Visual, Oral, 

listening, dan writing activities); 8) menanggapi hasil karya kelompok lain 

(Listening, oral, mental activities); 9) menyimpulkan dan merefleksi materi 

pelajaran (Oral activities); 10) mengerjakan soal evaluasi (Writing, oral, 

listening, mental activities). 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Untuk mengetahui suatu tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum 

dalam pembelajaran  maka diperlukan adanya penilaian hasil belajar. Hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap, apresiasi, keterampilan dan 

kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran. Penilaian hasil belajar 

memberikan informasi mengenai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 
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belajar yang selanjutnya guru dapat menyusun tindak lanjut kepada siswa, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun individu (Suprijono, 2012:5) 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan 

tingkah laku siswa tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari dalam 

kegiatan belajar. Benyamin S. Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2011:86-90) 

menyebutkan terdapat tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain) dan ranah 

psikomotorik (psychomotoric domain). Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

1. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (knowledge), didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau 

mengenali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Pemahaman (comprehension), yaitu kemampuan memperoleh makna dari 

materi guru yang diberikan. 

c. Penerapan (application), mengacu pada kemampuan menggunakan materi dari 

guru yang telah dipelajari dalam situasi baru dan konkret 

d. Analisis (analysis), kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

e. Sintesis (synthesis), kemampuan menggabungkan bagian dalam rangka 

membentuk struktur yang baru. 
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f. Penilaian (evaluation), mengacu pada kemampuan membuat keputusan 

tentang nilai materi siswa untuk tujuan tertentu. 

2. Ranah afektif (affective domain) 

Ranah afektif berkenaan dengan perasaan, sikap, nilai, minat penghargaan 

dan penyesuaian perasaan sosial dengan tujuan mencerminkan hirarki yang 

berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola 

hidup. Kategori tujuan peserta didikan  domain afektif ada lima, yaitu: 

a. Penerimaan, mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan 

yang berkaitan dengan memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian 

siswa. 

b. Penanggapan, yaitu mengacu pada partisipasi aktif siswa dengan mereaksi 

berbagai cara apa yang terjadi. 

c. Penilaian, berkaitan dengan nilai yang melekat pada obyek, fenomena atau 

perilaku tertentu dari siswa. 

d. Pengorganisasian berhubungan dengan perangkaian nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik antar nilai, dan menciptakan penilaian sistem 

yang konsisten. 

e. Pembentukan pola hidup, mengacu pada individu siswa yang telah 

mengendalikan perilakunya dalam waktu yang cukup lama. 

3. Ranah Psikomotorik (psychomotoric domain) 

Ranah Psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan kooordinasi syaraf. 

Kategori ranah psikomotorik ada 7, yaitu: 
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a. Persepsi, berkaitan dengan penggunaan organ indera untuk memperoleh 

petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b. Kesiapan, mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

c. Gerakan terbimbing, berkaitan dengan tahapan awal dalam belajar 

keterampilan kompleks. 

d. Gerakan terbiasa, berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang 

telah dipelajari telah menjadi biasa. 

e. Gerakan kompleks, berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan motorik. 

f. Penyesuaian, berhubungan dengan keterampilan yang dikembangkan sehingga 

individu dapat berpartisipasi dengan memodifikasi pola-pola gerakan. 

g. Kreativitas, mengacu pada penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan 

dengan situasi tertentu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia memperoleh pengalaman 

belajarnya dalam pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media 

audiovisual pada siswa kelas IV SD yang diukur secara kuantitatif untuk aspek 

kognitif dengan ruang lingkup materi tentang: 1) Menjelaskan pengertian energi 

panas; 2) menyebutkan sumber-sumber energi panas; 3) menguraikan  manfaat 

energi panas; 4) membuktikan panas dapat dihasilkan dari gesekan; 5) 

menyebutkan macam-macam cara perpindahan energi panas; 6) membedakan 

macam perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi); 7) membuktikan 

terjadinya perpindahan energi panas; 8) mengelompokkan contoh perpindahan 

panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi; 9) menyebutkan sumber energi 
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bunyi; 10) merancang percobaan perambatan bunyi; 11) menguraikan berbagai 

macam perambatan bunyi; 12) mengklasifikasi alat musik berdasarkan cara 

membunyikannya. 

2.1.4 Konsep Pembelajaran IPA 

2.1.4.1 Hakikat IPA 

IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia sangat tergantung 

dengan alam, zat yang terkandung di alam, dan segala jenis gejala yang terjadi di 

alam. IPA merupakan rumpun murni, memiliki karakteristik khusus yang 

mempelajari fenomena alam secara faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian 

hubungan sebab akibat. (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:22) 

Menurut Susanto (2013:167), Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. Pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan bukan dengan 

hafalan terhadap kumpulan konsep IPA melainkan dengan penyelidikan 

sederhana, dengan begitu siswa memperoleh pengalaman baru melalui kegiatan 

tersebut.  

Menurut Hendro Darmojo (dalam Samatowa, 2010:2) menyebutkan bahwa 

IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dan 

segala isinya. Selain itu, IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-

gejala alam yang tersusun secara sistematis didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan dengan menggunakan metode ilmiah. (Samatowa, 2010:3). 
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Jadi, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang segala jenis gejala yang 

terjadi di alam karena adanya sebab akibat yang diperoleh dari percobaan dan 

pengamatan dengan menggunakan metode ilmiah yang tersusun secara sistematik.  

Cain dan Evans (1994:4-6) menyebutkan kesuksesan pembelajaran IPA 

mencakup empat unsur utama yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA 

sebagai sikap, dan IPA sebagai teknologi. 

1. Science as content or product (IPA sebagai konten atau 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. 

Ilmu fisika mengkaji tentang udara, magnet, listrik, perubahan, energi, zat, 

suara, mesin sederhana dan cahaya. Ilmu kehidupan mengkaji tiga komponen 

utama yaitu: zoology (ilmu yang memperlajari hewan dan manusia), botany (ilmu 

yang mempelajari tumbuhan) dan ecology (ilmu yang mempelajari interaksi antara 

tumbuhan, hewan dan lingkungan). Ilmu bumi mengkaji tentang astronomi, 

meteorologi dan geologi. Astronomi mempelajari proses terjadinya siang dan 

malam, planet, perubahan musim, rasi bintang, bulan dan matahari. Meteorologi 

mempelajari tentang energi matahari, awan serta musim. Geologi mempelajari 

tentang pembentukan kristal, batuan, erosi dan fosil. 

IPA sebagai konten dalam penelitian ini adalah: 1) sumber energi panas 

yang terdiri dari matahari, api, listrik, gesekan dua benda yang bermanfaat dalam 

kehidupan misalnya mengeringkan pakaian; 2) perpindahan panas ada tiga cara 

yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi; 3) perambatan bunyi melalui benda padat, 

udara, dan cair. 
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2.  Science as process (IPA 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 noun-a body of knowledge or facts to 

be memorized-but as a verb-acting, doing, investigating-that is, 

science as a means to an end.  

Terdapat 12 keterampilan proses dalam pendekatan ilmiah IPA, yaitu (1) 

observing (mengobservasi, mengamati, menemukan subjek dan kejadian), (2) 

classifying (mengklasifikasi, mengelompokkan benda berdasar persamaan atau 

perbedaan), (3) measuring (mencoba, membuat observasi kuantitatif), (4) using 

spatial relationship (menggunakan hubungan spasial, mengidentifikasi keadaan 

dan tindakan), (5) communicating (mengkomunikasi, menggunakkan tulisan, 

perkataan, grafik, gambar, diagram atau tabel untuk menjelaskan informasi dan 

ide kepada orang lain), (6) predicting (memprediksi, membuat perencanaan atau 

kondisi dari observasi dan interferensi), (7) inferring (menyimpulkan, 

menjelaskan observasi atau rangkaian obsevasi), (8) defining operationally 

(definisi operasional, membuat defisi dari mendiskripsikan yang diobservasi), (9) 

formulating hypotheses (merumuskan hipotesis, membuat dugaan dari bukti yang 

diteliti), (10) interpreting data (menafsirkan data, menemukan hubungan 

serangkaian data menjadi kesimpulan, prediksi atau hipotesis), (11) controlling 

variables (mengontrol variabel, mengidentifikasi variabel dan menyeleksi variabel 

(12) experimenting (mengekperimen, menginvestigasi, memanipulasi variabel dan 

menguji data). 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini adalah siswa memecahkan  

masalah mengenai energi panas, perpindahan panas, dan energi bunyi dengan 

melakukan penyelidikan meliputi percobaan sumber energi panas yaitu dengan 
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menggosok-gosokkan kedua tangan, demonstrasi perpindahan panas secara radiasi 

dan konduksi, serta perambatan bunyi melalui percobaan mengetuk meja dan 

siswa yang lain mendengarkan dari sisi meja yang lain untuk membuktikan 

perambatan bunyi melalui benda padat dan percobaan batu yang diketukkan di 

dalam air menunjukkan bunyi merambat melalui benda cair, sehingga siswa dapat 

menyimpulkan serta mengkomunikasikan sebagai hasil karya. 

3. Science as attitudes (IPA sebagai sikap) 

The elementary teacher must encourage children to envelop a 

need for seeking rational answers and explanations to natural 

and physical phenomena. As a teacher, capitalize on children’s 

natural curiosity and promote attitude of discovery. Focus on 

students finding out for themselves how and why phenomena 

occur. 

IPA sebagai sikap mengharuskan guru mendorong siswa untuk mencari 

jawaban yang rasional dan menjelaskannya ke fenomena alam dan fisik. Guru 

menanamkan pada diri siswa rasa ingin tahu dan menemukan sendiri bagaimana 

dan mengapa fenomena itu dapat terjadi. Mengembangkan objektifitas, 

keterbukaan dan pengambilan kesimpulan sementara adalah bagian dari sikap 

ilmiah. Siswa tidak boleh takut membuat kesalahan dalam mencari suatu 

kebenaran ilmu, karena banyak teori ilmu IPA berawal dari kesalahan. Dalam hal 

ini, IPA dapat menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan karena IPA 

menemukan pengalaman dan pengetahun mereka sendiri. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini adalah memunculkan rasa ingin 

tahu siswa dengan melakukan percobaan materi energi panas, perpindahan panas,  

dan energi bunyi untuk mengembangkan objektifitas, keterbukaan dan 

pengambilan kesimpulan sementara. 
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4. Science as technology (IPA sebagai teknologi) 

The development of technology as it relates to our daily lives 

has become a vital part of sciencing. 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. The link is made between sciencing and 

everyday life. Science is seen as practical, useful preparation 

for everyday life. Elementary sudents must become involved in 

realistic science instruction that emphasizes the 

interrelatedness of science and everyday life and focuses 

attention on their using science to solve real-word problems.  

 

Komponen ini mempersiapkan siswa di masa depan. IPA sebagai 

teknologi merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menunjang kegiatan manusia untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. Tujuan perkembangan teknologi dalam IPA 

yaitu mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang semakin maju.  

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini adalah siswa dapat menerapkan 

manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari misalnya magic com, setrika, alat 

musik. 

2.1.4.2 Pembelajaran IPA di SD 

Belajar menurut Hergenhahn (1993) adalah perubahan perilaku yang 

relatif permanen sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut De Vito 

pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari. 

Siswa  diberi kesempatanuntuk mengajukan pertanyaan, mengembangkan ide-ide 

siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa tentang segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya, membangun keterampilan yang diperlukan dan menimbulkan 

kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. 
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Berdasarkan KTSP 2006 tujuan datri mata pelajaran IPA adalah agar siswa 

memiliki kemampuan berikut: a) memperoleh keyakinan terhada kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari. c) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. d) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. e) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dana melestarikan 

lingkungan. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPA menurut KTSP 2006 meliputi aspek-

aspek berikut: a) tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, b) benda/materi, 

sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi: cair, padat dan gas, c) energi dan 

perubahannya, meliputi gaya bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat 

sederhana, dan d) bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya dan 

benda-benda langit lainnya. 

Piaget mengatakan bahwa pengalaman langsung yang memegang peranan 

penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Pengalaman 

langsung anak yang terjadi secara spontan hingga berumur 12 tahun. Efisiensi 

pengalaman langsung pada anak tergantung pada konsistensi hubungan antara 

metode dan objek dengan tingkat perkem bersifat hirarkis dan integrative. Piaget 
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(dalam Rifa‟i, 2011:26-28) menggambarkan tahap perkembangan kognitif 

seseorang mencakup empat tahap, yaitu: 

1) Tahap Sensorimotori (0 – 2 Tahun) 

Pengetahuan masih terbatas pada persepsi yang diperoleh dari 

penginderaan dan kegiatan motorik. Perilaku masih terbatas pada respon motorik 

sederhana yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan.  

2) Tahap Praoperasional (2 – 7 Tahun) 

Pemikiran lebih bersifat simbolis, egosentries dan intuitif, sehingga tidak 

melibatkan pemikiran operasional. Pada tahap simbolis (2 – 4 tahun) anak sudah 

mampu mempersentasikan obyek yang tidak nampak dan penggunaan bahasa 

mulai berkembang yang ditunjukkan dengan sikap bermain sehingga muncul 

egoisme dan  animisme.  

3) Tahap Operasional Kongkrit (7 – 11 Tahun) 

Anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, Operasi 

yang mendasari pemikirannya berdasarkan pada yang konkret atau nyata, dapat 

dilihat, diraba, atau dirasa dari suatu benda atau kejadian. 

4) Tahap Operasional Formal (11 – 15 Tahun) 

Anak sudah bisa berpikir abstrak, idealis dan logis. Pemikiran operasional 

formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal. Anak juga mampu 

berpikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka 

dan diri orang lain. 
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Sesuai tahap perkembangan menurut Piaget, anak kelas IV SD termasuk 

dalam tahap operasional konkret, sehingga tingkat pemikiran anak berdasarkan 

pada segala sesuatu yang konkret atau nyata, dengan begitu guru harus 

menyesuaikan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu pembelajaran yang nyata. 

Penelitian ini berbantuan media audiovisual dan melakukan ketrampilan proses 

IPA agar dapat menciptakan pembelajaran secara operasional kongkrit. 

Proses pembelajaran IPA di sekolah menitikberatkan pada pemberian 

pengalaman langsung yang melibatkan pada ranah afektif, kognitif, dan 

psikomotorik untuk mengembangkan kompetensi agar memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Hal ini dikarenakan IPA dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah yang dapat 

diidentifikasi. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan 

pembelajaran IPA ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

2.1.5 Model Pembelajaran PBI 

2.1.5.1 Pengertian Model PBI 

Arends (1997) mengemukakan bahwa PBI atau pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 
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sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri.  

Jauhar (2011:86) PBI memusatkkan pada masalah kehidupan yang 

bermakna bagi siswa, peran seorang guru adalah menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Sanjaya 

(2011:214) berpendapat bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah dapat 

diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada 

proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 

PBI adalah sebuah metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip 

bahwa masalah (problem) dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan 

atau mengintegrasikan ilmu baru (Suyatno, 2009:58) 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa PBI adalah 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang ada secara ilmiah dan 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga memperoleh 

pengetahuan baru. 

2.1.5.2 Karakteristik Model PBI 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2011:69) berbagai pengembangan 

pembelajaran berdasarkan masalah memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a) Pengajuan pertanyaan atau masalah.  

Pembelajaran yang menggunakan model PBI maka diawali dengan 

menyajikan pertanyaan dan masalah yang ada disekitar siswa dan permasalahan 

tersebut bermakna bagi siswa. Permasalahan yang disajikan tersebut menantang 
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bagi siswa untuk mencarikan penyelesaian masalahnya dan sesuai dengan situasi 

kehidupan nyata.  

b) Berfokus pada keterkaitan antardisiplin.  

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata 

pelajaran tertentu, masalah yang diselidiki dipilih sesuai dengan kenyataan agar 

dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.  

c) Penyelidikan autentik.  

Pada model pembelajaran ini siswa harus melakukan penyelidikan autentik 

untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus 

menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, mencari 

informasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan merumuskan 

kesimpulan. 

d) Menghasilkan produk dan memamerkannya. 

Model pembelajaran PBI menuntut siswa untuk menghasilkan karya nyata 

atau artefak. 

e) Kolaborasi.  

Model pembelajaran ini dicirikan oleh siswa yang bekerjasama satu 

dengan yang lainnya, untuk saling memberikan motivasi agar terlibat dalam tugas-

tugas kompleks dan memgembangkan keterampilan melakukan percobaan serta 

mengembangkan keterampilan sosial juga berpikir. 

Suyatno (2009:59) mengatakan siswa akan membina kemampuan berpikir 

secara kritis, secara kontinyu berkaitan dengan ide yang dihasilkan serta yang 
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akan dilakukan. Dalam melaksanakan proses PBI ini, beberapa ciri-ciri utamanya 

adalah seperti berikut: 

a. Pembelajaran berpusat pada masalah. 

b. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenarnya yang mungkin 

akan dihadapi oleh siswa dalam kerja profesional di masa depan. 

c. Pengetahuan yang diharapkan dicapai oleh siswa saat proses pembelajaran 

disusun berdasarkan masalah. 

d. Siswa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. 

e. Siswa aktif dengan proses bersama. 

f. Pengetahuan yang ada menyokong pengetahuan yang baru. 

g. Pengetahuan diperoleh dalam konteks yang bermakna. 

h. Siswa berpeluang untuk mengingatkan serta mengorganisasikan pengetahuan. 

i. Kebanyakan pembelajaran dilaksanakan dalam kelompok kecil. 

2.1.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Model PBI 

Kelebihan dari model PBI menurut Sanjaya (2011:220), yaitu:  

1) Teknik yang bagus dalam memahami isi pelajaran. 

2) Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa. 

3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4) Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata. 

5) Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 
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6) Melalui pemecahan masalah dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap 

mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan harus dimengerti 

oleh siswa. 

7) Dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

8) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

9) Mengembangkan minat siswa untuk secara kontinyu belajar. 

Sedangkan menurut Jauhar (2011:86) kelebihan PBI adalah: 1) siswa 

dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya 

dengan baik; 2) dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain; 3) dapat 

memperoleh informasi dari berbagai sumber. 

Jauhar (2011:86) mengemukakan bahwa kekurangan dari model 

pembelajaran PBI adalah sebagai berikut: 

1) Siswa yang malas, tujuan dari model ini tidak dapat tercapai. 

2) Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3) Tidak semua mata pelajaran dapa menerapkan model PBI. 

Kekurangan lain dari model PBI adalah: 1) pada saat penyelidikan, siswa 

kurang terkondisi dengan maksimal sehingga proses penyelidikan kurang berjalan 

dengan lancar; 2) membutuhkan fasilitas yang memadai; 3) banyaknya siswa 

dalam kelas mengakibatkan penyelidikan kurang efektif. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kekurangan tersebut 

adalah: 1) siswa diberikan motivasi dalam belajar agar tetap semangat dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menarik minat siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran; 2) mengoptimalkan waktu dengan mengurangi kegiatan yang tidak 

penting; 3) antisipasi dana dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar 

lingkungan; 4) dalam pembelajaran IPA sangat cocok menggunakan model ini 

karena pembelajaran IPA lebih baik melibatkan siswa pada proses KBM; 5) guru 

harus dapat mengkondisikan siswa saat proses penyelidikan; 6) menyediakan 

fasilitas yang digunakan untuk proses pembelajaran; 7) idealnya maksimal 30 

siswa, apabila lebih guru harus dapat mengkondisikan dengan baik agar 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

2.1.5.4 Langkah-langkah Model PBI 

Menurut Arends, langkah pembelajaran model PBI yaitu: 

Tabel 2.1 

Langkah Pembelajaran Model PBI 
Sintaks PBI Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1  
Orientasi siswa pada 

masalah  

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih.  

Siswa menyimak informasi yang 

disajikan oleh guru dan termotivasi 

untuk belajar. 

Tahap 2  
Mengorganisir siswa 

untuk belajar  

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut.  

