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ABSTRAK 

Kartika Wardani, Dyayu. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

melalui Model SAVI dengan Multimedia pada Siswa Kelas IVA SDN 

Wonosari 03 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Jaino, 

M.Pd. 338 halaman 

 Pembelajaran IPA di SDN Wonosari 03 kurang optimal karena dalam 

proses pembelajaran guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Guru belum mengajak siswa melakukan praktikum mengenai 

materi yang dipelajari, belum mengajak siswa untuk belajar melalui melihat dan 

mengamati, serta belum menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Hal ini 

berdampak pada masih rendahnya  minat dan motivasi siswa dalam belajar, serta 

masih kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang? Pemecahan masalah dalam 

penelitian ini adalah menggunakan model SAVI dengan multimedia. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model SAVI dengan multimedia pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 

Semarang. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan dua kali pertemuan, setiap siklusnya terdiri atas empat tahap, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

guru (peneliti) dan siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif dengan teknik pengumpulan 

datanya adalag teknik tes dan non tes. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatnya (1) keterampilan guru pada 

siklus I pertemuan 1 skor 22 (baik), pertemuan 2 skor 26 (baik), siklus II 

pertemuan 1 skor 31 (sangat baik),  pertemuan 2 skor 34 (sangat baik); (2) 

aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 rata-rata skor 15,21 (baik), pertemuan 2 

rata-rata skor 17,59 (baik), siklus II pertemuan 1 rata-rata skor 20,96 (baik), 

pertemuan 2 rata-rata skor 24,71 (sangat baik); (3) ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa siklus I pertemuan 1 59% , kemudia meningkat pada pertemuan 2 

menjadi 69%,  pada siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 75%, dan pada 

pertemuan 2 meningkat menjadi 87%. 

Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah melalui model SAVI 

dengan multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar kelas IVA SDN Wonosari 03 

Semarang. Saran bagi guru adalah model SAVI dapat menjadi solusi dalam 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV. 

Kata kunci: Kualitas Pembelajaran IPA, Model SAVI, Multimedia 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  ...............................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ..........................................................  iii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ..............................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...........................................................  v 

PRAKATA  ................................................................................................  vi 

ABSTRAK .................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................  x 

DAFTAR BAGAN  ....................................................................................  xi 

DAFTAR DIAGRAM  ..............................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................................  1 

1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah ...........................................  8 

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................  10 

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................  11 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori .............................................................................................  13 

2.1.1. Pengertian Belajar  ..................................................................................  13 

2.1.2 Pengertiant Pembelajaran ........................................................................  14 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran ............................................................................  15 

2.1.4  Hakikat IPA ............................................................................................  36 

2.1.5 Pembelajaran IPA di SD  .........................................................................  40 

2.1.6 Model Pembelajaran SAVI ......................................................................  47 

2.1.7 Multimedia...............................................................................................  51 

2.1.8 Langkah-langkah model SAVI dengan Multimedia ................................  58 

2.2 Kajian Empiris  ...........................................................................................  60 



ix 
 

2.3 Kerangka Berfikir  ......................................................................................  65 

2.4 Hipotesis Tindakan  ....................................................................................  67 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Prosedur Penelitian .....................................................................................  68 

3.2 Siklus Penelitian  ........................................................................................  71 

3.3 Subjek Penelitian  .......................................................................................  81 

3.4 Variabel penelitian  .....................................................................................  81 

3.5 Tempat Penelitian .......................................................................................  81 

3.6 Data dan Teknik  Pengumpulan ..................................................................  82 

3.7 Teknik Analisis Data ..................................................................................  85  

3.8. Indikator Keberhasilan  .............................................................................  92 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian ..........................................................................................  94 

4.1.1 Kondisi Pra Siklus (Data Awal Penelitian) .............................................  94 

4.1.2.Deskripsi Hasil Penelitian ...................................................................... .      95 

4.2. Pembahasan  ..............................................................................................  173 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ................................................................  173 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian  .......................................................................  194 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan .....................................................................................................  196 

5.2 Saran  ..........................................................................................................  196 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  198 

LAMPIRAN ...............................................................................................  202 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

  Halaman 

Tabel 3.1. Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar .........................................  88 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa .............................  89 

Tabel 3.3 Klasifikasi Kategori skor Keterampilan Guru ............................  92 

Tabel 3.4 Klasifikasi Kategori Skor Aktivitas Siswa..................................  92 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Sikap ..............................................................  93 

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian Psikomotor ....................................................  94 

Tabel 4.1 Skor Keterampilan Guru Siklus IPertemuan 1 ............................  100 

Tabel 4.2 Rata-rata Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 .................  104 

Tabel 4.3 Analisis Penilaian Karakter Siswa Siklus I Pertemuan 1 ............  109 

Tabel 4.4 Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus I Pertemuan 1 ..................  110 

Tabel 4.5 Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Siklus I Pertemuan 1 ........  111 

Tabel 4.6 Skor Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 ...........................  119 

Tabel 4.7 Rata-rata Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 .................  123 

Tabel 4.8 Analisis Hasil Belajar Kognitif Siklus I Pertemuan 2 ................  128 

Tabel 4.9 Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus I Pertemuan 2 ..................  129 

Tabel 4.10 Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Siklus I Pertemuan 2 ......  129 

Tabel 4.11 Skor Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 .......................  137 

Tabel 4.12 Rata-rata Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 .............  141 

Tabel 4.13 Analisis Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan 1 .............  145 

Tabel 4.14 Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus II Pertemuan 1 ...............  147 

Tabel 4.15 Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Siklus II Pertemuan 1 .....  148 

Tabel 4.16 Skor Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 .......................  154 

Tabel 4.17 Rata-rata Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 .............  158 

Tabel 4.18 Analisis Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan 2 .............  162 

Tabel 4.19 Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus II Pertemuan 2 ...............  164 

Tabel 4.20 Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Siklus II Pertemuan 2 .....  164 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Siklus I dan II ..............................................  167 

Tabel 2.22 Rekapitulasi Skor Hasil Belajar Kognitif Siklus I dan II ..........  170 



xi 
 

DAFTAR BAGAN 

  

  Halaman 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir ......................................................................  66 

Bagan 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas  .....................................  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

  Halaman 

Diagram 4.1 Hasil Belajatan Kognitif Pra Siklus  ......................................  95 

Diagram 4.2 Skor Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 1 ......................  102 

Diagram 4.3 Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1............................  105 

Diagram 4.4 Hasil Belajar Kognitif Siklus I Pertemuan 1 ..........................  110 

Diagram 4.5 Skor Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 2 ......................  120 

Diagram 4.6 Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2............................  123 

Diagram 4.7 Hasil Belajar Kognitif Siklus I Pertemuan 2 ..........................  128 

Diagram 4.8 Skor Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 1 .....................  138 

Diagram 4.9 Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 ..........................  142 

Diagram 4.10 Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan 1 ......................  147 

Diagram 4.11Skor Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 2 ....................  155 

Diagram 4.12 Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 ........................  159 

Diagram 4.13 Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan 2 ......................  163 

Diagram 4.14 Rekapitulasi Perolehan Skor Keterampilan Guru ................  168 

Diagram 4.15. Rekapitulasi Perolehan Skor Aktivitas Siswa .....................  169 

Diagram 4.16 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif .....................  170 

Diagram 4.17 Peningkatan Skor  Hasil Belajar Afektif ..............................  171 

Diagram 4.18 Perbandingan Skor Hasil Belajar Psikomotorik ...................  172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

  Halaman 

Lampiran 1.1Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru ...............  203 

Lampiran 1.2Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa .....................  204 

Lampiran 1.3Kisi-kisi Instrumen Penelitian ...............................................  205 

Lampiran 1.4Lembar Observasi Ketreampilan Guru ..................................  207 

Lampiran 1.5 Lembar Observasi Aktivitas Siswa.......................................  210 

Lampiran 1.6 Instrumen Catatan Lapangan ................................................  213 

Lampiran 2.1 RPP Siklus I Pertemuan 1 .....................................................  215 

Lampiran 2.2 RPP Siklus I Pertemuan 2 .....................................................  236 

Lampiran 2.3 RPP Siklus II Pertemuan 1 ...................................................  254 

Lampiran 2.4 RPP Siklus II Pertemuan 2 ...................................................  271 

Lampiran 3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 ..  289 

Lampiran 3.2 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 ..  292 

Lampiran 3.3 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 .  295 

Lampiran 3.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 .  298 

Lampiran 3.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 ........  301 

Lampiran 3.6 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 ........  303 

Lampiran 3.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 .......  305 

Lampiran 3.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 .......  307 

Lampiran 3.9. Rekap Nilai Hasil Belajar  Kognitif ....................................  309 

Lampiran 3.10 Hasil Penilaian Karakter Siklus I Pertemuan 1 ..................  311 

Lampiran 3.11 Hasil Penilaian Karakter Siklus I Pertemuan 2 ..................  313 

Lampiran 3.12 Hasil Penilaian Karakter Siklus II Pertemuan 1 .................  315 

Lampiran 3.13 Hasil Penilaian Karakter Siklus II Pertemuan 2 .................  317 