Siswa dibentuk berkelompok 

dalam belajar oleh guru dan 

melaksanakan tugas pemecahan 

masalah  yang diberikan. 

Tahap 3  
Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok  

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah.  

Melaksanakan penyelidikan dan 

mengumpulkan informasi  untuk 

memecahkan masalah yang 

diberikan. 

Tahap 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.  

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya di sekitar lingkungan 

belajar siswa, misalnya di kelas, 

mading, dan sebagainya.  

Tahap 5  
Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan.  

Melaksanakan evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah.  

(Trianto, 2011:71-72) 
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2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius. Medius dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Media menurut Criticos (dalam Daryanto, 2013:4) 

adalah salah satu komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa  

(Suryani, 2012:137) 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap perkembangan siswa 

(Hamdani, 2011:244). Selain meningkatkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi. 

Jauhar (2011:95) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan prmbelajaran sehingga 

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

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah perantara yang digunakan dalam pembelajaran untuk 



46 
 

 
 

meningkatkan motivasi, minat siswa, dan meningkatkan pemahaman materi 

pembelajaran oleh siswa. 

2.1.6.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Beberapa manfaat media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

3. Dapat mengatasi keterbasan indera, ruang, dan waktu. 

4. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di sekitar 

lingkungan mereka, dan memungkinkan adanya interaksi langsung dengan 

guru, masyarakat, dan lingkungannya. (Arsyad, 2013:29) 

Sedangkan menurut Daryanto (2013:5) media mempunyai beberapa 

fungsi, antara lain: 

1. Memperjelas pesan untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 
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5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi yaitu guru, 

bahan pembelajaran, media, siswa, dan tujuan pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi dan 

manfaat dalam kegiatan belajar mengajar guna menujang keberhasilan suatu 

pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga siswa 

menjadi lebih mudah menerima pembelajaran karena telah terbantu dengan 

adanya media dalam pembelajaran. Media pembelajaran dapat diwujudkan dalam 

bentuk bahan ajar cetak, radio, televisi, video pembelajaran atau melalui media 

audiovisual, dan internet. 

2.1.6.3 Media Audiovisual 

Media Audiovisual merupakan penggabungan dari kata audio dan visual. 

Media Audiovisual memadukan unsur suara (audio) dan unsur gambar (visual). 

Menurut Arsyad (2013:32) media Audiovisual adalah penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Dengan 

menggunakan Audiovisual maka dalam pembelajaran siswa melibatkan banyak 

indera untuk menangkap materi pelajaran yaitu dengan indera pendengaran 

(audio) dan indera penglihatan (visual). 

Sanjaya (2006:172) mengemukakan bahwa media Audiovisual adalah 

jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar 

yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan 



48 
 

 
 

lain sebagainya. Sedangkan menurut Hamdani (2011:249), media Audiovisual 

akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan 

optimal. Selain itu, media ini dalam waktu tertentu dapat juga menggantikan peran 

dan tugas guru. Sebab, penyajian materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa 

beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa 

untuk belajar. Contoh media Audiovisual, diantaranya program video atau 

televisi, dan program slide suara (soundslide). (Winataputra, 2006:5.18) 

Adapun macam-macam media aAdiovisual menurut Arsyad (2006:47-54) 

adalah sebagai berikut:  

1) Sound Slide (film bingkai bersuara)  

 Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan suara. 

Pada umumnya berkisar antara 10 sampai 30 menit dengan jumlah gambar yang 

bervariasi dari 10 sampai 100 lebih.  

2) Film dan video  

 Film merupakan gambar-gambar dalam frame dimana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar 

terlihat gambar itu hidup. Video menggambarkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan 

deo melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri.  

3) Televisi  

 Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar diam 

dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang menggunakan peralatan 
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yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan 

mengkonversinya kembali ke dalam cahaya dan suara. 

4) Komputer  

 Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi 

informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan 

dan perhitungan sederhana dan rumit.  

Ada perbedaan perolehan hasil belajar yang didapat melalui indera 

pandang dan indera dengar. Arsyad (2013:12) mengatakan bahwa perbandingan 

perolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol 

perbedaannya. Hal tersebut sesuai dengan Edgar Dale (dalam Arsyad, 2013:13) 

yang memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang 

berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui indera lainnya 

sekitar 12%. Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai 

landasan teori penggunaan media dalam proses belajar yaitu Dale’s Cone of 

Experience (Kerucut Pengalaman Dale).  

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
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Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan media 

Audiovisual adalah media pembelajaran yang merupakan kombinasi antara indera 

pendengaran (audio) dan indera penglihatan (visual). Contoh media Audiovisual 

adalah televisi, video, program slide suara. 

2.1.6.4 Kelebihan Media Audiovisual 

Bagi sebagian banyak guru menganggap bahwa media hanya sebatas alat 

bantu saja dalam pembelajaran yang dapat diabaikan dalam pengaplikasiannya. 

Namun, apabila diperhatikan, media pembelajaran akan memberikan kontribusi 

yang sangat besar kepada guru bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  

Hamdani (2011:254), berpendapat bahwa penggunaan media Audiovisual 

dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu:  

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. 

2) Guru akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan 

pembelajaran. 

3) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, 

atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

4) Mampu menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses belajar 

mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal. 

5) Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang konvesional. 
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6) Media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. 

2.1.6.5 Krakteristik Media Audiovisual 

Karakteristik dari media audiovisual adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat linier. 

b. Menyajikan visual yang dinamis. 

c. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang. 

d. Representatif fisik dari gagasan real ataupun abstrak. 

e. Umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif 

rendah. 

f. Mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar dan 

suara secara nyata. 

g. Lebih mengutamakan visual daripada suara. 

2.1.7 Penerapan Model PBI Berbantuan Media Audiovisual pada 

Pembelajaran IPA 

2.1.7.1 Pengertian Model PBI Berbantuam Media Audiovisual 

Arends berpendapat bahwa model PBI atau pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri.  

Pada proses pembelajaran ini, dibantu dengan menggunakan media 

Audiovisual agar proses pembelajaran dapat menarik minat dan perhatian siswa 

serta membantu siswa memahami materi sehingga dapat meningkatkan kualitas 
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pembelajaran. Media Audiovisual dapat memvisualisasikan materi yang selama 

ini sulit untuk diterangkan hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang 

konvensional serta memperkuat ingatan siswa.  

2.1.7.2 Teori Belajar yang Mendukung 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran diharapkan dapat 

lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar (Trianto, 2011:12). Jenis 

pemikiran tentang proses pembelajaran dan pendidikan adalah teori belajar 

konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. Dalam 

pembelajaran IPA dengan model PBI berbantuan media Audiovisual ini 

menggunakan teori belajar kognitivisme (kognitif) dan teori belajar 

konstruktivisme. 

a. Teori Perkembangan Kognitif 

Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan 

dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif menekankan belajar sebgaai proses 

internal (Suprijono, 2012:22). Perkembangan kognitif yang digambarkan Piaget 

merupakan proses adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang 

melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Skemata, struktur kognitif yang berupa ide, konsep, gagasan. 
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2. Asimilasi, proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur 

kognitif yang ada sekarang. 

3. Akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. 

4. Equilibration, pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan 

proses asimilasi dan akomodasi. 

Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan 

oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya., melainkan faktor dari dalam dirinya 

sendiri. Faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk 

mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan 

respons terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan itu, teori psikologi 

kognitif memandang beajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, 

terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang 

datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar ditekankan pada proses 

internal dalam berpikir, yaitu proses pengolahan informasi. (Rifa‟i, 2011:128) 

Menurut Nur (Trianto, 2011:14) menegaskan bahwa perkembangan 

kogniif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan 

lingkungan, pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman 

fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan 

perkembangan. Interaksi sosial dengan teman sebaya khususnya beragumentasi 

dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat 

pemikiran itu menjadi lebih logis. 
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b. Teori Konstruktivisme 

Menurut teori konstruktivisme, siswa harus mampu memahami dan 

menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan 

atau ide yang ada. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai orang yang 

mampu memberikan pengetahuan kepada siswa, sebab siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Tugas utama guru 

yaitu: (1) memperlancar siswa dengan mengajarkan cara-cara membuat informasi 

bermakna dan relevan dengan siswa; (2) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan atau menerapkan gagasannya sendiri; (3) menanamkan 

kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri; serta (4) 

mendorong peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap 

materi yang dipelajari. (Rifa‟i, 2011:137) 

Belajar yang bersifat konstruktivisme sering digunakan untuk 

menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan 

pemecahan masalah kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembalajaran dalam 

teori ini siswa berperan aktif dalam mengemukakan masalah dan pokok pikiran 

yang ada dalam gagasannya, selanjutnya menganalisis dan menjawab sendiri. 

Siswa bertanggungjawab sendiri terhadap kegaiatan penyelesaian suatu masalah 

sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan meningkatan rasa 

ingin tahu siswa. 

Berdasarkan uraian teori belajar di atas, maka pembelajaran IPA dengan 

model PBI berbantuan media Audiovisual sangat sesuai apabila menggunakan 
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teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Dalam pembelajaran, siswa akan 

menggali sendiri pengetahuannya dengan memecahkan suatu masalah dan 

menemukan jawaban atas maslaah yang dihadapi sehingga pengetahuannya akan 

dapat bertahan dalam jangka panjang karena siswa menemukan sendiri informasi 

tersebut. 

2.1.7.3 Tujuan Model PBI Berbantuan Media Audiovisual 

Model PBI berbantuan media audiovisual dalam penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Selain itu dapat juga melibatkan 

siswa pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya 

dengan baik,siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain, dapat 

memperoleh informasi dari berbagai sumber. 

2.1.8 Karakteristik Model PBI Berbantuan Media Audiovisual 

Modifikasi Model PBI berbantuan media audiovisual memiliki komponen 

sebagai berikut: 

1. Sintak 

Sintak pembelajaran dengan menerapkan model PBI berbantuan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media Audiovisual (Tahap persiapan). 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam pembelajaran (Orentasi siswa pada masalah). 
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3. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan oleh guru dalam 

penayangan media Audiovisual (Tahap penyajian). 

4. Guru membentuk kelompok secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa (Mengorganisasi siswa untuk belajar). 

5. Siswa bersama kelompoknya melaksanakan penyelidikan untuk memecahkan 

masalah dalam Lembar Kerja Siswa (Tahap penerapan). 

6. Guru membimbing siswa dalam penyelidikan pemecahan masalah yang 

diberikan (Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok). 

7. Setiap kelompok merencanakan dan membuat hasil karya berupa laporan 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 

8. Siswa mempresentasikan hasil karya yang dibuat sesuai dengan penyelidikan 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

9. Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) 

10. Siswa mengerjakan evaluasi (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah). 

2. Sistem Sosial 

 Pembelajaran dengan menerapkan model PBI berbantuan media 

audiovisual, siswa dilibatkan secara aktif. Pembelajaran tidak hanya secara 

hafalan teori tetapi melakukan penyelidikan langsung. Pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, mediator, 

dan motivator.  
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Sistem sosial dalam model PBI berbantuan media audiovisual dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Modifikasi langkah Model PBI berbantuan Media Audiovisual 

Langkah Model PBI  
Langkah Penerapan 

Media Audiovisual 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBI Berbantuan Media 

Audiovisual 

 1.Tahap Persiapan 1. Guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media audiovisual 

1. (Orientasi siswa pada masalah)  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 

Memotivasi siswa terlibat dalam aktitas 

pemecahan masalah yang dipilih 

 2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, memunculkan 

masalah, dan memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pembelajaran 

 2.Tahap Penyajian 3. Siswa memperhatikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru dalam 

penayangan media audiovisual 

2. (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

(menetapkan topik, tugas, jadwal, dan 

lain-lain) 

 4. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen, setiap kelompok terdiri dari 

5-6 siswa 

 3. Tahap Penerapan 5. Siswa bersama kelompoknya 

melaksanakan penyelidikan untuk 

memecahkan masalah dalam Lembar 

Kerja Siswa 

3. (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesa, pemecahan 

masalah. 

 6. Guru membimbing siswa dalam 

penyelidikan pemecahan masalah 

yang diberikan 

4. (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantu 

mereka berbagi tugas dengan temanya. 

 7. Setiap kelompok merencanakan dan 

membuat hasil karya berupa laporan 

atau poster 

8. Siswa mempresentasikan hasil karya 

yang dibuat sesuai dengan 

penyelidikan 

5. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

4.Kelanjutan 

mengulang kembali 

pelajaran yang telah 

didapat 

9. Guru bersama dengan siswa 

melakukan refleksi 

10. Siswa mengerjakan evaluasi 
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3. Prinsip reaksi 

 Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses pembelajaran. Kondisi belajar yang kondusif dalam menerapkan model 

PBI berbantuan media audiovisual, dapat tercapai jika guru mengatur siswa dan 

sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan 

untuk mencapai tujuan pengajaran, serta hubungan interpersonal yang baik antara 

guru dan siswa, siswa dengan siswa. 

4. Sistem pendukung 

 Penerapan model pembelajaran PBI, didukung dengan media audiovisual, 

yang meliputi: 

a. Alat dan bahan : Speaker, LCD, Laptop, file. 

b. Media  : Materi energi dengan penayangan melalui media 

audiovisual  

c. Sumber  : BSE IPA kelas IV untuk SD/MI  

5. Dampak pendukung  

a. Dampak instruksional yang terbentuk dari penerapan model 

PBI berbantuan media audiovisual: siswa aktif dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SD 

b. Dampak pengiring yang terbentuk dari penerapan model PBI berbantuan 

media audiovisual: 

a. Kerjasama  

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
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2.1.9 Hubungan Model Pembelajaran PBI Berbantuan Media Audiovisual 

dengan Kualitas Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Peneliti berasumsi bahwa ada hubungan positif antara penerapan model  

PBI berbantuan media audiovisual dalam meningkatan kualitas pembelajaran IPA 

di Sekolah Dasar yang meliputi:  keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar. 

Berdasarkan asumsi tersebut, penerapan model PBI berbantuan media 

audiovisual diramalkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas 

IV SD. 

Pelaksanaan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPA melalui Model Problem Based Instruction (PBI) Berbantuan Media 

Audiovisual Siswa Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan 

model PBI dengan media audiovisual dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan  adalah : 

Mara Cotic dan Milena Valencic Zuljan (2009) dengan judul “Problem-

based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the 

students and on affective-motivational aspects”. Penelitian ini membuktikan 

bahwa dengan menerapkan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan 

kemampuan belajar matematika daripada menggunakkan metode konvensional 

serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
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tes kognitif siswa yang menunjukkan hasil lebih tinggi yang mencapai hasil 

signifikan (P<0.8) dibanding dengan pembelajaran konvensional. Pada aspek 

afektif, pembelajaran berbasis masalah meningkatkan sikap siswa lebih tertarik 

pada matematika, tidak merasa bosan, senang dengan matematika, matematika 

mudah, dan senang belajar matematika. PBI menunjukkan pemahaman yang lebih 

baik tentang konsep-konsep dan kemampuan lebih besar dalam menerapkan 

pengetahuan yang mereka miliki. (Vol. 35, No. 3, July 2009) 

John R. Mergendoller, Nan L. Maxwell dan Yolanda Bellisimo (2006) 

dengan judul “The Effectiveness of Problem-Based Instruction: A Comparative 

Study of Instructional Methods and Student Characteristics”. Penelitian ini 

membuktikan bahwa penerapan model PBI lebih efektif dibandingkan dengan 

model tradisional yaitu ceramah-diskusi dalam pembelajaran makroekonomi. Dari 

hasil analisis memberikan bukti bahwa model PBI dapat meningkatan 

kemampuan rata-rata verbal, siswa lebih tertarik belajar pada pembelajaran 

makroekonomi, dan siswa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk 

memecahkan masalah (Vol. 1, No. 2, November 2006) 

Shu-Ling Lai (2000) dengan judul “Influence of Audio-Visual 

Presentations on Learning Abstract Concepts”. Penelitian ini membuktikan 

bahwa penggunaan media audiovisual berpengaruh pada kelompok kontrol yaitu 

kinerja siswa secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok statik dan dinamis. 

(Vol. 27, No. 2, Tahun 2000) 

Susilawati, Lilies, dan Bustamin (2011) dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Tentang Makhluk Hidup Dan Lingkungan Dengan Penerapan 
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Model Pembelajaran Problem Based Intruction (PBI) di Kelas IV SDN Mekar”. 

Temuan penelitiannya adalah melalui model PBI hasil belajar siswa tentang 

makhluk hidup dan lingkungan dapat meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan 

persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 64,3% meningkat pada siklus II 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 92,8%. (Vol. 5, No. 7, Tahun 2011) 

Windi Astutik, Trapsilo Prihandono, dan Yushardi (2013) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dengan Media 

Permainan Kartu Soal Disertai Jawaban pada Pembelajaran Fisika di SMA”. 

Temuan penelitiannya adalah ada perbedaan signifikan antara hasil belajar fisika 

siswa menggunakan model PBI dengan pembelajaran konvensional pada sisa 

kelas X SMA Negeri 5 Jember. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar 

siswa menggunakan model PBI pada siklus I sebesar 74,75. Siklus II rata-rata 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 75,63. Pada siklus III rata-rata hasil belajar 

siswa mencapai 76,25. Sedangkan menggunakan model konvensional rata-rata 

hasil belajar siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III yaitu 70; 69,25; dan 

70,75. (ISSN 2301-9794) 

Ida Ayu Widia Hari, Syahruddin, dan Dewa Kade Tastra (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Model Problem Based Instruction (PBI) Terhadap Prestasi 

Belajar IPS Siswa Kelas V SD di Gugus V Kecamatan Sukasada Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Hasil analisis terhadap nilai prestasi belajar IPS siswa menunjukkan 

bahwa rata-rata skor yang dicapai kelompok eksperimen 22,07, sedangkan rata-

rata skor yang dicapai kelompok kontrol adalah 15,90. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata skor prestasi belajar IPS siswa pada kelompok eksperimen lebih 
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tinggi dari pada rata-rata skor prestasi belajar IPS siswa pada kelompok kontrol. 

(Vol. 2, No. 1, Tahun 2014) 

Tri Jalmo, Purwadi (2005) dengan judul “Penggunaan Model Problem 

Based Instruction (PBI) Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar 

Biologi pada Siswa Kelas IIIC SMPN 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2004/2005”. Hasil dari penelitian ini yaitu persentase ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I sampai dengan siklus mengalami peningkatan. Persentase belajar 

klasikal pada siklus I pertemuan 1 hanya 24% meningkat pada siklus I pertemuan 

2 menjadi 51%. Pada siklus II pertemuan 1 ketuntasan belajar klasikal mencapai 

81% dan meningkat pada siklus II pertemuan II ketuntasan hasil belajar klasikal 

sebesar 92%. (Vol. 2, No. 2, Tahun 2005) 

Suci Riyanti, Abdul Kholiq (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Pendekatan Masalah Terbuka Dalam PBI (Problem Based Instruction) Terhadap 

Hasil Belajar di SMA N 1 Menganti Gresik”. Temuan penelitiannya adalah ada 

perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa menggunakan model PBI dengan 

pembelajaran konvensional. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol di indikasikan dengan 

nilai afektif terhadap hasil belajar siswa, dengan nilai sebagai berikut: X-1 nilai 

afektif sebesar 78,262 dan hasil belajar sebesar 73,436; X-2 nilai afektif sebesar 

75,993 dan hasil belajar sebesar 68,397; X-3 nilai afektif sebesar 71,321 dan hasil 

belajar sebesar 57,835. (Vol. 2, No. 1, Tahun 2013) 

Thesa Carera Swandani (2014) dengan judul “Penggunaan Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik (IPA) Kenampakan Matahari”. 
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Temuan penelitiannya adalah dengan menggunakan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa jelas IIB SDN Purwantoro 1 Malang. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yakni pada 

siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 51%, selanjutnya pada 

siklus II persentase ketuntasan hasil belajar siswa 100%. (Vol. 1, No. 1, Tahun 

2014) 

Anita Esti Utami, Sukarno, Karsono (2013) dengan judul “Penggunaan 

Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan Mendeskripsikan Daur 

Hidup Hewan”. Temuan penelitiannya adalah dengan menggunakan media audio 

visual dapat meningkatkan kemampuan mendeskripsikan daur hidup hewan pada 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Gerdu, Karangpandan Tahun Ajaran 2012/2013. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yakni pada 

pra siklus persentase ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 42,31%. Pada 

siklus I persentase ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 76,92%, selanjutnya 

pada siklus II persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 92,31%. (Vol. 1, No. 1, 

Tahun 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model PBI berbantuan media Audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Penelitian tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB dengan model PBI berbantuan 

media Audiovisual. 

 



64 
 

 
 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran IPA di kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Semarang tidak hanya faktor dari guru, tetapi juga faktor dari siswa. 

Permasalahan dari guru diantaranya pembelajaran masih dilakukan secara 

klasikal, belum memperkenalkan permasalah yang berasal dari kehidupan sehari-

hari sesuai pengalaman siswa, penggunaan media pembelajaran yang belum 

maksimal. Akibatnya siswa kurang aktif, kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa kurang mengembangkan keterampilan bertanya, dan tidak 

termotivasi dalam belajar sehingga banyak siswa yang hasil belajarnya rendah. 

Permasalahan tersebut didukung dengan data kuantitatif hasil tes formatif dengan 

KKM yaitu 70, dari 47 siswa terdapat 30 siswa (63,83%) yang masih mendapat 

nilai di bawah KKM, sedangkan sisanya sebanyak 17 siswa (36,17%) mendapat 

nilai di atas KKM. 

Guru perlu mengembangkan dan memperkaya kegiatan pembelajaran 

dengan memberi nuansa permasalahan yang berasal dari kehidupan siswa. Untuk 

mengembangkan daya berpikir kritis siswa, maka perlu menerapkan model PBI 

berbantuan media Audiovisual. Siswa memanfaatkan pengetahuan dan 

pengalaman dasar yang dimilikinya sebelum memecahkan masalah yang dihadapi 

sehingga akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam hidupnya. 

Dengan diterapkannya model PBI berbantuan media aAdiovisual 

menuntut keaktifan siswa dalam menemukan sendiri pengetahuannya serta 

mengembangkannya pada kehidupan nyata sehingga pembelajaran tidak hanya 

sekedar menghafal. Siswa dilatih untuk bertanggungjawab karena model PBI 
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bertujuan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya dari siswa. Dengan 

demikian diharapkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA akan meningkat.  

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dibuat kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

KONDISI 

AWAL 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Faktor Siswa: Siswa kurang termotivasi dalam belajar, masih pasif 

dalam pembelajaran, susah untuk mengembangkan keterampilan 

bertanya 

Faktor Guru: Guru belum memberikan orientasi masalah, guru 

belum mengajarkan siswa dalam memecahkan masalah, konsep 

yang diberikan oleh guru masih secara hafalan, bukan proses 

penemuan sendiri oleh siswa, guru belum mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya siswa, kurang optimal dalam 

menggunakan media pembelajaran. 

Hasil Belajar: Dari data hasil tes pembelajaran IPA Kelas IVB 

SDN Tambakaji 04 Semarang, terlihat dari 47 siswa hanya 17 

siswa (36,17%) nilai di atas KKM yaitu 70. Sedangkan sisanya 30 

siswa (63,83%) nilainya dibawah KKM 

 

Penerapan model PBI berbasis media Audiovisual 

1. Keterampilan guru dalam mata pelajaran IPA meningkat 

dengan skor 34 kriteria sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA meningkat dengan 

rata-rata skor 32,kriteria baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA meningkat 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 85% 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan teori yang telah dikaji, hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah “penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”. 

Hipotesis tersebut dapat dirinci menjadi:  

1) Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas IV SD. 

2) Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SD. 

3) Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SD. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Secara garis besar, model penelitian ini menggambarkan empat tahapan 

dalam PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yaitu perencanaan tindakan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflecting) 

(Arikunto, 2008:16). 

Adapun skema dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema langkah-langkah PTK 
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3.1.1 Perencanaan 

Menurut Suhardjono (2008:75) perencanaan adalah tahapan yang berupa 

menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap 

perencanaan, peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen 

observasi untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

(Arikunto, 2008:18) 

Dalam penelitian ini, tahap perencanaan meliputi: 

1) Peneliti bersama tim kolaborasi menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV 

yang akan dilakukan penelitian tindakan dengan menetapkan indikator materi 

pelajaran yang ingin dicapai. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran IPA melalui model PBI 

berbantuan media Audiovisual. 

3) Menyiapkan media pembelajaran Audiovisual yang sesuai dengan materi 

pembelajaran IPA dan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan. 

4) Menyusun alat evaluasi berupa lembar kerja siswa,  tes tertulis, dan non tes. 

5) Menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian berupa lembar 

observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 
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6) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang  berlangsung melalui model PBI berbantuan media Audiovisual. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan. Tahap ini 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 

tindakan di kelas (Arikunto, 2008:18). Pelaksanaan tindakan dalam PTK 

hendaknya selalu didasarkan atas pertimbangan teoritis dan empiris agar hasil 

yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program dengan maksimal 

(Kasbolah, 2011:73). Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan 3 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 1 kali pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran IPA pada setiap 

pertemuan dilakukan dengan model PBI berbantuan media Audiovisual.  

3.1.3 Observasi 

Menurut Kunandar (2011:73) observasi dalam PTK adalah kegiatan 

pengumpulan data yang berupa proses perubahan kinerja KBM. Pada langkah ini, 

peneliti harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara mengumpulkan, 

dan alat atau instrumen penilaian data (angket/ wawancara/ observasi, dan lain-

lain). 

Observasi secara langsung menggunakan instrumen–instrumen 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti bersama tim kolaborasi untuk 

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

pembelajaran IPA. 
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3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto,2008:19). Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 komponen 

kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, pemaknaan data hasil analisis, 

penjelasan hasil analisis, dan penyimpulan apakah masalah itu teratasi atau tidak. 

Jika teratasi berapa persen yang teratasi dan berapa persen yang belum. Apabila 

ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi dalam 

refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti atau tetap berlanjut. 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan Siklus I 

a) Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta menelaah 

materi dan menetapkan indikator pembelajaran IPA kelas IVB semester I. 

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

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran IPA melalui model PBI 

berbantuan media Audiovisual. 

c) Menyiapkan media pembelajaran Audiovisual dan sumber belajar yang 

diperlukan dalam pembelajaran tentang sumber energi panas. 

d) Menyiapkan lember kerja siswa dan soal evaluasi. 

e) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 
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f) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model PBI berbantuan media Audiovisual serta foto 

untuk dokumentasi. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, siapa yang 

pernah mencuci baju? Mengapa baju yang kita cuci akhirnya bisa kering?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan awal 

agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

sumber energi panas. (Orientasi pada masalah)  (eksplorasi) 

c. Guru menayangkan media audiovisual tentang sumber energi panas. (Tahap 

penyajian) (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 
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e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang harus 

dilakukan untuk membuktikan adanya sumber energi panas melalui gesekan 

benda serta menguraikan manfaat energi panas. (Tahap penerapan) (elaborasi) 

f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (Elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan yaitu dengan menyediakan alat dan 

bahan yang dibutuhkan berupa batu. (Elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan membuat 

hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok 

sebagai hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi 

hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (Elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah. 
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d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

3.1.1.1 Observasi 

Dalam tahap observasi meliputi:  

a) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model PBI berbantuan media Audiovisual. 

b) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

PBI berbantuan media Audiovisual. 

c) Menganalisis catatan lapangan. 

d) Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

3.1.1.2 Refleksi 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan catatan lapangan pada siklus I, diperoleh hal-hal yang perlu 

diperbaiki, yaitu guru masih belum optimal dalam mengkondisikan siswa, guru 

belum memaksimalkan fasilitas yang ada di dalam kelas, suara media kurang 

keras sehingga siswa tidak jelas mendengar materi yang terdapat pada media yang 

telah ditayangkan melalui LCD, guru belum membimbing kelompok secara 

merata saat penyelidikan. 

Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus I untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus II. Rencana perbaikan untuk 

pembelajaran siklus II diantaranya adalah pengkondisian siswa ditingkatkan 

dengan memberikan peringatan yang tegas kepada siswa yang telah gaduh, 

memaksimalkan penggunaan fasilitas misalnya menulis materi yang penting agar 
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pembelajaran lebih optimal, memperbaiki media yang digunakan terutama dalam 

hal suara dan gambar dan mengecek ulang sebelum digunakan, memberikan 

pengarahan dan bimbingan pada semua kelompok agar penyelidikan dapat 

berjalan dengan lancar. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media Audiovisual dengan 

materi perpindahan energi panas. 

b) Menyiapkan media pembelajaran audiovisual dengan suara yang lebih keras 

dan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran tentang perpindahan 

energi panas. 

c) Menulis di papan tulis materi yang penting. 

d) Memberikan pengarahan dan bimbingan penyelidikan pada semua kelompok. 

e) Menyiapkan lember kerja siswa dan soal evaluasi. 

f) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

g) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model PBI berbantuan media Audiovisual serta 

foto untuk dokumentasi. 
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, pernahkan kalian 

berdiri di bawah terik matahari? Apa yang kalian rasakan?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan awal 

agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

macam-macam cara perpindahan energi panas. (Orientasi pada masalah)  

(eksplorasi) 

c. Guru menayangkan media audiovisual tentang macam-macam cara 

perpindahan energi panas. (tahap penyajian) (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 
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e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang harus 

dilakukan untuk membuktikan adanya perpindahan panas. (Tahap penerapan) 

(elaborasi) 

f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan dengan mempersiapkan alat dan 

bahan yang dibutuhkan yaitu lilin, korek api, gelas, tatakan, malam, sendok. 

(elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan membuat 

hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok 

sebagai hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi 

hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif. (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 
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b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah 

d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

3.2.2.3 Observasi 

Dalam tahap observasi meliputi:  

h) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model PBI berbantuan media Audiovisual. 

i) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

PBI berbantuan media Audiovisual. 

j) Menganalisis catatan lapangan. 

k) Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

3.2.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan catatan lapangan pada siklus II, diperoleh hal-hal yang perlu 

diperbaiki, yaitu pengkondisian siswa  belum maksimal, guru belum menuliskan 

tujuan pembelajaran di papan tulis, guru belum menyampaikan mekanisme dalam 

berkelompok, tidak adanya tindak lanjut setelah pembelajaran, dan persentase 

hasil belajar siswa siklus II belum mencapai indikator keberhasilan, yaitu 74,46%. 

Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus III. Rencana perbaikan 

untuk pembelajaran siklus III diantaranya adalah pengkondisian siswa 
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dimaksimalkan, menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis, menyampaikan 

mekanise dalam berkelompok kepada siswa, memberikan tindak lanjut kepada 

siswa berupa pengayaan, remidial, atau pekerjaan rumah, melakukan perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perancanaan 

a) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media Audiovisual dengan 

materi energi bunyi. 

b) Menyiapkan media pembelajaran audiovisual dan sumber belajar yang 

diperlukan dalam pembelajaran tentang energi bunyi. 

c) Mengkondisikan siswa dengan maksimal. 

d) Menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis. 

e) Menyampaikan mekanisme bekerja kelompok. 

f) Pemberian tindak lanjut kepada siswa setelah pembelajaran selesai. 

g) Menyiapkan lember kerja siswa dan soal evaluasi. 

h) Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

i) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model PBI berbantuan media Audiovisual serta 

foto untuk dokumentasi. 
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, pernahkan kalian 

bermain musik seruling? Apa yang terjadi?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan awal 

agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

energi bunyi. (Orientasi pada masalah)  (eksplorasi) 

c. Guru menayangkan media audiovisual tentang energi bunyi. (tahap penyajian) 

(eksplorasi) 

d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 

e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang harus 

dilakukan untuk membuktikan adanya perambatan bunyi. (Tahap penerapan) 

(elaborasi) 
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f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan. (elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan membuat 

hasil karya (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya). (elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok 

sebagai hasil karya . (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi 

hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif. (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah 

d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 
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3.2.3.3 Observasi 

Dalam tahap observasi meliputi:  

a) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model PBI berbantuan media Audiovisual. 

b) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

PBI berbantuan media Audiovisual. 

c) Menganalisis catatan lapangan. 

d) Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

3.2.3.4 Refleksi 

a) Keterampilan guru dan aktivitas siswwa meningkat dibandingkan dengan 

siklus-siklus sebelumnya dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu dalam kriteria baik.  

b) Persentase hasil belajar siswa mencapai 87,23%. Dengan demikian hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang melalui model PBI berbantuan media Audiovisual telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu 85%. 

c) Kegiatan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara 

berkelanjutan dan kegiatan penelitian dihentikan. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dari penelitian ini adalah guru kelas dan siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. Pelaksanaan penelitian ini melibatkan seluruh 

siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang yang terdiri dari 47 siswa 

dengan 26 siswa perempuan dan 21 siswa laki – laki.  
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3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVB SDN Tambakaji 

04 Kota Semarang. 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a) Keterampilan guru pada pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Kota Semarang melalui model PBI berbantuan media Audiovisual. 

b) Aktivitas siswa pada pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang melalui model PBI berbantuan media Audiovisual.  

c) Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Kota Semarang melalui model PBI berbantuan media Audiovisual. 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media Audiovisual. 

3.6.1.2 Siswa  

Sumber data siswa adalah siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota 

Semarang dengan jumlah 47 siswa. Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus pertama sampai siklus ketiga melalui model PBI berbantuan media 

Audiovisual. 
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3.6.1.3 Data Dokumen 

 Peneliti memperoleh sumber data dokumen dari data awal nilai hasil 

evaluasi foto, serta video kegiatan pembelajaran melalui model PBI berbantuan 

media Audiovisual. Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk 

melakukan tindakan serta bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan 

penelitian. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut Arikunto (2008:131), data kuantitatif berupa nilai hasil belajar 

siswa dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Misalnya 

mencari nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain secara 

individual maupun klasikal. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan 

(Herrhyanto 2011:1.3) Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa skor dan rata-

rata skor keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media audiovisual.  

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Arikunto (2008:131) menyatakan bahwa data kualitatif yaitu data yang 

berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi 

siswa tentang suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

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

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

sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. Artinya, data berjenis kualitatif 

diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil observasi selama 
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proses pembelajaran  yang diklasifikasikan menjadi: sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang (Somantri, 2011:41). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa: 1) Model 

pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual yang paling baik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran; 2) Kategori atau kriteria keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes. Teknik non tes dilakukan dengan metode observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Menurut Poerwanti (2008:4.3), tes dapat diartikan sebagai seperangkat 

tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dan kualitas siswa sebagai hasil belajar siswa dalam pencapaian belajar siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Teknik tes alat pengumpulan datanya berupa tes 

tertulis yaitu lembar kerja siswa dan tes evaluasi yang dilaksanakan pada setiap 

akhir pembelajaran setiap siklusnya. Lembar kerja siswa dikerjakan secara 

kelompok dan tes evaluasi diberikan secara individual untuk mengetahui 

kemampuan kognitif siswa. 
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3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat 

pengumpulan data berupa lembar observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

a. Metode Observasi 

Hadi (1986) mengemukakan bahwa pengamatan atau observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikhologis, yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, dan gejala alam (Sugiyono, 2010:203). 

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi 

dilakukan oleh orang yang terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan 

tindakan. Observasi ini dapat dilakukan dengan pedoman observasi (format, 

daftar, cek), catatan lapangan, jurnal harian, observasi aktivitas di kelas, 

penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam elektronik, atau pemetaan kelas 

(Mills dalam Kunandar, 2011:143) 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan  

keterampilan guru dalam mengajar dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

melalui model PBI berbantuan media Audiovisual. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen–dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik (Sukmadinata,2012:221). Metode dokumentasi dalam 
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penelitian ini digunakan untuk menghimpun informasi dengan cara menganalisis 

kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, dan dokumen berupa 

gambar-gambar selama pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model PBI 

berbantuan media Audiovisual. 

c. Metode Catatan Lapangan 

Wiriaatmadja (2007:125) berpendapat bahwa salah satu sumber informasi 

yang sangat penting dalam penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan 

(fields notes) yang dibuat oleh peneliti/mitra peneliti dalam melakukan 

pengamatan atau observasi. Berbagai aspek dalam pembelajaran di kelas, suasana 

kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa 

dengan siswa, iklim sekolah, maupun aspek-aspek lain dalam pembelajaran 

semuanya dapat dibaca kembali dari catatan lapangan. 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek 

penelitian tindakan kelas (Kunandar, 2011:197). 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang 

terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat 

pembelajaran, melihat perkembangan tindakan pada pembelajaran IPA melalui 

model PBI berbantuan media Audiovisual. Catatan lapangan berisi catatan guru 

selama pembelajaran berlangsung apabila ada suatu hal yang muncul dalam 

proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis rata-rata skor dan persentaase ketuntasan belajar klasikal melaui 

model PBI berbantuan media audiovisual. 

Adapun langkah-langkah menganalisis data kuantitatif yaitu: 

a. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis dengan rumus:  

N  = 
 

  
 x 100 (skala 0-100) 

Keterangan:  

B = Skor yang diperoleh 

N =  Nilai 

St = Skor teoritis / skor maksimal    

(Poerwanti, 2008:6.3) 

b. Menghitung nilai rata-rata kelas / mean dianalisis dengan rumus:  

X = 



i

ii

f

xf .

 

Keterangan : 

ix  = titik tengah masing- masing kelas 

if  = frekuensi masing- masing kelas 

(Somantri dan Muhidin, 2011:125-126) 
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c. Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal 

Hasil belajar dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

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

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

KKM Mata Pelajaran IPA Kelas IVB SDN Tambakaji 04 

 

 

 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

  

Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

(Aqib, 2011:205) 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model PBI dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dikelompokkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor pada domain 

afektif dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan 

Individu 
Kriteria 

≥70 Tuntas 

<70 Tidak Tuntas 

𝑝 = 
∑siswa yang tuntas belajar

∑seluruh siswa
× 100% 
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1. Menentukan rentang skor 

2. Menentukan skor terendah 

3. Menentukan skor tertinggi 

4. Mencari median 

5. Membagi rentang nilai menjadi 4 kriteria: sangat baik, baik, cukup dan kurang 

Rentang skor yang digunakan adalah 1–4 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

2. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

3. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

4. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak (Rusman, 2013: 98) 

Penghitungan data skor dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

 Keterangan: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor   

 (Herrhyanto, 2008:5.3) 

  =  
 

4
   1  

Ketetrangan 

Ki = kuartil ke i  

i = 1,2,3,4 

n = banyaknya skor  

K1 =   

n = ( T – R ) +1 



90 
 

 
 

K2 =  

K3 =  (n + 1) 

K4 = T 

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari lembar observasi dan dikonversikan 

dengan tabel ketuntasan data kualitatif, maka akan didapat 

Tabel 3.2 

Skala Ketuntasan Data Kuantitatif 

Kriteria Kentutasan Skala Penilaian Keterangan 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

K2 ≤ skor < K3 Baik Tuntas 

K1 ≤ skor < K2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < K1 Kurang Tidak Tuntas 

 

a. Kriteria Keterampilan Guru 

Adapun penghitungan untuk menentukan skor kriteria ketuntasan 

observasi keterampilan guru adalah sebagai berikut:  

R : Skor terendah = 9 

T : Skor tertinggi = 36 

n : Banyak data  

n = (T – R) + 1  

 = (36 – 9) + 1 = 28 

Diperoleh data: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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K4 = T = 36 

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh kriteria hasil observasi 

keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

b. Aktivitas Siswa 

Adapun penghitungan untuk menentukan skor kriteria ketuntasan 

observasi keterampilan guru adalah sebagai berikut:  

R : Skor terendah = 10 

T : Skor tertinggi = 40 

n : Banyak data  

n = (T – R) + 1  

Letak  1 = 
 

 
 28  1  

           1 =  
 

 
 29 = 7 25 

Nilai K1 = x7+0,25(x8-x7) 

= 15+0,25(16-15) 

= 15+0,25(1) 

= 15 + 0,25 

= 15,25 

Letak  2 = 
 

 
 28  1  

           2 =  
 

 
 29 = 14 5 

 Nilai K2 = x14+0,5(x15-x14)  

= 22+0,5(23-22) 

= 22+0,5(1) 

= 22 + 0,5 

= 22,5 

Letak  3 = 
 

 
 28  1  

           3 =  
 

 
 29 = 21 75 

Nilai K3 =  x21+0,75(x22-x21) 

= 29+0,75(30-29) 

= 29+0,75(1) 

= 29 + 0,75 

= 29,75  

Skor Kriteria Keterangan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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 = (40– 10) + 1 = 31 

Diperoleh data : 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39, 40. 

Menentukan Letak Kuartil (Ki) :  

 Letak   =  
 

 
   1  

K4=T=40 

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh kriteria hasil observasi aktivitas 

siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

 

Letak  1 = 
 

 
 31  1  

           1 =  
 

 
 32 = 8 

 Nilai K1 = x8+0(x9-x8) 

= 17+0(18-17) 

= 17+0(1) 

= 17 + 0 

= 17 

Letak  2 = 
 

 
 31  1  

           2 =  
 

 
 32 = 16 

 Nilai K2 = x16+0(x17-x16) 

= 25+0(26-25) 

= 25+0(1) 

= 25 + 0 

= 25 

Letak  3 = 
 

 
 31  1  

           3 =  
 

 
 32 = 24 

  Nilai K3 = x24+0(x25-x24) 

= 33+0(34-33) 

= 33+0(1) 

= 33 + 0 

= 33 

Skor Kriteria Keterangan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran PBI berbantuan media Audiovisual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan 

media Audiovisual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

dengan skor minimal 22,5. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan 

media Audiovisual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

dengan skor minimal 25. 

3) Hasil belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual  ≥ 85% dalam pembelajaran IPA melalui model 

PBI berbantuan media Audiovisual dengan nilai hasil belajar IPA ≥ 70.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, 

serta hasil belajar pada pembelajaran IPA melalui model PBI berbantuan media 

audiovisual pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang diperoleh 

data sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran PBI berbantuan media audiovisual yang paling baik 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar, yang karakteristiknya terdiri dari (1) sintak model PBI 

berbantuan media audiovisual terdiri dari 10 langkah yang terbagi menjadi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (2) Sistem sosial dalam 

model PBI berbantuan media audiovisual terdiri dari kegiatan guru dan 

kegiatan siswa, (3) prinsip reaksi dalam penelitian ini adalah kondisi belajar 

yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran, (4) sistem pendukung dalam penerapan model 

PBI, didukung dengan media audiovisual, yang meliputi: alat dan bahan, 

media dan sumber belajar. 
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b. Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. Hasil penelitian pada siklus I memperoleh skor 

24 dengan kriteria baik, pada siklus II memperoleh skor 28 dengan kriteria 

baik, dan pada siklus III memperoleh skor 34 dengan kriteria sangat baik. 

Dengan demikian, keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan, 

yaitu dalam kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor minimal 22,5. 

c. Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Kota Semarang. Hasil penelitian pada siklus I memperoleh skor 

26 dengan kriteria baik, pada siklus II memperoleh skor 28,5 dengan kriteria 

baik, dan pada siklus III memperoleh skor 32,5 dengan kriteria baik. Dengan 

demikian, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu dalam 

kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor minimal 25. 

d. Penerapan model PBI berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 

04 Kota Semarang. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 61,70%, siklus II 

meningkat menjadi 74,46%, dan pada siklus III meningkat menjadi 87,23%. 

Dengan demikian, hasil belajar IPA siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, yaitu mencapai ketuntasan klasikal ≥85% dengan KKM 70.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian pada pembelajaran IPA melalui 

model PBI berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD N Tambakaji 

04 Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Guru dapat menerapkan model PBI berbantuan media audiovisual sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di kelas yang sama tetapi berbeda pelajaran maupun sebaliknya. Guru 

hendaknya mengkondisikan siswa dengan baik sehingga pada saat 

membimbing pembentukan kelompok dan membimbing penyelidikan dapat 

berjalan dengan lancar, guru mempersiapkan perangkat serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membuat hasil karya dan mengembangkan 

berpikir kritis bagi siswa dengan pembelajaran berbasis penemuan dan 

penyelidikan, bukan hanya hafalan. 

b. Melalui model PBI berbantuan media audiovisual dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam pembelajaran IPA karena model PBI dapat meningkatkan 

kemampuan siswa berpikir kritis, aktif dalam pembelajaran, serta 

meningkatkan daya ingat siswa karena siswa dalam pembelajaran tidak hanya 

secara hafalan tetapi dengan penyelidikan. 

c. Hendaknya sekolah melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar lebih optimal dan berjalan 

dengan lancar. Sekolah mengembangkan kerjasama antara guru dan siswa 

dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif terutama dalam model PBI 

berbantuan media audiovisual.  
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Lampiran I 

Instrumen Penelitian 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB  

SDN TAMBAKAJI 04 KOTA SEMARANG 

NO Variabel Indikator Sumber Data Alat / Instrumen 

1.  Keterampilan guru 

pada pembelajaran 

IPA melalui model 

PBI berbantuan 

media audiovisual 

1. Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran, mengelola 

kelas) 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

(Keterampilan membuka 

pelajaran, menjelaskan, 

mengelola kelas) 

3. Melakuakan tanya jawab 

terhadap siswa mengenai 

materi pelajaran 

(Keterampilan Bertanya) 

4. Memberikan permasalahan 

melalui penayangan media 

audiovisual 

(Keterampilan 

Mengadakan Variasi) 

5. Membimbing    

pembentukan kelompok 

(Keterampilan mengelola 

kelas, membimbing 

Guru 

 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 

c. Dokumentasi 
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diskusi kelompok kecil) 

6. Membimbing siswa 

melakukan penyelidikan. 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

7. Memperhatikan presentasi 

hasil karya kelompok 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

8. Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

9. Melakukan evaluasi 

kepada siswa 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

2.  Aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPA 

melalui  model PBI 

berbantuan media 

Audiovisual 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

(Emotional  activities) 

2. Menyiapakn logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran (Emotional 

activities) 

3. Merespon pertanyaan yang 

diajukan guru (Oral, 

Listening activities) 

4. Menyimak permasalahan 

yang ditayangkan guru 

Siswa 

 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 
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melalui media audiovisual 

(Visual, listening 

activities) 

5. Ketertiban siswa dalam 

pembentukan diskusi 

kelompok kecil (Listening 

activities) 

6. Melakukan penyelidikan 

dan mengumpulkan 

informasi untuk pemecahan 

masalah. (Oral, listening, 

writing, visual dan 

emotional activities) 

7. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

(Visual, Oral, listening, 

dan writing activities) 

8. Menanggapi hasil karya 

kelompok lain (Listening, 

Oral activities) 

9. Menyimpulkan dan 

merefleksi materi 

pelajaran. (Oral activities) 

10. Mengerjakan soal evaluasi 

(Wriring, Oral, Listening 

activities) 

3.  Hasil belajar siswa 

pada pembelajaran 

IPA melalui model 

PBI  dan media 

Audiovisual 

1. Menjelaskan pengertian 

energi panas. 

2. Menyebutkan sumber-

sumber energi panas. 

3. Menguraikan  manfaat 

Daftar 

hasil 

belajar 

siswa 

a. Lembar kerja 

siswa 

b. Soal evaluasi 
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energi panas. 

4. Membuktikan panas dapat 

dihasilkan dari gesekan. 

5. Menyebutkan macam-

macam cara perpindahan 

energi panas. 

6. Membedakan macam 

perpindahan panas 

(konduksi, konveksi, 

radiasi) 

7. Membuktikan terjadinya 

perpindahan energi panas. 

8. Mengelompokkan contoh 

perpindahan panas secara 

konduksi, konveksi, dan 

radiasi 

9. Menyebutkan sumber 

energi bunyi. 

10. Merancang percobaan 

perambatan bunyi. 

11. Menguraikan berbagai 

macam perambatan bunyi. 

12. Mengklasifikasi alat musik 

berdasarkan cara 

membunyikannya 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 

KOTA SEMARANG 

 

Siklus ke...... 

Nama Guru  : Dwi Mustikaningtyas Utami 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Pokok Materi  :  

Hari/ Tanggal  : ……………………………………………… 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika 1 deskriptor yang tampak 

4. Hal-hal yang tidak ditemui dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

 (Rusman, 2013: 101) 

 

No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

1. Mempersiapkan 

perangkat 

pembelajaran  

a. Menyiapkan media pembelajaran.  

 
b. Menyiapkan sumber pembelajaran.  

c. Mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 
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No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

d. Menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.   

a. Tujuan pembelajaran disampaikan 

dengan bahasa yang jelas. 

 

 

b. Tujuan sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan ditulis di 

papan tulis. 

 

d. Tujuan yang disampaikan 

memenuhi syarat audience (A), 

behaviour (B), condition (C) dan 

degree (D). 

 

3. Melakuakan tanya 

jawab terhadap 

siswa mengenai 

materi pelajaran  

a. Bertanya sesuai dengan materi  

 

b. Pertanyaan jelas terdengar oleh 

semua siswa 

 

c. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar 

 

d. Menanggapi jawaban dari siswa  

4. Memberikan 

permasalahan 

melalui 

penayangan media 

audiovisual  

a. Menyampaikan tujuan 

menayangkan media audiovisual 

 

 

b. Media audiovisual  terlihat jelas 

oleh seluruh siswa. 

 

c. Media audiovisual sesuai dengan 

materi pembelajaran 

 

d. Media audiovisual jelas gambar 
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No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

dan suaranya 

5. Membimbing    

pembentukan 

kelompok  

a. Membagi siswa dalam kelompok 

kecil secara heterogen 

  

b. Menjelaskan mekanisme bekeja 

kelompok. 

 

c. Mengkondisikan siswa saat 

pembentukan kelompok 

 

d. Memberikan tugas kepada semua 

kelompok. 

 

6. Membimbing siswa 

melakukan 

penyelidikan.  

 

a. Menyediakan sumber belajar yang 

diperlukan dalam penyelidikan 

  

b. Mengamati jalannya diskusi 

seluruh kelompok 

 

c. Memberikan bimbingan bagi 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

 

d. Mengkondisikan diskusi agar tetap 

kondusif. 

 

7. Memperhatikan 

presentasi hasil 

karya kelompok  

 

a. Membimbing siswa dalam 

meyusun hasil penyelidikan 

  

b. Menujuk kelompok 

menyampaikan hasil diskusi 

 

c. Memberikan kesempatan 

kelompok lain untuk menanggapi  
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No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

d. Memberikan konfirmasi dan 

meluruskan jawaban yang masih 

belum tepat. 

 

8. Melakukan refleksi 

terhadap 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

  

b. Memberikan kesempatan bertanya 

materi yang belum dipahami 

 

c. Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran 

 

d. Memberikan kegiatan tindak 

lanjut 

 

9. Melakukan 

evaluasi kepada 

siswa 

a. Menyiapkan soal evaluasi   

b. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 

 

c. Mengawasi jalannya tes evaluasi  

d. Soal evaluasi sesuai dengan 

materi 

 

Skor Keseluruhan   

 

Kriteria = ............ 
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Kriteria penilaian :  

R : Skor terendah = 9 

T : Skor tertinggi = 36 

n : Banyak data  

n = (T – R) + 1  

 = (36 – 9) + 1  

 = 28 

Diperoleh data : 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Menentukan Letak Kuartil (Ki) :  

 Letak   =  
 

 
   1   

K4=T=36 

 

 

 

 

 

 

 

Letak  1 = 
 

 
 28  1  

           1 =  
 

 
 29 = 7 25 

Nilai K1 = x7+0,25(x8-x7) 

= 15+0,25(16-15) 

= 15+0,25(1) 

= 15 + 0,25 

= 15,25 

Letak  2 = 
 

 
 28  1  

           2 =  
 

 
 29 = 14 5 

 Nilai K2 = x14+0,5(x15-x14)  

= 22+0,5(23-22) 

= 22+0,5(1) 

= 22 + 0,5 

= 22,5 

Letak  3 = 
 

 
 28  1  

           3 =  
 

 
 29 = 21 75 

Nilai K3 =  x21+0,75(x22-x21) 

= 29+0,75(30-29) 

= 29+0,75(1) 

= 29 + 0,75 

= 29,75  
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Semarang, …………………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

 

……………………................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Keterangan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

PENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04  

KOTA SEMARANG 

 

Siklus ke...... 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Pokok Materi  :  

Hari/ Tanggal  : ……………………………………………… 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika tidak ada atau 1 deskriptor yang tampak 

4. Hal-hal yang tidak ditemui dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

 (Rusman, 2013: 101) 

 

No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

1. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran.  

a. Duduk di tempat duduk masing-

masing. 

 

 
b. Berdo‟a sebelum pelajaran dimulai.  

c. Mempersiapkan perlengkapan  



205 
 

 
 

No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

1.  belajar. 

d. Tidak berbuat keributan di kelas.  

2. Menyiapakn 

logistik yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran  

a. Sikap siap siswa mengikuti 

pelajaran 

 

 

b. Mendengarkan tujuan pembelajaran 

guru 

 

c. Bersemangat mengikuti pelajaran  

d. Mendengarkan apersepsi  

pembelajaran 

 

3. Merespon 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

a. Menanggapi pertanyaan yang 

diajukan guru 

 

 

b. Tenang dalam mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

 

c. Memberi tanggapan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami. 

 

d. Menanggapi pertanyaan dengan 

bersungguh-sungguh 

 

4. Menyimak 

permasalahan yang 

ditayangkan guru 

melalui media 

audiovisual 

a. Mempersiapkan diri menyimak 

media audiovisual 

 

 

b. Menyimak permasalahan yang ada 

pada media audiovisual 

 

c. Mencatat hal-hal penting 
 

d. Bertanya kepada guru 
 

5. Ketertiban siswa 

dalam 
a. Tertib dalam pembentukan 

kelompok 
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No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

pembentukan 

diskusi kelompok 

kecil 

b. Menjalin hubungan baik dengan 

teman kelompok 

 

c. Duduk sesuai dengan kelompoknya  

d. Tidak mengganggu kelompok lain  

6. Melakukan 

penyelidikan dan 

mengumpulkan 

informasi untuk 

pemecahan 

masalah 

a. Berdiskusi dengan kelompok   

b. Aktif dalam penyeledikan  

c. Memecahkan masalah bersama 

kelompok 

 

d. Memberikan ide  

7. Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

a. Menyajikan hasil karya kelompok   

b. Menghargai hasil karya kelompok 

lain 

 

c. Memberi tanggapan hasil karya 

kelompok lain 

 

d. Mengemukakan dengan kata yang 

sopan 

 

8. Menanggapi hasil 

karya kelompok 

lain 

a. Mendengarkan penyajian hasil 

karya kelompok lain 

  

b. Memberikan tanggapan terhadap 

kelompok lain 

 

c. Tanggapan menggunakan bahasa 

yang mudah dippahami 

 

d. Menghargai pendapat kelompok 

yang lain 
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No Indikator Deskriptor 
Nampak 

(√) 
Keterangan 

9. Menyimpulkan dan 

merefleksi materi 

pelajaran. 

a. Menyimpulkan materi pembelajaran   

b. Bertanya kepada guru jika ada 

kesulitan 

 

c. Merespon umpan balik guru   

d. Mencatat simpulan di buku catatan  

10. Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan dengan tertib   

b. Tidak mencontek  

c. Selesai tepat waktu  

d. Menjawab dengan kalimat yang 

jelas 

 

Skor Keseluruhan   

 

Kriteria = ............ 
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Kriteria penilaian :  

R : Skor terendah = 10 

T : Skor tertinggi = 40 

n : Banyak data  

n = (T – R) + 1  

 = (40– 10) + 1  

 = 31 

Diperoleh data : 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

Menentukan Letak Kuartil (Ki) :  

 Letak   =  
 

 
   1  

K4=T=40 

 

 

 

 

 

 

 

Letak  1 = 
 

 
 31  1  

           1 =  
 

 
 32 = 8 

 Nilai K1 = x8+0(x9-x8) 

= 17+0(18-17) 

= 17+0(1) 

= 17 + 0 

= 17 

Letak  2 = 
 

 
 31  1  

           2 =  
 

 
 32 = 16 

 Nilai K2 = x16+0(x17-x16) 

= 25+0(26-25) 

= 25+0(1) 

= 25 + 0 

= 25 

Letak  3 = 
 

 
 31  1  

           3 =  
 

 
 32 = 24 

  Nilai K3 = x24+0(x25-x24) 

= 33+0(34-33) 

= 33+0(1) 

= 33 + 0 

= 33 
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Semarang, …………………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

 

……………………................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Keterangan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 
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CATATAN LAPANGAN 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04  

KOTA SEMARANG 

Siklus Ke…… 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas   : IVB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan model PBI berbantuan media 

Audiovisual yang tidak ditemui di lembar observasi! 

Catatan :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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KETERKAIKATAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN PBI 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Langkah Pembelajaran Model 

PBI  

Langkah 

Penerapan Media 

Audiovisual 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBI Berbantuan 

Media Audiovisual 

 1.Tahap Persiapan 1. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media 

audiovisual 

1. (Orientasi siswa pada masalah)  

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. Menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan. 

Memotivasi siswa terlibat dalam 

aktitas pemecahan masalah 

yang dipilih 

 4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan, 

memunculkan masalah, dan 

memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pembelajaran 

 2.Tahap Penyajian 5. Siswa memperhatikan 

permasalahan yang diberikan 

oleh guru dalam penayangan 

media audiovisual 

2. (Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar) 

Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

(menetapkan topik, tugas, 

jadwal, dan lain-lain) 

 4. Guru membentuk kelompok 

secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

siswa 
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 3. Tahap Penerapan 5. Siswa bersama kelompoknya 

melaksanakan penyelidikan 

untuk memecahkan masalah 

dalam Lembar Kerja Siswa 

3. (Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok) 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesa, 

pemecahan masalah. 

 6. Guru membimbing siswa 

dalam penyelidikan 

pemecahan masalah yang 

diberikan 

4. (Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya) 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti 

laporan dan membantu mereka 

berbagi tugas dengan temanya. 

 7. Setiap kelompok 

merencanakan dan membuat 

hasil karya berupa laporan 

atau poster 

8. Siswa mempresentasikan hasil 

karya yang dibuat sesuai 

dengan penyelidikan 

5. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

4.Kelanjutan 

mengulang 

kembali pelajaran 

yang telah didapat 

9. Guru bersama dengan siswa 

melakukan refleksi 

10. Siswa mengerjakan evaluasi 
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KETERKAITAN KEGIATAN GURU DAN KEGIATAN SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBI Berbantuan 

Media Audiovisual 

Kegiatan Siswa Kegiatan Guru 

1. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media 

audiovisual 

1. Siswa mempersiapkan 

diri, menyiapkan buku 

peralatan tulis untuk 

mengikuti pembelajaran 

1. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memunculkan 

masalah, dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam 

pembelajaran 

2. Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh 

guru 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran 

3. Siswa menanggapi 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

3. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi 

yang akan dipelajari 

3. Siswa memperhatikan 

permasalahan yang diberikan 

oleh guru dalam penayangan 

media audiovisual 

4. Siswa memperhatikan 

permasalahan yang 

diberikan guru melalui 

tayangan media 

audiovisual 

4. Guru memberikan 

permasalahan kepada 

siswa melalui 

penayangan media 

audiovisual 

4. Guru membentuk kelompok 

secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

siswa 

5. Siswa berkumpul degan 

kelompok sesuai dengan 

pembagian dan 

memperhatikan arahan 

dari guru dalam 

penyelesaian masalah 

yang diberikan 

5. Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen dan memberi 

arahan untuk tugas yang 

akan diselesaikan 

5. Siswa bersama kelompoknya 

melaksanakan penyelidikan 

untuk memecahkan masalah 

dalam Lembar Kerja Siswa 

6. Siswa melaksanakan 

penyelidik dengan 

mengumpulkan 

informasi / 

melaksanakan 

eksperimen sesuai 

6. Guru memberikan 

Lembar Kerja Kelompok, 

memfasilitasi siswa 

dalam penyelidikan yang 

dibutuhkan siswa 



214 
 

 
 

dengan permasalahan 

yang disediakan pada 

LKS 

6. Guru membimbing siswa 

dalam penyelidikan 

pemecahan masalah yang 

diberikan 

7. Siswa dibimbing guru 

dalam menyelesaikan 

permasalahan yang 

diberikan 

7. Guru membimbing siswa 

dalam penyelidikan 

7. Setiap kelompok 

merencanakan dan membuat 

hasil karya berupa laporan 

atau poster 

8. Setiap kelompok 

merencanakan dan 

membuat suatu hasil 

karya berupa laporan 

atau poster 

8. Guru mengarahkan siswa 

dalam membuat hasil 

karya 

8. Siswa mempresentasikan 

hasil karya yang dibuat sesuai 

dengan penyelidikan 

9. Siswa 

mempresentasikan hasil 

karya yang 

dikembangkan 

berdasarkan 

penyelidikan 

9. Guru memperhatikan 

presentasi siswa terhadap 

hasil karya yang telah 

dikembangkan  

10. Kelompok lain 

menanggapi hasil karya 

temannya dengan 

bertanya atau memberi 

masukan sesuai dengan 

hasil karyanya 

10. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil karya 

yang telah dipaparkan 

9. Guru bersama dengan siswa 

melakukan refleksi 

11. Siswa bersama dengan 

guru merefleksi 

kegiatan pembelajaran 

yang telah berlangsung 

11. Guru bersama siswa 

merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

10. Siswa mengerjakan evaluasi 12. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

12. Guru memberikan soal 

evaluasi untuk mengukur 

pemahaman siswa 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

 
 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU PADA 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL 

Keterampilan Guru 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBI 

Berbantuan Media 

Audiovisual 

Indikator Keterampilan Guru 

dalam Model Pembelajaran 

PBI Berbantuan Media 

Audiovisual 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

2. Keterampilan 

memberi penguatan 

3. Keterampilan 

menggunakan variasi 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

5. Keterampilan 

bertanya 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

7. Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

1. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan 

1. Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran, mengelola 

kelas) 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan dalam 

pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

(Keterampilan membuka 

pelajaran, menjelaskan, 

mengelola kelas) 

3. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi 

yang akan dipelajari 

3. Melakuakan tanya jawab 

terhadap siswa mengenai 

materi pelajaran 

(Keterampilan Bertanya) 

4. Guru memberikan 

permasalahan kepada siswa 

melalui penayangan media 

audiovisual 

4. Memberikan permasalahan 

melalui penayangan media 

audiovisual (Keterampilan 

Mengadakan Variasi) 

5. Guru membentuk kelompok 

secara heterogen dan 

memberi arahan untuk tugas 

yang akan diselesaikan 

5. Membimbing    

pembentukan kelompok 

(Keterampilan mengelola 

kelas, membimbing diskusi 

kelompok kecil) 6. Guru memberikan Lembar 
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Kerja Kelompok, 

memfasilitasi siswa dalam 

penyelidikan yang 

dibutuhkan siswa 

7. Guru membimbing siswa 

dalam penyelidikan 

6. Membimbing siswa 

melakukan penyelidikan. 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

8. Guru mengarahkan siswa 

dalam membuat hasil karya 

9. Guru memperhatikan 

presentasi siswa terhadap 

hasil karya yang telah 

dikembangkan  

7. Memperhatikan presentasi 

hasil karya kelompok 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

10. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil karya 

yang telah dipaparkan 

11. Guru bersama siswa 

merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

8. Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

12. Guru memberikan soal 

evaluasi untuk mengukur 

pemahaman siswa 

9. Melakukan evaluasi kepada 

siswa (Keterampilan 

menutup pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PBI BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL 

Aktivitas Siswa 

Modifikasi Langkah Model 

Pembelajaran PBI Berbantuan 

Media Audiovisual 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Model Pembelajaran 

PBI Berbantuan Media 

Audiovisual 

1. Visual activities 

membaca, 

memperhatikan 

gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

2. Oral activities 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities 

mendengarkan: uraian 

percakapan, 

percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4. Writing activities 

menulis cerita, 

karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities 

menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

1. Siswa mempersiapkan diri, 

menyiapkan buku peralatan 

tulis untuk mengikuti 

pembelajaran 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

(Emotional  activities) 

2. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

2. Menyiapakn logistik 

yang diperlukan dalam 

pembelajaran 

(Emotional activities) 

3. Siswa menanggapi pertanyaan 

yang diajukan guru 

3. Merespon pertanyaan 

yang diajukan guru 

(Oral, Listening 

activities) 

4. Siswa memperhatikan 

permasalahan yang diberikan 

guru melalui tayangan media 

audiovisual 

4. Menyimak 

permasalahan yang 

ditayangkan guru 

melalui media 

audiovisual (Visual, 

listening activities) 

5. Siswa berkumpul degan 

kelompok sesuai dengan 

pembagian dan 

memperhatikan arahan dari 

guru dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan 

5. Ketertiban siswa dalam 

pembentukan diskusi 

kelompok kecil 

(Listening activities) 
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6. Motor activities 

melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, 

model mereparasi, 

bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities 

menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, dan gugup. 

6. Siswa melaksanakan 

penyelidik dengan 

mengumpulkan informasi / 

melaksanakan eksperimen 

sesuai dengan permasalahan 

yang disediakan pada Lembar 

Kerja Siswa 

6. Melakukan penyelidikan 

dan mengumpulkan 

informasi untuk 

pemecahan masalah. 

(Oral, listening, writing, 

visual dan emotional 

activities) 

 7. Siswa dibimbing guru dalam 

menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan 

8. Setiap kelompok 

merencanakan dan membuat 

suatu hasil karya berupa 

laporan atau poster 

7. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

(Visual, Oral, listening, 

dan writing activities) 

9. Siswa mempresentasikan hasil 

karya yang dikembangkan 

berdasarkan penyelidikan 

10. Kelompok lain menanggapi 

hasil karya temannya dengan 

bertanya atau memberi 

masukan sesuai dengan hasil 

karyanya 

8. Menanggapi hasil karya 

kelompok lain 

(Listening, Oral 

activities) 

11. Siswa bersama dengan guru 

merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

9. Menyimpulkan dan 

merefleksi materi 

pelajaran. (Oral 

activities) 

12. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

10. Mengerjakan soal 

evaluasi (Wriring, Oral, 

Listening activities) 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus I 

Nama Sekolah :  SDN Tambakaji 04 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  IV / 2 

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

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-

sifatnya 

Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

8.1.1  Menjelaskan 

pengertian energi 

panas. 

8.1.2  Menyebutkan 

sumber-sumber 

energi panas. 

8.1.3  Menguraikan  

manfaat energi panas. 

Energi panas  1. Orientasi masalah dengan 

melakukan apersepsi 

2. Guru menayangkan media 

audiovisual mengenai energi 

panas 

3. Siswa dibagi dalam kelompok  

4. Guru membagikan LKS untuk 

memecahkan masalah yang 

Audiovisual - Penilaian 

tertulis 

- Penilaian 

produk 

2 J

P 

2 JP 

1. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

Budi 

Wahyono. 

2. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 
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8.1.4  Membuktikan panas 

dapat dihasilkan dari 

gesekan. 

 

 

 

 

 

 

diberikan 

5. Guru membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok 

6. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil karya 

7. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi 

8. Siswa yang aktif mendapatkan 

reward 

9. Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran 

10. Siswa melakukan evaluasi 

Heri 

Sulistyano 

3. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

Poppy K 

Devi 

4. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

S. 

Rositawaty 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

Nama Sekolah : SD N Tambakaji 04 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator 

8.1.1 Menjelaskan pengertian energi panas. 

8.1.2 Menyebutkan sumber-sumber energi panas. 

8.1.3 Menguraikan manfaat energi panas. 

8.1.4 Membuktikan panas dapat dihasilkan dari gesekan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru mengenai energi panas, siswa dapat 

menjelaskan pengertian energi panas dengan tepat. 

2. Dengan pengamatan media audiovisual, siswa dapat menyebutkan 

sumber-sumber energi panas dengan benar. 

3. Dengan berdiskusi kelompok mengenai manfaat energi panas, siswa dapat 

menguraikan manfaat energi panas. 
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4. Melalui demonstrasi langsung, siswa dapat membuktikan panas dapat 

dihasilkan dari gesekan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 

Berani, Disiplin, Kerjasama, Percaya diri, Tanggung jawab, Rasa Ingin 

Tahu 

V. Materi Pembelajaran 

Energi panas 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi. 

Model Pembelajaran  : Problem Based Instruction (PBI) 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, siapa yang 

pernah mencuci baju? Mengapa baju yang kita cuci akhirnya bisa kering?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan 

awal agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

sumber energi panas. (Orientasi pada masalah)  (eksplorasi) 

c. Guru menayangkan media audiovisual tentang sumber energi panas. 

(tahap penyajian) (eksplorasi) 
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d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 

e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang 

harus dilakukan untuk membuktikan adanya sumber energi panas melalui 

gesekan benda serta menguraikan manfaat energi panas. (Tahap 

penerapan) (elaborasi) 

f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan yaitu dengan menyediakan alat 

dan bahan yang dibutuhkan berupa batu. (elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan 

membuat hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

(elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja 

kelompok sebagai hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau 

menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah 

d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

 



224 
 

 
 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Media Audiovisual tentang energi panas. 

Sumber Belajar : 

1. BSE IPA kelas IV SD karya Budi Wahyono. 

2. BSE IPA kelas IV SD karya Heri Sulistyanto 

3. BSE IPA kelas IV SD karya Poppy K Devi 

4. BSE IPA kelas IV SD karya S. Rositawaty 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes : penilaian proses dan hasil 

2. Jenis tes  : tertulis dan produk 

3. Bentuk tes  : Pilihan ganda dan uriaan 

4. Alat tes  : LKS, Evaluasi 

 

Semarang, 17 Maret 2015 
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LAMPIRAN 

 

MATERI AJAR 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Materi ajar : Energi Panas  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kamu berhubungan dengan panas. 

Apa yang dimaksud dengan energi panas? Energi Panas adalah energi yang tidak 

dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Apakah sumber energi panas itu? Semua yang 

dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber panas, di 

antaranya api, gesekan benda, listrik dan matahari.  

a. Api  

Pernahkah kamu berada di sekitar api unggun? Jika ya, tentu kamu akan 

merasakan panas yang berasal dari api unggun. Ini menunjukkan bahwa api 

adalah sumber panas. Untuk memunculkan api, kamu membutuhkan bahan 

bakar dan udara. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu bakar, 

minyak tanah, dan gas. Selain bahan bakar, udara juga diperlukan karena 

tanpa udara, api akan mati. Api dapat dimunculkan dari korek api dan batu 

api. Batu api biasanya dipasangkan pada pemantik. Pada zaman dahulu, 

sebelum ditemukan kedua alat tadi, api dihasilkan dengan menggesekkan batu 

api. Selain itu, juga dilakukan dengan menggesekkan dua batang kayu. Jika 

gesekan sudah sangat panas, akan timbul api pada kayu tersebut. Api sangat 

bermanfaat bagi kehidupan, diantaranya untuk masak, menjalankan mesin, 

serta memusnahkan sampah dan kuman. Namun, kamu harus hati-hati 

menggunakannya. Api dapat menyebabkan kebakaran. Bukan hanya harta 
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yang hilang, tetapi dapat juga nyawa. Oleh karena itu, jika sudah tidak 

diperlukan, matikanlah api.  

b. Gesekan antara dua benda  

Panas timbul karena gesekan yang terus-menerus. Makin kasar permukaan 

benda yang digesekkan, makin cepat pula panas timbul. Satu hal yang perlu 

diperhatikan. Pemberian cairan atau pelumas pada permukaan benda 

menyebabkan lambannya timbul panas.  

c. Listrik 

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

diperoleh melalui alat-alat listrik. Memperoleh energi panas dari listrik sangat 

praktis. Nasi dapat hangat terus jika disimpan di “Magic Jar”. Di Negara-

negara yang mengalami musim dingin, di rumah-rumah dipasang pemanas 

ruangan dari listrik, tungku pemanas dengan kayu bakar sudah jarang 

digunakan. 

d. Matahari  

Kamu perhatikan ketika ibumu menjemur pakaian di pagi hari. Ketika 

dijemur, pakaian terlihat basah. Ketika sore hari, pakaian sudah kering. Ini 

menunjukkan bahwa Matahari memberikan panas pada pakaian. berada di 

bawah terik Matahari, kamu tentu akan merasakan panas. Matahari merupakan 

sumber energi utama bagi kehidupan. Jika Matahari tidak ada, bumi akan 

selalu malam. Dapat kamu bayangkan bagaimana dinginnya bumi ini. Dapat 

dipastikan kehidupan akan musnah. Oleh karena itu, kamu harus mensyukuri 

nikmat adanya Matahari. Coba kamu sebutkan manfaat lain dari energi panas 

Matahari.  

Manfaat Energi Panas 

Energi panas tidak dapat kita lihat bentuknya tetapi pengaruhnya dapat kita 

rasakan. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Manusia 

memanfaatkan energy panas yang berasal dari matahari untuk : 
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1. Menguapkan air (penjemuran pakaian, pengeringan pakaian/ikan asin/bahan 

makanan, proses pembuatan garam) 

2. Menghangatkan ruangan dan memanaskan air 

3. Mengeringkan bahan makanan, kayu bakar dan proses pembuatan garam.  

Selain itu kalor atau energi panas juga dimanfaatkan dalam prisip kerja alat-

alat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain ditunjukan 

pada: 

1. Prinsip Kerja Mobil 

Prinsip kerja pada mobil yaitu memanfaatkan perubahan bentuk energi 

yaitu energi kimia menjadi energi panas dan kemudian menghasilkan energi 

gerak. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakan dan udara akan mendorong 

torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak, 

sehingga torak dapat bergerak bolak balik (reciprocating). Gerak bolak-balik 

torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol (crank shaft). Dan 

sebaliknya gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-balik 

torak pada langkah kompresi. 

Kendaraan yang melaju di jalanan pada umumnya terbagi menjadi dua 

bagian besar, yaitu yang berbahan bakar bensin, dan berbahan bakar solar . 

Perbedaan mendasar dari kedua jenis mesin itu adalah, kalau mesin bensin 

atau disebut juga mesin Otto (motor ledak), di dalam ruang mesinnya terdapat 

lecutan listrik atau api dari busi untuk menyalakan campuran bensin dan udara 

(oksigen). Sementara pada mesin Diesel, tidak diperlukan nyala listrik/api dari 

busi. 

2. Penerapan Kalor Pada prinsip kerja Penyulingan Air 

Untuk memperoleh air murni dari air tidak murni maka kita bias peroleh 

dengan melakukan proses penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan 

suatu proses untuk mendapatkan zat cair tidak murni kemudian uap air yang 

terbentuk diembunkan hingga diperoleh zat cair murni. Prinsip kerja dari 

penyulingan adalah memanfaatkan perbedaan titik didih zat cair.  
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 MEDIA PEMBELAJARAN  
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

Judul    : Gambar Manfaat Energi Panas 

Tujuan   : Dapat menguraikan manfaat energi panas. 

Alat dan bahan : Pensil, bolpoin, dan penghapus 

 

 

Petunjuk : 

1. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

2. Bacalah soal dengan teliti! 

3. Isilah titik-titik pada kolom dibawah ini! 

4. Perhatikan gambar manfaat energi panas dibawah ini, kemudian uraikan 

menggunakan kalimat kalian sendiri! 

5. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

 

 

 

 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Manfaat energi panas gambar disamping adalah 

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

Energi panas diperoleh dari................................. 

Alasan.................................................................. 

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

2. 

 

Manfaat energi panas gambar disamping adalah 

………………………………………………… 

Energi panas diperoleh dari............................... 

Alasan................................................................ 

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

3. 

 

Manfaat energi panas gambar disamping adalah 

………………………………………………… 

Energi panas diperoleh dari............................... 

Alasan................................................................ 

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

4. 

 

Manfaat energi panas gambar disamping adalah 

……………………………………………….. 

Energi panas diperoleh dari............................. 

Alasan.............................................................. 

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

Kesimpulan : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

 

Panas dari Gesekan 

Petunjuk: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

2. Bacalah soal dengan teliti! 

3. Isilah titik-titik dibawah ini! 

4. Kerjakan langkah-langkah percobaan di bawah ini! 

5. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

Tujuan Percobaan : 

Membuktikan bahwa panas dapat dihasilkan dari gesekan 

 

Alat dan Bahan 

 Tangan 

 Dua buah batu 

 Pipi 

 Meja 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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Langkah Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini! 

1. Coba kalian gesek-gesekkan kedua telapak tangan kalian selama kurang lebih 

3 menit, Apa yang kalian rasakan?  

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

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

2. Setelah menggesek-gesekkan tangan, kemudian letakkan kedua telapak 

tanganmu ke pipimu. Apa yang kalian rasakan? 

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

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

3. Ambillah dua buah batu 

Gesekkan kedua buah batu selama kurang lebih 5 menit, kemudian pegang 

bagian permukaan batu yang bergesekan, Apa yang kalian rasakan? 

 

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

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

4. Kesimpulan (Merumuskan Kesimpulan) 

Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, dari mana energi panas 

diperoleh? Adakah sumber energi panas selain dari percobaan? Jelaskan! 

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

.......................................................................................................................... 
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Rubrik Penilaian Lembar Kerja 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

Kriteria Bagus sekali Bagus Cukup Berlatih lagi 

Bekerja 

sama 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan 

sikap tanggung 

jawab dan 

sportif. (4) 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan sikap 

kurang 

bertanggung jawab  

dan sportif (3) 

Terkadang 

bekerja sama, 

dan tidak 

bertanggung 

jawab dan sportif   

(2) 

Tidak bekerja 

sama dan 

menunjukkan 

sikap 

.tidak tanggung 

jawab serta 

sportif (1) 

Membuat 

dan 

mengemba

ngkan hasil 

karya 

Hasil karya 

yang dibuat 

sesuai dengan 

materi dan 

dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan baik 

(4) 

Hasil karya yang 

dibuat sesuai 

dengan materi 

namun dalam 

membuat 

kesimpulan kurang 

tepat  (3) 

 

Hasil karya yang 

dibuat kurang 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan 

kurang tepat 

(2 ) 

Hasil karya yang 

dibuat tidak 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan tidak 

tepat sama sekali 

 (1) 

Keterampil

an 

Mengkomu

nikasikan 

hasil karya 

Penjelasan 

jelas, suara 

lantang, serta 

pemilihan 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(2) 

Penjelasan jelas, 

suara lantang, 

pemilihan 

beberapa 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1,5) 

Penjelasan kurang 

jelas, suara 

kurang lantang, 

pemilihan 

beberapa 

tidak sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1) 

Penjelasan tidak 

jelas, 

suara tidak 

lantang,, 

pemilihan kata 

tidak sesuai 

dengankaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(0,5) 

 

Catatan : Centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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KISI-KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

Kompetensi Dasar  : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

No. Materi Pokok Indikator 
Jenjang 

Kemampuan 

Nomor Soal 

1. Energi Panas 

 

8.1.1 Menjelaskan 

pengertian 

energi panas. 

 

C2 

Pilihan ganda : 

4, 7, 

Uraian : 1 

8.1.2 Menyebutkan 

sumber-

sumber 

energi panas. 

C1 

Pilihan ganda : 

1, 2,  5, 8 

Uraian : 2, 3 

 

8.1.3 Menguraikan 

manfaat 

energi panas 

C3 

Pilihan ganda : 

3, 9 

Uraian : 4 

8.1.4 Membuktikan 

panas dapat 

dihasilkan 

dari gesekan 

C5 

Pilihan ganda : 

6, 10 

Uraian : 5 
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SOAL EVALUASI 

  

 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling kamu anggap benar dengan memberikan 

tanda (X) pada opsi a, b, c, atau d! 

1. Sumber energi panas utama di bumi adalah …. 

a. Gunung berapi    c. Air 

b. Matahari     d. Angin 

2. Yang bukan merupakan sumber energi panas yaitu …. 

a. Matahari     c. Gesekan benda 

b. Api     d. Angin 

3. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah …. 

a. Membuat tanaman layu   c. Fotosintesis 

b. Membuat tanah tidak subur  d. Membuat gersang 

4. Pada zaman dahulu, membuat api dengan cara menggesek-gesekkan batu 

secara terus menerus karena …. 

a. Batu merupakan sumber api 

b. Batu merupakan sumber energi panas 

c. Gesekan merupakan sumber energi panas 

d. Gesekan merupakan sumber api 

5. Saat menggunakan setrika, maka kita memanfaatkan energi panas dari …. 

a. Matahari    c. Api 

b. Listrik    d. Gesekan benda 

6. Dibawah ini beberapa contoh dari gesekan sebagai sumber energi panas 

yang tepat adalah …. 

a. Mengeringkan pakaian, memanggang roti di oven 

b. Menggosok batu, memanaskan air dengan kompor 

c. Menggosok batu, menggosok kedua telapak tangan 

d. Mendidihkan air, melelehkan lilin 

NILAI 

 

 

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

Kelas / No : .................................................. 
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7. Alat-alat yang memanfaatkan energi panas adalah …. 

a. Setrika dan oven   c. Oven dan kipas angin 

b. Setrika dan kipas angin  d. Kipas angin dan radio 

8. Perhatikan tabel berikut! 

1. Api a. Mengeringkan baju 

2. Gesekan b. Api unggun 

3. Matahari c. Menyetrika baju 

4. Listrik d. Gesekan batu 

Dari tabel tersebut, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh …. 

a. 1 dan a    c. 3 dan b 

b. 2 dan c    d. 4 dan c 

9. Yang bukan manfaat panas bagi manusia adalah untuk …. 

a. Untuk mengeringkan pakaian c. Menyehatkan badan 

b. Menjemur ikan   d. Sumber penyakit 

10. Cara membuktikan energi panas dihasilkan dari aliran listrik kecuali …. 

a. Menanak nasi menggunakan magic jar 

b. Menyetrika baju dengan setrika listrik 

c. Memasak air dengan kompor 

d. Memanggang roti di oven    

B. Jawablah pertanyaan dibawah dengan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? 

2. Sebutkan 4 sumber energi panas! 

3. Lengkapi tabel di bawah ini dengan tepat! 

Sumber energi panas Contoh 

Matahari  …….. 

………. Api unggun 

Gesekan  …………….. 

……….. Menanak nasi di magic jar 

 

4. Sebutkan 4 manfaat panas bagi kehidupan! 

5. Bagaimana membuktikan energi panas dapat dihasilkan melalui gesekan? 
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KUNCI JAWABAN 

A. 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  c 

5.  b 

6.  c 

7.  a 

8.  d 

9.  d 

10. c 

B. 

1. Sumber energi panas adalah semua benda yang dapat meghasilkan panas. 

2. Matahari, api, gesekan benda, listrik 

3.  

 

4. Mengeringkan pakaian, fotosintesis bagi tumbuhan, menyehatkan badan, 

membuat garam 

5. Dengan menggesekkan kedua telapak tangan, sekitar kurang lebih 3 menit, 

letakkan telapak tangan di pipi maka akan terasa panas. 

Sumber energi panas Contoh 

Matahari  Mengeringkan pakaian 

Api Api unggun 

Gesekan  Gesekan batu 

Listrik Menanak nasi di magic jar 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

A.  Pilihan Ganda 

Skor 1 jika jawaban benar 

Skor 0 jika jawaban salah 

Skor maksimal 10 

B. Uraian 

No. 
Skor 

2 1,5 1 0,5 0 

1. 

Menjawab 

pengertian sumber 

energi panas 

dengan benar dan 

kalimat yang jelas 

dan tepat 

Menjawab 

pengertian sumber 

energi panas dengan 

benar dan kalimat 

yang jelas tetapi 

kurang tepat 

Menjawab 

pengertian sumber 

energi panas 

dengan kalimat 

yang kurang jelas 

dan kurang tepat 

Menjawab 

pengertian 

sumber energi 

panas dengan 

salah 

Tidak 

menjawab 

2. 

Menyebutkan 4 

sumber energi 

panas  dengan 

benar 

Menyebutkan 3 

sumber energi panas  

dengan benar 

Menyebutkan 2 

sumber energi 

panas  dengan 

benar 

Menyebutkan 1 

sumber energi 

panas  dengan 

benar 

Tidak 

menjawab 

3. 

Menjawab dengan 

4 jawaban yang 

benar 

Menjawab dengan 3 

jawaban yang benar 

Menjawab dengan 

2 jawaban yang 

benar 

Menjawab 

dengan 1 

jawaban yang 

benar 

Tidak 

menjawab 

4. 

Menyebutkan 4 

manfaat energi 

panas dengan benar 

Menyebutkan 3 

manfaat energi 

panas dengan benar 

Menyebutkan 2 

manfaat energi 

panas dengan 

benar 

Menyebutkan 1 

manfaat energi 

panas dengan 

benar 

Tidak 

menjawab 

5. 

Dapat 

membuktikan panas 

dihasilkan melalui 

gesekan dengan 

jawaban yang benar 

dan tepat. 

Dapat membuktikan 

panas dihasilkan 

melalui gesekan 

dengan jawaban 

yang benar tetapi 

penjelasan kurang 

tepat. 

Dapat 

membuktikan 

membuktikan 

panas dihasilkan 

melalui gesekan 

dengan jawaban 

yang benar tetapi 

penjelasan salah 

Menjawab tetapi 

jawaban salah 

Tidak 

menjawab 

Jumlah skor maksimal (A+B) = 20 

    N= 
 

  
  100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 
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St=Skor maksimal  
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II 

Nama Sekolah :  SDN Tambakaji 04 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  IV / 2 

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

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-

sifatnya 

Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

8..1.5   Menyebutkan 

macam-macam cara 

perpindahan energi 

panas. 

8.1.6 Membedakan macam 

perpindahan panas 

(konduksi, konveksi, 

radiasi) 

Perpindahan 

energi panas 

1. Orientasi masalah dengan 

melakukan apersepsi 

2. Guru menayangkan 

media audiovisual 

mengenai energi panas 

3. Siswa dibagi dalam 

kelompok  

4. Guru membagikan LKS 

Audiovisual - Penilaian 

tertulis 

- Penilaian 

produk 

2 JP 1. BSE IPA 

kelas IV SD 

karya Budi 

Wahyono 

2. BSE IPA 

kelas IV SD 

karya Heri 

Sulistyano 
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8..1.7 Membuktikan 

terjadinya 

perpindahan energi 

panas. 

8.1.8 Menentukan contoh 

perpindahan panas 

secara konduksi, 

konveksi, dan radiasi 

untuk memecahkan 

masalah yang diberikan 

5. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok 

6. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

karya 

7. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi 

8. Siswa yang aktif 

mendapatkan reward 

9. Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran 

10. Siswa melakukan 

evaluasi 

3. BSE IPA 

kelas IV SD 

karya Poppy 

K Devi 

4. BSE IPA 

kelas IV SD 

karya S. 

Rositawaty 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

Nama Sekolah : SD N Tambakaji 04 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator 

8.1.5 Menyebutkan macam-macam cara perpindahan energi panas. 

8.1.6 Membedakan macam cara perpindahan panas (konduksi, konveksi, 

radiasi). 

8.1.7 Membuktikan terjadinya perpindahan energi panas. 

8.1.8 Mengelompokkan contoh perpindahan panas secara konduksi, 

konveksi, dan radiasi 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media audiovisual mengenai perpindahan energi 

panas, siswa dapat menyebutkan macam-macam cara perpindahan energi 

panas dengan benar. 

2. Dengan membaca materi dan pengamatan media audiovisual mengenai 

perpindahan energi panas, siswa dapat membedakan macam perpindahan 

panas (konduksi, konveksi, radiasi) dengan tepat. 
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3.  Melalui percobaan langsung mengenai perpindahan energi panas, siswa 

dapat membuktikan terjadinya perpindahan energi panas denga tepat. 

4. Dengan berbagai gambar contoh perpindahan panas, siswa dapat 

mengelompokkan contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, 

dan radiasi dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 

Berani, Disiplin, Kerjasama, Percaya diri, Tanggung jawab, Rasa Ingin Tahu 

V. Materi Pembelajaran 

Macam-macam cara Perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi) 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi, ceramah 

Model : Problem Based Instruction (PBI) 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, pernahkan 

kalian berdiri di bawah terik matahari? Apa yang kalian rasakan?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan 

awal agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

macam-macam cara perpindahan energi panas. (Orientasi pada asalah)  

(eksplorasi) 
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c. Guru menayangkan media audiovisual tentang macam-macam cara 

perpindahan energi panas. (tahap penyajian) (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 

e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang 

harus dilakukan untuk membuktikan adanya perpindahan panas. (Tahap 

penerapan) (elaborasi) 

f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan dengan mempersiapkan alat 

dan bahan yang dibutuhkan yaitu lilin, korek api, gelas, tatakan, malam, 

sendok. (elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan 

membuat hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

(elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja 

kelompok sebagai hasil karya. (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau 

menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif. (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah 
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d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Media Audiovisual dan gambar tentang perpindahan energi panas 

Sumber Belajar : 

1. BSE IPA kelas IV SD karya Budi Wahyono. 

2. BSE IPA kelas IV SD karya Heri Sulistyanto 

3. BSE IPA kelas IV SD karya Poppy K Devi 

4. BSE IPA kelas IV SD karya S. Rositawaty 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes : penilaian proses dan hasil 

2. Jenis tes  : tertulis dan produk 

3. Bentuk tes  : Pilihan ganda dan uriaan 

4. Alat tes  : LKS, Evaluasi 

Semarang, 24 Maret 2015  
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LAMPIRAN 

 

MATERI AJAR 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Materi ajar : Panas dan perpindahannya 

PERPINDAHAN PANAS 

Seperti halnya energi lain, panas tidak dapat dilihat. Akan tetapi, panas 

dapat dibuktikan dan dirasakan keberadaannya. Cobalah kamu sentuh leher dan 

keningmu dengan punggung tanganmu. Tentu kamu dapat merasakan hangat 

tubuhmu. Selain itu, energi panas juga dapat berpindah. Panas dapat berpindah 

atau merambat melalui tiga cara, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. 

a. Konduksi  

Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa aliran zat. 

Logam adalah penghantar panas yang baik. Contohnya besi, baja, atau 

aluminium. Benda-benda ini disebut konduktor. Konduktor adalah penghantar 

panas yang baik. Coba kamu panaskan ujung sendok yang terbuat dari 

aluminium. Apakah ujung sendok yang lain juga menjadi panas? Panas dari 

ujung sendok akan merambat ke seluruh bagian. Hal ini terjadi tanpa melalui 

aliran zat. Pegangan panci atau penggorengan biasanya terbuat dari kayu. 

Mengapa demikian? Hal ini agar pegangan panci tidak menjadi panas. Kayu 

merupakan benda yang tidak dapatmenghantarkan panas. Benda yang tidak 

menghantarkan panas disebut isolator.  

b. Konveksi  

Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat.Apakah 

kamu dapat menyebutkan contohnya? Misalnya, saat kamu memasak air di 

panci menggunakan kompor. Suhu air dalam panci yangdipanaskan akan 
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bertambah panas. Akibatnya air pun menjadi panas. Perpindahan panas dari 

panci menuju air disertai aliran zat. 

c. Radiasi  

Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Misalnya, 

panas matahari dan panas dari tungku pembakaran yang merambat ke tubuh 

kita. Panas sinar matahari merambat tanpa melalui zat perantara. Panas tungku 

api dapat menghangatkan tubuh kita. Panas tersebut merambat tanpa melalui 

zat perantara.  

Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas.  

Contoh : besi, baja,logam,  

Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas.  

Contoh : batu, kayu, kain,dsb   
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MEDIA PEMBELAJARAN 

     

     

      



249 
 

 
 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

Judul    : Perpindahan Energi Panas 

Tujuan   : Dapat mengelompokkan contoh perpindahan energi panas. 

Alat dan bahan : Pensil, bolpoin, dan penghapus 

 

 

Petunjuk : 

1. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

2. Bacalah soal dengan teliti! 

3. Isilah titik-titik pada kolom dibawah ini! 

4. Perhatikan gambar perpindahan energi panas dibawah ini, kemudian jawab 

pertanyaan menggunakan kalimat kalian sendiri! 

5. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

 

 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Perpindahan panas gambar disamping adalah 

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

Alasan.................................................................. 

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

2. 

 

Perpindahan panas gambar disamping adalah 

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

Alasan.................................................................. 

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

3. 

 

Perpindahan panas gambar disamping adalah 

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

Alasan.................................................................. 

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

4. 

 

Perpindahan panas gambar disamping adalah 

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

Alasan.................................................................. 

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

5. 

 

Perpindahan panas gambar disamping adalah 

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

Alasan.................................................................. 

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

Kesimpulan : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Perpindahan Energi Panas 

 

Perpindahan Panas 

Petunjuk: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

2. Bacalah soal dengan teliti! 

3. Isilah titik-titik dibawah ini! 

4. Kerjakan langkah-langkah percobaan di bawah ini! 

5. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

Tujuan Percobaan : 

Membuktikan bahwa panas dapat berpindah 

Alat dan Bahan 

 Lilin 

 Korek api 

 Tatakan 

 Kain 

 Malam 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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Langkah Kegiatan 

1. Nyalakan lilin dengan korek api, kemudian letakkan di atas tatakan.  

2. Potong kecil-kecil malam. Kemudian tempelkan potongan malam di bagian 

bawah sendok seperti pada gambar.  

 

3. Sebelum dipanaskan bagaimanakah keadaan malam tersebut? 

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

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

4. Apa yang terjadi pada malam ketika sendok dipanaskan? Mengapa hal itu 

dapat terjadi? (Gunakan kain agar tangan tidak panas ketika memanaskan 

sendok) 

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

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

5. Adakah perpindahan panas yang terjadi pada percobaan tersebut? Jelaskan! 

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

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

6. Perhatikan gambar dibawah ini! 
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Letakkan tanganmu disamping lilin yang menyala. Apa yang kamu rasakan? 

Adakah perpindahan panas yang terjadi terhadap yang kamu lakukan? 

Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

7. Pernahkah kamu merebus air? Apa yang terjadi jika air tersebut sudah 

mendidih? Mengapa hal tersebut terjadi? Adakah perpindahan panas yang 

terjadi? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Kesimpulan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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Rubrik Penilaian Lembar Kerja 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

Kriteria Bagus sekali Bagus Cukup Berlatih lagi 

Bekerja 

sama 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan 

sikap tanggung 

jawab dan 

sportif. (4) 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan sikap 

kurang 

bertanggung jawab  

dan sportif (3) 

Terkadang 

bekerja sama, 

dan tidak 

bertanggung 

jawab dan sportif   

(2) 

Tidak bekerja 

sama dan 

menunjukkan 

sikap 

.tidak tanggung 

jawab serta 

sportif (1) 

Membuat 

dan 

mengemba

ngkan hasil 

karya 

Hasil karya 

yang dibuat 

sesuai dengan 

materi dan 

dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan baik 

(4) 

Hasil karya yang 

dibuat sesuai 

dengan materi 

namun dalam 

membuat 

kesimpulan kurang 

tepat  (3) 

 

Hasil karya yang 

dibuat kurang 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan 

kurang tepat 

(2 ) 

Hasil karya yang 

dibuat tidak 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan tidak 

tepat sama sekali 

 (1) 

Keterampil

an 

Mengkomu

nikasikan 

hasil karya 

Penjelasan 

jelas, suara 

lantang, serta 

pemilihan 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(2) 

Penjelasan jelas, 

suara lantang, 

pemilihan 

beberapa 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1,5) 

Penjelasan kurang 

jelas, suara 

kurang lantang, 

pemilihan 

beberapa 

tidak sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1) 

Penjelasan tidak 

jelas, 

suara tidak 

lantang,, 

pemilihan kata 

tidak sesuai 

dengankaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(0,5) 

 

Catatan : Centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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KISI-KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

Kompetensi Dasar  : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Materi 

Pokok  
Indikator 

Jenjang 

Kemampuan 

Nomor Soal 

Perpindahan 

energi panas  

 

8.1.5  Menyebutkan macam-

macam cara perpindahan 

energi panas. 

C1 

Pilihan ganda : 

1, 2, 8 

Uraian : 1 

8.1.6 Membedakan macam cara 

perpindahan panas 

(konduksi, konveksi, 

radiasi) 

C2 Uraian : 4, 5 

8.1.7 Membuktikan terjadinya 

perpindahan energi 

panas. 

C5 

Pilihan ganda : 

4, 9, 10 

Uraian : 5 

8.1.8 Mengelompokkan contoh 

perpindahan panas secara 

konduksi, konveksi, dan 

radiasi. 

 

C4 

Pilihan ganda : 

3, 5, 6, 7 

Uraian : 2 
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SOAL EVALUASI 

  

 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling kamu anggap benar dengan memberikan 

tanda (X) pada opsi a, b, c, atau d! 

1. Dibawah ini yang bukan cara perpindahan panas adalah …. 

a. Konduksi    c. Radiasi 

b. Konveksi    d. Isolasi 

2. Proses sampainya panas matahari ke bumi terjadi secara …. 

a. Konduksi    c. Radiasi 

b. Konveksi    d. Interaksi 

3. Air mendidih saat dipanaskan maka terjadi perpindahan panas secara …. 

a. Konduksi    c. Radiasi 

b. Konveksi    d. Interaksi 

4. Besi yang telah dipanaskan di atas lilin yang meyala akan terasa hangat. 

Hal ini membuktikan adanya perpindahan panas secara …. 

a. Konduksi    c. Radiasi 

b. Konveksi    d. Isolasi 

5. Perhatikan tabel di bawah ini! 

Perpindahan panas Contoh 

Radiasi Menjemur pakaian 

Konveksi ………. 

Konduksi Membakar besi kemudian terasa hangat 

Pernyataan yang tepat untuk mengisi titik-titik tabel tersebut adalah …. 

a. Menyalakan api unggun  c. Membakar paku 

b. Meerebus air   d. Menggosokkan telapak tangan 

6. Benda yag termasuk isolator adalah …. 

a. Besi dan kayu   c. Besi dan baja 

b. Baja dan kain   d. Kain dan kayu 

 

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

Kelas / No : ........................................................ 

NILAI 
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7. Benda yang termasuk konduktor adalah …. 

a. Besi dan kayu   c. Besi dan baja 

b. Baja dan kain   d. Kain dan kayu 

8. Perhatikan tabel berikut! 

1. Konveksi a. Perpindahan panas melalui perantara 

2. Radiasi b. Perpindahan panas disertai 

perpindahan zat tersebut 

3. Konduksi c. Perpindahan panas tanpa perantara 

Dari tabel tersebut, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh …. 

c. 1 dan a    c. 3 dan b 

d. 2 dan c    d. 1 dan c 

9. Ketika kita berada di bawah lampu yang terang maka tubuh kita akan 

terasa hangat. Hal ini terjadi karena … 

a. Panas merambat diikuti zat perantara 

b. Panas merambat langsung 

c. Energi lampu langsung menyinari badan 

d. Panas berpindah tanpa perantara 

10. Ketika kita menyentuh leher dengan menggunakan punggung tangan maka 

akan merasakan hangat tubuh. Hal ini disebabkan karena …. 

a. Panas dapat dipancarkan  c. Panas dapat berpindah 

b. Panas dapat mengalir  d. Panas dapat bergerak 

B. Jawablah pertanyaan dibawah dengan benar! 

1. Sebutkan 3 cara perpindahan panas! 

2. Sebutkan 4 kegiatan sehari-hari yang merupakan contoh perpindahan 

panas secara radiasi! 

3. Apa perbedaan konveksi dengan konduksi? 

4. Pada proses pembakaran paku di atas lilin, adakah proses perpindahan 

panas? Jelaskan! 

5. Buktikan bahwa panas dapat berpindah secara konveksi! 
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KUNCI JAWABAN 

A. 

1.  b 

2.  c 

3.  b 

4.  a 

5.  b 

6.  d 

7.  c 

8.  c 

9.  b 

10. c 

B. 

1. Konveksi, konduksi, radiasi. 

2. Menjemur pakaian, api unggun, berada di dekat kompor yang sedang menyala, 

pembuatan garam, dll. 

3. Konduksi: perpindahan panas melalui perantara  

Konveksi : perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. 

4. Ada, perpindahan panas secara konduksi. Karena perpindahan panasnya 

melalui zat perantara. 

5. Cara membuktikan perpindahan panas secara konveksi adalah dengan 

melakukan percobaan yaitu dengan merebus air sampai mendidih. 



259 
 

 
 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

A. Pilihan Ganda 

Skor 1 jika jawaban benar 

Skor 0 jika jawaban salah 

Skor maksimal 10 

B. Uraian: 

No. 
Skor 

2 1,5 1 0,5 0 

1. 

Menyebutkan 3cara 

perpindahan panas 

dengan penulisan 

yang tepat dan 

benar 

Menyebutkan 3 cara 

perpindahan panas 

dengan penulisan 

yang kurang tepat  

Menyebutkan 2 

cara perpindahan 

panas dengan  

Menyebutkan 1 

cara perpindahan 

panas  

Tidak 

menjawab 

2. 

Menyebutkan 4 

contoh perpindahan 

panas secara radiasi 

Menyebutkan 3 

contoh perpindahan 

panas secara radiasi 

Menyebutkan 2 

contoh 

perpindahan panas 

secara radiasi 

Menyebutkan 1 

contoh 

perpindahan 

panas secara 

radiasi 

Tidak 

menjawab 

3. 

Menjawab 

perbedaan  

konduksi dan 

konveksi dengan 

tepat 

Menjawab 

perbedaan  

konduksi dan 

konveksi dengan 

kurang tepat 

Hanya menjawab 

konduksi atau 

konveksi  

Menjawab tetapi 

jawaban salah 

Tidak 

menjawab 

4. 

Menyebutkan dan 

menjelaskan 

perpindahan panas 

pada pembakaran 

di atas lilin dengan 

jawaban yang tepat 

Menyebutkan 

perpindahan panas 

pada pembakaran di 

atas lilin dengan 

benar tetapi 

penjelasan kurang 

tepat 

Menyebutkan 

perpindahan panas 

pada pembakaran 

di atas lilin dengan 

benar tetapi 

penjelasan salah 

Menjawab tetapi 

jawaban salah 

Tidak 

menjawab 

5. 

Menjawab benar 

dengan penjelasan 

kalimat yang  

runtut dan tepat 

Menjawab benar 

dengan penjelasan 

kalimat yang tepat 

Menjawab benar 

dengan penjelasan 

kalimat yang 

kurang tepat 

Menjawab tetapi 

jawaban salah 

Tidak 

menjawab 

Jumlah skor maksimal (A+B) = 20 

    N= 
 

  
  100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St=Skor maksimal  
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus III 

Nama Sekolah :  SDN Tambakaji 04 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  IV / 2 

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

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-

sifatnya 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

8.1.9 Menyebutkan 

macam-macam 

sumber energi bunyi 

8.1.10 Merancang percobaan 

perpindahan bunyi 

8.1.11 Menguraikan 

berbagai macam 

perambatan bunyi 

Energi 

bunyi 

1. Guru melakukan orientasi 

masalah dengan 

menggunakan seruling 

2. Guru menayangkan media 

audiovisual mengenai 

energi panas 

3. Siswa dibagi dalam 

kelompok  

Audiovisual - Penilaian 

tertulis 

- Penilaian 

produk 

2 JP 1. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

Budi 

Wahyono 

2. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 



261 
 

 
 

8.1.12 Mengklasifikasi alat 

musik berdasarkan 

cara 

menyembunyikannya 

4. Guru membagikan LKS 

untuk memecahkan 

masalah yang diberikan 

5. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok 

6. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

karya 

7. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi 

8. Siswa yang aktif 

mendapatkan reward 

9. Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 

10. Siswa melakukan evaluasi 

Heri 

Sulistyano 

3. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

Poppy K 

Devi 

4. BSE IPA 

kelas IV 

SD karya 

S. 

Rositawaty 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus III 

Nama Sekolah : SD N Tambakaji 04 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

III. Indikator 

8.1.9 Menyebutkan macam-macam sumber energi bunyi. 

8.1.10 Merancang percobaan perambatan bunyi. 

8.1.11 Menguraikan berbagai macam perambatan bunyi. 

8.1.12 Mengklasifikasi alat musik berdasarkan cara membunyikannya. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan pengamatan benda di sekitar lingkungan, siswa dapat 

menyebutkan macam-macam sumber energi bunyi dengan benar. 

2. Melalui media audiovisual tentang energi bunyi, siswa dapat merancang 

percobaan perambatan bunyi dengan benar. 

3. Dengan percobaan perambatan bunyi yang telah dilakukan, siswa dapat 

menguraikan berbagai macam perambatan bunyi dengan tepat. 
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4. Melalui tabel diskusi, siswa dapat mengklasifikasi  alat musik 

berdasarkan cara membunyikannya dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 

Berani, Disiplin, Kerjasama, Percaya diri, Tanggung jawab, Rasa Ingin Tahu 

V. Materi Pembelajaran 

Energi bunyi 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi. 

Model Pembelajaran  : Problem Based Instruction (PBI) 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pra-Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam. 

b. Salah satu siswa memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Anak-anak, pernahkan 

kalian bermain musik seruling? Apa yang terjadi?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Guru membahas kembali apersepsi yang telah diberikan pada kegiatan 

awal agar siswa memiliki konsep awal yang kuat mengenai pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. (Orientasi pada masalah) (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berhubungan dengan 

energi bunyi. (Orientasi pada masalah)  (eksplorasi) 

c. Guru menayangkan media audiovisual tentang energi bunyi. (tahap 

penyajian) (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi secara heterogen menjadi 8 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. (Mengorganisasi siswa untuk belajar) (elaborasi) 
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e. Siswa diberikan LKS yang berisi permasalahan tentang percobaan yang 

harus dilakukan untuk membuktikan adanya perambatan bunyi. (Tahap 

penerapan) (elaborasi) 

f. Guru menjelaskan tugas permasalahan yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. (elaborasi) 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan. (elaborasi) 

h. Setiap kelompok melakukan penyelidikan dalam merencanakan dan 

membuat hasil karya (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 

(elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. (Membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok) (elaborasi) 

j. Perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja 

kelompok sebagai hasil karya . (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) (elaborasi) 

k. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau 

menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. (elaborasi) 

l. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi ajar. (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap kelanjutan) (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif. (konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

c. Guru memberikan tindak lanjut / pekerjaan rumah 

d. Guru menutup pelajaran dan mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Media Audiovisual tentang energi bunyi 
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Sumber Belajar : 

1. BSE IPA kelas IV SD karya Budi Wahyono. 

2. BSE IPA kelas IV SD karya Heri Sulistyanto 

3. BSE IPA kelas IV SD karya Poppy K Devi 

4. BSE IPA kelas IV SD karya S. Rositawaty 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes : penilaian proses dan hasil 

2. Jenis tes  : tertulis dan produk 

3. Bentuk tes  : Pilihan ganda dan uriaan 

4. Alat tes  : LKS, Evaluasi 

 

Semarang, 27 Maret 2015   
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LAMPIRAN 

 

MATERI AJAR 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Materi ajar : Panas dan perpindahannya 

 

Energi Bunyi 

Bunyi merupakan sesuatu yang selalu kita dengar. Banyak macam bunyi 

yang kita dengar. Ada bunyi kuat atau bunyi lemah. Bunyi yang tinggi atau bunyi 

yang lemah. Bunyi yang teratur ataupun bunyi yang tidak teratur. Macam- macam 

bunyi tersebut memiliki sumber bunyi. Bunyi dapat merambat. Proses 

perambatannya itulah yang membuat kamu dapat mendengar. Untuk lebih 

mengetahui tentang energi bunyi, pelajarilah uraian berikut. 

1. Sumber Energi Bunyi  

Seperti halnya energi, bunyi pun tidak dapat dilihat. Yang dapat diamati 

adalah sumber dan akibatnya. Bagaimana sebenarnya proses terbentuknya 

bunyi? Contoh yang lebih jelas adalah ketika kamu memukul gong. Saat gong 

dipukul, gong tersebut akan bergetar. Kamu pun dapat mendengarkan bunyi 

gong. Jadi, bunyi timbul karena ada getaran.  Setiap getaran benda yang dapat 

menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi.  

2. Perambatan Bunyi  

Seperti halnya energi panas, energi bunyi pun mengalami perambatan. 

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

Perambatan tersebut melalui zat perantara. Zat perantara tersebut dapat berupa 

benda gas, benda padat, dan benda cair.  

a. Perambatan Bunyi melalui Benda Gas  
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Bunyi dapat merambat melalui udara. Ketika kita berbicara, lawan 

bicara dapat mendengarkan suara kita. Hal ini menandakan bahwa udara 

dapat merambatkan bunyi. Begitu juga ketika datang petir pada saat hujan. 

Suara petir dapat kita dengar karena merambat melalui udara.  

b. Perambatan Bunyi melalui Benda Cair  

Apakah kamu suka berenang? Pernahkah kamu mendengarkan 

suara orang lain ketika sedang berada di dalam air? Suara itu tetap 

terdengar meskipun tidak keras. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat 

merambat melalui benda cair.  

c. Perambatan Bunyi melalui Benda Padat  

Pada zaman dahulu, orang-orang biasa menempelkan telinganya ke 

tanah. Tujuannya untuk mendengarkan derap langkah pasukan berkuda. 

Dari bunyi derap langkahnya bisa diperkirakan jarak pasukan berkuda itu. 

Jika bunyinya semakin keras, berarti pasukan berkuda sudah semakin 

dekat. Cobalah kamu tempelkan telingamu ke meja! Kemudian mintalah 

temanmu untuk mengetukkan tangannya di meja pada ujung yang lain! 

Apa yang terjadi? Kamu akan dapat mendengarkan suara ketukan itu 

dengan jelas, bukan? Tanah dan meja merupakan contoh benda padat. 

Dengan demikian, dua peristiwa di atas membuktikan bahwa bunyi dapat 

merambat baik pada benda padat. Dapatkah kamu memberikan contoh 

yang lain? 

 

Perubahan Energi Bunyi pada Alat Musik  

1) Alat musik petik  

Alat musik petik dibunyikan dengan cara dipetik. Biasanya menggunakan 

senar (dawai). Dengan memetik senar, alat musik tersebut akan menghasilkan 

bunyi.  

2) Alat musik tiup  

Seruling yang kita tiup dapat berbunyi. Udara dalam seruling bergetar saat 

ditiup. Pada seruling terdapat beberapa lubang. Lubang-lubang tersebut berfungsi 

untuk mengatur panjang getaran udara. Dengan menutup lubang, kita dapat 
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menimbulkan nada yang bervariasi. Selainseruling, ada kah contoh alat musik tiup 

lainnya?  

3) Alat musik papan tuts  

Piano merupakan salah satu contoh alat musik papan tuts. Caranya dengan 

menekan tuts pada alat musik tersebut. Oleh karena itu, piano dapat menghasilkan 

bunyi. Tekanan pada tuts membuat dawai pada masing-masing tuts bergetar. 

Adakah alat musik tuts lainnya selain piano?  

4) Alat musik gesek  

Alat musik gesek memiliki dawai (senar) seperti alat musik petik. Caranya 

dengan menggesek dawai pada alat musik tersebut. Berbeda dengan alat musik 

petik yang cara menggunakannya dipetik. Alat musik gesek diubah nadanya 

dengan menekan dawai di bagian tangkai. Alat penggesek terbuat dari ekor kuda. 

Kemudian, ekor dirangkai dengan kayu berbentuk busur.  

5) Alat musik pukul 

Bunyi tak bernada karena frekuensi bunyinya tidak teratur. Contohnya 

gendang, gong, tamborin, dan rebana. Alat musik ini digunakan dengan cara 

dipukul. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Bunyi 

Judul    : Gambar Manfaat Energi Panas 

Tujuan   : Dapat menguraikan manfaat energi panas. 

Alat dan bahan : Pensil, bolpoin, dan penghapus 

 

 

Petunjuk : 

1. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

2. Bacalah soal dengan teliti! 

3. Isilah titik-titik pada kolom dibawah ini! 

4. Perhatikan gambar manfaat energi panas dibawah ini, kemudian uraikan 

menggunakan kalimat kalian sendiri! 

5. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

 

 

 

 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Alat musik pada gambar disamping adalah …….. 

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

Cara membunyikannya yaitu …………………… 

…………………………………………………….. 

2. 

 

Alat musik pada gambar disamping adalah …….. 

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

Cara membunyikannya yaitu …………………… 

…………………………………………………….. 

3. 

 

Alat musik pada gambar disamping adalah …….. 

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

Cara membunyikannya yaitu …………………… 

…………………………………………………….. 

4. 

 

Alat musik pada gambar disamping adalah …….. 

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

Cara membunyikannya yaitu …………………… 

…………………………………………………….. 

Kesimpulan : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Bunyi 

 

Perambatan Bunyi 

Petunjuk: 

6. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor presensi kalian! 

7. Bacalah soal dengan teliti! 

8. Isilah titik-titik dibawah ini! 

9. Kerjakan langkah-langkah percobaan di bawah ini! 

10. Tuliskan kesimpulan menurut kelompokmu! 

 

Tujuan Percobaan : 

Membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media perambatan bunyi 

 

Alat dan Bahan 

 Meja 

 Ember 

 Dua buah batu 

 Air 

NAMA 

1.     4. 

2.     5. 

3.     6. 
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Langkah Kegiatan 

Percobaan 1 

Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini! 

1. Coba kamu letakkan telinga kamu di atas meja. 

2. Suruh temanmu untuk mengetuk-ngetuk meja dengan tangan pada ujung meja 

yang lain. Apakah kamu mendengar suara tersebut? Mengapa itu dapat 

terjadi? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

3. Apabila ketukan itu semakin dekat, apakah suara tersebut juga semakin keras? 

Jelaskan! 

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

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

Percobaan 2 

1. Isilah ember dengan air. Kemuadian ketuk-ketukkan batu di dalam ember 

yang berisi air. Apakah kalian mendengar suara didalam air? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Mengapa hal itu dapat terjadi? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan dari dua percobaan 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Rubrik Penilaian Lembar Kerja 

Kelas/ Semester : IVB/ II  

SK    : Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

     Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

KD   : Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

     lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

Materi ajar  : Energi Panas 

Kriteria Bagus sekali Bagus Cukup Berlatih lagi 

Bekerja 

sama 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan 

sikap tanggung 

jawab dan 

sportif. (4) 

Bekerja untuk 

menyelesaikan 

tugas dengan sikap 

kurang 

bertanggung jawab  

dan sportif (3) 

Terkadang 

bekerja sama, 

dan tidak 

bertanggung 

jawab dan sportif   

(2) 

Tidak bekerja 

sama dan 

menunjukkan 

sikap 

.tidak tanggung 

jawab serta 

sportif (1) 

Membuat 

dan 

mengemba

ngkan hasil 

karya 

Hasil karya 

yang dibuat 

sesuai dengan 

materi dan 

dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan baik 

(4) 

Hasil karya yang 

dibuat sesuai 

dengan materi 

namun dalam 

membuat 

kesimpulan kurang 

tepat  (3) 

 

Hasil karya yang 

dibuat kurang 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan 

kurang tepat 

(2 ) 

Hasil karya yang 

dibuat tidak 

sesuai dengan 

materi dan 

kesimpulan tidak 

tepat sama sekali 

 (1) 

Keterampil

an 

Mengkomu

nikasikan 

hasil karya 

Penjelasan 

jelas, suara 

lantang, serta 

pemilihan 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(2) 

Penjelasan jelas, 

suara lantang, 

pemilihan 

beberapa 

kata sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1,5) 

Penjelasan kurang 

jelas, suara 

kurang lantang, 

pemilihan 

beberapa 

tidak sesuai 

dengan kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(1) 

Penjelasan tidak 

jelas, 

suara tidak 

lantang,, 

pemilihan kata 

tidak sesuai 

dengankaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

(0,5) 

 

Catatan : Centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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KISI-KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

Kompetensi Dasar  : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

Materi 

Pokok  
Indikator 

Jenjang 

Kemampuan 

Nomor Soal 

Energi bunyi  

 

8.1.9 Menyebutkan macam-

macam sumber energi 

bunyi. 

C1 

 

Pilihan ganda : 

1, 6 

Uraian : 1 

 

 

8.1.10 Merancang percobaan 

perambatan bunyi. 

C6 Uraian : 5 

8.1.11 Menguraikan berbagai 

macam perambatan 

bunyi. 

C3 

Pilihan ganda : 

2, 3, 5, 7 

Uraian : 3, 2 

8.1.12 Mengklasifikasi alat 

musik berdasarkan cara 

membunyikannya 

C3 

Pilihan ganda : 

4, 8, 9, 10 

Uraian : 4 
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SOAL EVALUASI 

  

 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling kamu anggap benar dengan memberikan 

tanda (X) pada opsi a, b, c, atau d! 

1. Setiap benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut …. 

a. Sumber bunyi   c. Alat bunyi 

b. Energi bunyi   d. Asal bunyi 

2. Bunyi dapat merambat melalui cara berikut ini, kecuali …. 

a. Udara     c. Air 

b. Benda padat   d. Ruang hampa 

3. Suara orang dapat terdengar meskipun kita berada di jarak yang jauh, hal 

ini disebabkan karena bunyi merambat melalui …. 

a. Udara     c. Air 

b. Benda padat   d. Ruang hampa 

4. Alat musik gitar merupakan alat musik yang dibunyikan dengan cara …. 

a. Dipukul    c. Ditiup 

b. Dipetik    d. Digesek 

5. Perhatikan gambar berikut. 

 

Perantara sampainya bunyi pada gambar tersebut adalah ….  

a. Udara    c. Benang 

b. Air     d. Kaleng 

6. Bunyi dihasilkan dari benda yang …. 

a. Bergerak    c. Berdawai 

b. Bersinar     d. Bergetar 

 

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

Kelas / No : ................................................ 

NILAI 
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7. Ketika mobil ambulan lewat, kamu mendengar suara sirine mobil tersebut, 

hal itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui …. 

a. Udara     c. Ruang hampa 

b. Air     d. Benda padat 

8. Alat musik yang cara memainkannya dengan ditiup dan dipetik adalah …. 

a. Seruling dan gitar   c. Biola dan piano 

b. Recorder dan gamelan  d. Terompet dan piano 

9. Dibawah ini yang termasuk alat musik tiup adalah …. 

a. Biola, piano, gitar   c. Seruling, pianika, recorder 

b. Drum, serulinh, angklung  d. Piano, gitar, angklung 

10. Perhatikan benda dibawah ini! 

1. Kompor    3. Bel  

2. Kipas angina   4. Piano 

Dari beberapa benda di atas, yang memanfaatkan energi bunyi adalah …. 

a. 1 dan 4    c. 2 dan 4 

b. 3 dan 4    d. 2 dan 3 

B. Jawablah pertanyaan dibawah dengan benar! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi! 

2. Mengapa saat astronot di luar angkasa untuk berkomunikasi mereka 

menggunakan radio, jelaskan! 

3. Buktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair! 

4. Sebutkan 4 alat musik dan klasifikasikan berdasarkan cara 

membunyikannya! 

5. Rancanglah percobaan berdasarkan gambar dibawah! Tentukan alat dan 

bahan, langkah percobaan, dan buat kesimpulan!  

Tujuan: menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat cair
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KUNCI JAWABAN 

A. 

1.  a 

2.  d 

3.  a 

4.  b 

5.  a 

6.  d 

7.  a 

8.  a 

9.  c 

10. b 

B. 

1. Sumber bunyi merupakan setiap getaran dari benda yang menghasilkan bunyi.  

2. Karena diluar angkasa tidak ada udara sehingga bunyi tidak dapat merambat.  

3. Saat kita benturkan dua batu di dalam air, maka akan terdengar bunyi. 

4. Gitar cara membunyikannya dengan dipetik, Rebana cara membunyikannya 

dengan dipukul, Seruling cara membunyikannya dengan di tiup,  Piano cara 

membunyikannya dengan ditekan, dsb  

5. Alat dan bahan: Ember, Air, dua buah batu 

Langkah-langkah percobaan: 

a. Masukkan air kedalam ember 

b. Masukkan kedua batu yang besarnya sama kedalam ember yang berisi air 

tersebut 

c. Benturkan kedua batu tersebut didalam air 

Kesimpulan: Kita dapat mendengar benturan kedua batu tersebut, Jadi 

bunyi dapat merambat melalui zat cair. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

A. Pilihan Ganda 

Skor 1 jika jawaban benar 

Skor 0 jika jawaban salah 

Skor maksimal 10 

B. Uraian: 

No. 
Skor 

2 1,5 1 0,5 0 

1. 

Menjawab 

pengertian sumber 

bunyi dengan benar 

dan kalimat yang 

jelas dan tepat 

Menjawab pengertian 

sumber bunyi dengan 

benar dan kalimat yang 

jelas tetapi kurang tepat 

Menjawab pengertian 

sumber bunyi dengan 

kalimat yang kurang 

jelas dan kurang tepat 

Menjawab 

pengertian 

sumber bunyi 

dengan salah 

Tidak 

menjawab 

2. 

Jawaban benar 

dengan penjelasan 

yang tepat sekali 

Jawaban benar dengan 

penjelasan yang tepat  

Jawaban benar 

dengan penjelasan 

yang kurang tepat  

Menjawab 

tetapi jawaban 

salah 

Tidak 

menjawab 

3. 

Dapat 

membuktikan bunyi 

merambat melalui 

benda cair dengan 

jawaban yang benar 

dan tepat. 

Dapat membuktikan 

bunyi merambat 

melalui benda cair 

dengan jawaban yang 

benar tetapi penjelasan 

kurang tepat. 

Dapat membuktikan 

bunyi merambat 

melalui benda cair 

dengan jawaban yang 

benar tetapi 

penjelasan salah 

Menjawab 

tetapi jawaban 

salah 

Tidak 

menjawab 

4. 

Menyebutkan 4 alat 

musik dan cara 

memainkannya 

Menyebutkan 3 alat 

musik dan cara 

memainkannya 

Menyebutkan 2 alat 

musik dan cara 

memainkannya 

Menyebutkan 

1 alat musik 

dan cara 

memainkannya 

Tidak 

menjawab 

5. 

Dapat menyebutkan 

alat, bahan, 

langkah, dan 

kesimpulan dengan 

benar 

Dapat menyebutkan 3 

jawaban dengan benar 

Dapat menyebutkan 2 

jawaban dengan 

benar 

Dapat 

menyebutkan 

1 jawaban 

dengan benar 

Tidak 

menjawab 

Jumlah skor maksimal (A+B) = 20 

    N= 
 

  
  100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St=Skor maksimal  
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Lampiran II 

Hasil Penelitian 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No. Nama 

Siswa 

Indikator Ketercapaian 
Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 DAP 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 18 Cukup 

2 ADM 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 22 Cukup 

3 FBS 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 23 Cukup 

4 NA 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 26 Baik 

5 NQN 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 23 Cukup 

6 RI 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 27 Baik 

7 PDL 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 17 Cukup 

8 WNDR 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 26 Baik 

9 AW 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 28 Baik 

10 AVA 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 29 Baik 

11 ART 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 28 Baik  

12 ACN 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 31 Baik 

13 ANO 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 29 Baik  

14 ABWS 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 Baik 

15 AS 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 30 Baik 

16 AA 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 26 Baik 

17 BPF 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 29 Baik 

18 CNH 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 32 Baik 

19 CAPR 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 20 Cukup  

20 DA 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 29 Baik 

21 DAZ 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 30 Baik 

22 DHA 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 Baik 

23 EEP 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 18 Cukup 
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24 FSS 3 2 3 3 4 2 1 3 3 4 28 Baik 

25 FVAY 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25 Baik  

26 KNK 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 28 Baik 

27 CYA 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 26 Baik  

28 KP 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 23 Cukup  

29 NCH 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 29 Baik 

30 MAW 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 22 Cukup 

31 MNS 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 24 Cukup 

32 NIK 2 1 3 3 1 3 2 2 3 3 23 Cukup 

33 NAN 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 30 Baik 

34 NWL 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 29 Baik 

35 NDC 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 32 Baik 

36 NZ 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 29 Baik 

37 OAP 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 27 Baik 

38 OADP 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 29 Baik 

39 RTK 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 19 Cukup 

40 RAP 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 28 Baik 

41 RAM 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 21 Cukup 

42 SNC 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 29 Baik 

43 SN 2 3 1 1 2 3 1 1 3 3 20 Cukup 

44 SDT 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 28 Baik 

45 VRA 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 31 Baik 

46 WIPH 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 31 Baik 

47 YT 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 21 Cukup 

Jumlah 140 117 116 116 116 115 123 119 120 140 1222  

Rata-rata 2,97 2,48 2,46 2,46 2,46 2,44 2,62 2,53 2,55 2,97 26  
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Kriteria penilaian : 

 

 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Observer, 

 

 

 

 

Zana Kurnia 

 

 

 

 

Skor Kriteria Keterangan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

No. Nama 

Siswa 

Indikator Ketercapaian 
Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 DAP 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 23 Cukup 

2 ADM 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 26 Baik 

3 FBS 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 26 Baik  

4 NA 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 28 Baik 

5 NQN 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 Cukup 

6 RI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Baik 

7 PDL 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 22 Cukup 

8 WNDR 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 Baik 

9 AW 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 32 Baik 

10 AVA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 Sangat Baik 

11 ART 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 Baik  

12 ACN 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 34 Sangat Baik 

13 ANO 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 Baik  

14 ABWS 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 35 Sangat Baik 

15 AS 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 32 Baik 

16 AA 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 29 Baik 

17 BPF 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 Baik 

18 CNH 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 34 Sangat Baik 

19 CAPR 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 24 Cukup  

20 DA 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 Baik 

21 DAZ 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 Baik 

22 DHA 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 Baik 

23 EEP 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 23 Cukup 
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24 FSS 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 31 Baik 

25 FVAY 3 4 3 2 2 2 2 2 4 3 27 Baik  

26 KNK 3 2 4 3 3 2 4 2 3 4 30 Baik 

27 CYA 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 Baik  

28 KP 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 26 Baik 

29 NCH 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 29 Baik 

30 MAW 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 25 Baik  

31 MNS 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 26 Baik 

32 NIK 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 24 Cukup 

33 NAN 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 32 Baik 

34 NWL 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 31 Baik 

35 NDC 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 33 Sangat Baik 

36 NZ 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 31 Baik 

37 OAP 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 29 Baik 

38 OADP 4 2 4 2 3 4 3 3 2 3 31 Baik 

39 RTK 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 Cukup 

40 RAP 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 30 Baik 

41 RAM 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 24 Cukup 

42 SNC 4 2 3 4 2 2 3 3 4 4 31 Baik 

43 SN 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 24 Cukup 

44 SDT 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 30 Baik 

45 VRA 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 33 Sangat Baik 

46 WIPH 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 32 Baik 

47 YT 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 24 Cukup 

Jumlah 151 130 133 129 132 130 133 131 123 148 1340  

Rata-rata 3,21 2,76 2,83 2,74 2,81 2,76 2,82 2,83 2,61 3,14 28,5  
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Kriteria penilaian : 

 

 

 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

Observer, 

 

 

 

 

Zana Kurnia 

Skor Kriteria Keterangan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

No. Nama 

Siswa 

Indikator Ketercapaian 
Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 DAP 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 26 Baik  

2 ADM 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 30 Baik 

3 FBS 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 31 Baik  

4 NA 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 32 Baik 

5 NQN 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 31 Baik  

6 RI 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 Sangat Baik 

7 PDL 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 26 Baik  

8 WNDR 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 31 Baik 

9 AW 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 Sangat Baik 

10 AVA 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 36 Sangat Baik 

11 ART 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 34 Sangat Baik  

12 ACN 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 Sangat Baik 

13 ANO 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 Sangat Baik  

14 ABWS 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 Sangat Baik 

15 AS 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 34 Sangat Baik 

16 AA 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 Baik 

17 BPF 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 35 Sangat Baik 

18 CNH 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 37 Sangat Baik 

19 CAPR 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 Baik  

20 DA 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 Sangat Baik 

21 DAZ 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 35 Sangat Baik 

22 DHA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 Baik 

23 EEP 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 Baik  
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24 FSS 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 34 Sangat Baik 

25 FVAY 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 30 Baik  

26 KNK 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 33 Sangat Baik 

27 CYA 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 31 Baik  

28 KP 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 29 Baik 

29 NCH 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 32 Baik 

30 MAW 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 29 Baik  

31 MNS 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 30 Baik 

32 NIK 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 Baik  

33 NAN 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 Sangat Baik 

34 NWL 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 34 Sangat Baik 

35 NDC 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 36 Sangat Baik 

36 NZ 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 34 Sangat Baik 

37 OAP 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 32 Baik 

38 OADP 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 34 Sangat Baik 

39 RTK 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 Baik  

40 RAP 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 33 Sangat Baik 

41 RAM 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 27 Baik  

42 SNC 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 34 Sangat Baik 

43 SN 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 Baik  

44 SDT 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 33 Sangat Baik 

45 VRA 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 35 Sangat Baik 

46 WIPH 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 34 Sangat Baik 

47 YT 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 27 Baik  

Jumlah 167 147 150 144 145 146 146 161 143 181 1530  

Rata-rata 3,55 3,12 3,19 3,06 3,08 3,10 3,10 3,42 3,04 3,85 32,5  
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Kriteria penilaian : 

 

 

 

 

Semarang, 27 Maret 2015 

Observer, 

 

 

 

 

Zana Kurnia 

Skor Kriteria Keterangan 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 
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HASIL BELAJAR IPA KELAS IVB 

PRA SIKLUS 

No. Nama Siswa Nilai KKM Nilai Pra Siklus Keterangan 

1 DAP 70 40 Tidak Tuntas 

2 ADM 70 60 Tidak Tuntas 

3 FBS 70 40 Tidak Tuntas 

4 NA 70 50 Tidak Tuntas 

5 NQN 70 55 Tidak Tuntas 

6 RI 70 60 Tidak Tuntas 

7 PDL 70 40 Tidak Tuntas 

8 WNDR 70 50 Tidak Tuntas 

9 AW 70 55 Tidak Tuntas 

10 AVA 70 70 Tuntas 

11 ART 70 70 Tuntas 

12 ACN 70 70 Tuntas 

13 ANO 70 75 Tuntas 

14 ABWS 70 85 Tuntas 

15 AS 70 65 Tidak Tuntas 

16 AA 70 65 Tidak Tuntas 

17 BPF 70 80 Tuntas 

18 CNH 70 85 Tuntas 

19 CAPR 70 65 Tidak Tuntas 

20 DA 70 70 Tuntas 

21 DAZ 70 65 Tidak Tuntas 

22 DHA 70 75 Tuntas 

23 EEP 70 50 Tidak Tuntas 

24 FSS 70 80 Tuntas 

25 FVAY 70 65 Tidak Tuntas 

26 KNK 70 75 Tuntas 

27 CYA 70 80 Tuntas 

28 KP 70 40 Tidak Tuntas 

29 NCH 70 70 Tuntas 

30 MAW 70 65 Tidak Tuntas 

31 MNS 70 60 Tidak Tuntas 

32 NIK 70 55 Tidak Tuntas 

33 NAN 70 65 Tidak Tuntas 

34 NWL 70 65 Tidak Tuntas 

35 NDC 70 60 Tidak Tuntas 

36 NZ 70 65 Tidak Tuntas 

37 OAP 70 60 Tidak Tuntas 

38 OADP 70 80 Tuntas 
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No. Nama Siswa Nilai KKM Nilai Pra Siklus Keterangan 

39 RTK 70 65 Tidak Tuntas 

40 RAP 70 60 Tidak Tuntas 

41 RAM 70 55 Tidak Tuntas 

42 SNC 70 75 Tuntas 

43 SN 70 60 Tidak Tuntas 

44 SDT 70 65 Tidak Tuntas 

45 VRA 70 75 Tuntas 

46 WIPH 70 80 Tuntas 

47 YT 70 45 Tidak Tuntas 

Jumlah skor 3005  

Nilai rata-rata 63,93  

Nilai terendah 40  

Nilai tertinggi 85  

Ketuntasan klasikal 36,17%  

Ketidaktuntasan klasikal 63,83%%  
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HASIL BELAJAR IPA KELAS IVB 

MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SIKLUS I, II, DAN III 

No. Nama Siswa Nilai Evaluasi 

Siklus I Ket Siklus II Ket Siklus III Ket 

1 DAP 40 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

2 ADM 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

3 FBS 40 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 

4 NA 50 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

5 NQN 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

6 RI 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

7 PDL 40 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

8 WNDR 50 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

9 AW 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

10 AVA 75 Tuntas 80 Tuntas 75 Tuntas 

11 ART 75 Tuntas 85 Tuntas 70 Tuntas 

12 CAN 70 Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

13 ANO 80 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

14 ABWS 80 Tuntas 95 Tuntas 80 Tuntas 

15 AS 70 Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

16 AA 80 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

17 BPF 85 Tuntas 95 Tuntas 90 Tuntas 

18 CNH 90 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

19 CAPR 70 Tuntas 70 Tuntas 95 Tuntas 

20 DA 75 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

21 DAZ 75 Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 

22 DHA 75 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

23 EEP 50 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

24 FSS 80 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

25 FVAY 70 Tuntas 70 Tuntas 85 Tuntas 

26 KNK 75 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

27 CYA 80 Tuntas 100 Tuntas 80 Tuntas 

28 KP 40 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 

29 NCH 75 Tuntas 80 Tuntas 75 Tuntas 

30 MAW 70 Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

31 MNS 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

32 NIK 60 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 
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33 NAN 75 Tuntas 70 Tuntas 85 Tuntas 

34 NWL 75 Tuntas 70 Tuntas 100 Tuntas 

35 NDC 70 Tuntas 75 Tuntas 90 Tuntas 

36 NZ 70 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

37 OAP 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

38 OADP 80 Tuntas 100 Tuntas 85 Tuntas 

39 RTK 75 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

40 RAP 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

41 RAM 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

42 SNC 80 Tuntas 85 Tuntas 95 Tuntas 

43 SN 75 Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

44 SDT 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

45 VRA 80 Tuntas 85 Tuntas 100 Tuntas 

46 WIPH 85 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas 

47 YT 45 Tidak Tuntas 45 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

Jumlah skor 3190  3350  3732  

Nilai rata-rata 67,87  71,27  79,40  

Nilai terendah 40  45  45  

Nilai tertinggi 90  100  100  

Ketuntasan 

klasikal 

61,70%  74,46%  87,23%  

Ketidaktuntasan 38,30%  25,54%  12,77%  
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CATATAN LAPANGAN 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04  

KOTA SEMARANG 

Siklus Ke-I 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas   : IVB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan model PBI berbantuan media 

Audiovisual yang tidak ditemui di lembar observasi! 

Catatan :   

Pada saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa kurang 

memperhatikan apersepsi yang dilakukan oleh guru sehingga sebagian siswa tidak 

menjawab pertanyaan yang diajukan. Siswa juga kurang bersemangat dalam 

pembelajaran. Pada saat penayangan media Audiovisual, media kurang terdengar 

jelas oleh siswa karena suara pada media kurang keras. Sehingga guru harus 

mengulang kembali isi yang ada pada media tersebut. 

Ketika berkelompok, siswa belum rapi dalam mengerjakan LKS. Masih 

terdapat beberapa siswa yang gaduh ketika berkelompok serta tidak mengerjakan 

tugas kelompok yang diberikan guru. Sehingga ketika berkelompok yang 

mengerjakan didominasi siswa yang rajin. Saat membacakan hasil diskusi masih 

banyak kelompok yang belum berani maju ke depan.  
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CATATAN LAPANGAN 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04  

KOTA SEMARANG 

Siklus Ke-II 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas   : IVB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan model PBI berbantuan media 

Audiovisual yang tidak ditemui di lembar observasi! 

Catatan :   

Pada saat pembelajaran berlangsung, ketika bertanya jawab hanya siswa 

yang berani menjawab yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru, 

masih banyak siswa yang belum berani mengungkapkan pendapat serta bertanya 

jika masih terdapat materi yang belum dipahami. Ketika berkelompok, masih 

terdapat siswa yang sibuk bersama dengan temannya sehingga tidak ikut 

mengerjakan diskusi kelompok. Saat percobaan, masih terdapat kelompok yang 

belum mengerti maksud dari percobaan yang dilakukan. Serta masih banyak 

kelompok yang belum dapat menyimpulkan dengan baik dari hasil diskusi. 

Ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki pada siklus II diantaranya 

adalah pemberian tugas kelompok yang belum jelas pembagiannya, sehingga 

masih banyak siswa yang kurang aktif berdiskusi. Guru belum membimbing 

seluruh diskusi kelompok serta guru belum memanfaatkan papan tulis untuk 

menuliskan semua hal-hal yang penting. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04  

KOTA SEMARANG 

Siklus Ke-III 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas   : IVB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPA dengan model PBI berbantuan media 

Audiovisual yang tidak ditemui di lembar observasi! 

Catatan :   

 Pada saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa sudah 

memperhatikan apersepsi yang diberikan oleh guru, Siswa mulai aktif saat 

kegiatan bertanya jawab. Ketika penayangan media Audiovisual, siswa 

memperhatikan dengan antusias. 

 Ketika berkelompok, siswa telah berdiskusi dengan baik. Sebagian besar 

siswa aktif dalam diskusi, saling memberikan pendapat dan memberi masukan. 

Pada saat perwakilan kelompok maju ke depan, siswa dari kelompok lain 

mendengarkan dan menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang telah maju. 

Guru memberikan reward pada siswa yang aktif ketika pembelajaran.  

 Ketika evaluasi siswa telah mengerjakan dengan mandiri, tidak saling 

mencontek dengan siswa yang lain. Guru memberikan refleksi bersama dengan 

siswa. 
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Lampiran III 

Surat-surat Penelitian 
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Lampiran IV 

Dokumentasi 
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Guru memberikan apersepsi Siswa bersiap menerima pelajaran 

dengan berdo‟a 

Guru menyajikan masalah melalui  

penayangan media Audiovisual 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

DOKUMENTASI 
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Pembentukan diskusi kelompok 

siswa 

Siswa bersama dengan kelompok 

melakukan penyelidikan 

Guru membimbing diskusi 

kelompok 

Guru menyajikan masalah melalui  

penayangan media Audiovisual 
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Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi sebagai hasil karya 

Guru memberikan reward siswa 

yang aktif 

Siswa mengerjakan tes evaluasi Guru bersama dengan siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

        

 

 

 

      

 

 

 