Lampiran 3.14 Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan 1 .............................  319 

Lampiran 3.15 Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan 2 .............................  320 

Lampiran 3.16 Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan 1 ...........................  321 

Lampiran 3.17 Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan 2 ...........................  322 



xiv 
 

Lampiran 4.1 Surat Keputusa Penetapan Dosen Pembimbing....................  324 

Lampiran 4.2. Surat Keterangan KKM SDN Wonosari 03 Semaran ........ . 325 

Lampiran 4.3 Surat Ijin Penelitian ..............................................................  326 

Lampiran 4.4 Surat Pernyataan telah Melaksanakan Penelitian .................  327 

Lampiran 5.1 Lembar Jawab Evaluasi Siklus I Pertemuan 1......................  329 

Lampiran 5.2 Lembar Jawab Evaluasi Siklus I Pertemuan 2......................  330 

Lampiran 5.3 Lembar Jawab Evaluasi Siklus II Pertemuan 1 ....................  331 

Lampiran 5.4 Lembar Jawab Evaluasi Siklus II Pertemuan 2 ....................  332 

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian ...........................................................  334 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan  menengah 

menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam  permendiknas No 41 tahun 

2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang  

menyatakan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kerativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 
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bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. 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 (Susanto, 

2015:167). IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus yang 

mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan 

(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibat.  

Tujuan mata pelajaran IPA di SD antara lain: (1) memperoleh keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan, pemahaman 

konsep–konsep yang bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari–hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap kognitif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

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

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

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

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

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP / MTs. ( Standar Isi, 2006) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA guru harus mampu menciptakan 

suasana pembelajaran yang mudah diterima oleh siswa. Susanto (2015:170) 

meyatakan bahwa pembelajaran IPA disekolah dasar dilakukan dengan 
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penyelidikan sederhana dan bukan hafalan konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan 

tersebut pembelajaran IPA akan mendapatkan pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran yang demikian 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan 

masalah, menarik kesimpulan, sehingga mampu berpikir kritis melalui 

pembelajaran IPA. Dengan cara tersebut maka tujuan pembelajaran yang 

diinginkan akan tercapai dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Etzioni (dalam Hamdani,2011:194) berpendapat bahwa kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Sementara belajar menurut Bramley (dalam Daryanto, 2012:59) merupakan 

komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola 

perilaku yang diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas atau 

pekerjaan tertentu. Jadi Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran, termasuk seni, pencapaian tujuan berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran (Daryanto, 

2012:59). 

Namun pada kenyataannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan 

merupakan hal yang mudah. Faktanya masih banyak terjadi permasalahan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Wisudawati (2014:9) penyebab terjadinya 

permasalahan dalam pembelajaran yaitu, guru masih lebih suka menggunakan 

metode  ceramah di depan kelas, sedikit sekali kreativitas yang dibangun oleh 
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murid dalam praktikum, tidak ada ruang untuk kesalahan eksplorasi sains peserta 

didik, serta tidak ada trial dan eror.  

Permasalahan pembelajaran IPA diatas dikuatkan dengan temuan PISA. 

Berdasarkan hasil penelitian PISA (The Programme for InternationalStudent 

Assesment) pada tahun 2012, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan 

dalam pelaksanaan standar isi IPA. Literasi sains anak-anak Indonesia usia 15 

tahun berada pada peringkat ke 64 dari 65  negara yang diteliti oleh PISA. Adapun 

skor rata-rata pencapaian siswa dari negara-negara peserta yaitu 501, sedangkan 

siswa-siswi Indonesia  memperoleh skor 382. Berdasarkan uraian tersebut Posisi 

Indonesia masih jauh di bawah rata-rata internasional. Hal tersebut berarti bahwa 

perlu adanya perbaikan pembelajaran IPA di sekolah-sekolah. Pembelajaran IPA 

harus dirancang sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam kurikulum. 

Permasalahan pembelajaran IPA tersebut juga terjadi dikelas IVA SDN 

Wonosari 03. Berdasarkan hasil refleksi bersama tim kolaborator terdapat 

permasalahan dalam pembelajaran IPA sehingga perlu adanya pemecahan 

masalah. Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA yaitu dalam proses 

pembelajaran guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

Guru belum mengajak siswa melakukan praktikum mengenai materi yang 

dipelajari. Guru belum mengajak siswa untuk belajar melalui melihat dan 

mengamati. Serta guru belum menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Hal 

ini berdampak pada masih rendahnya  minat dan motivasi siswa dalam belajar, 

serta masih kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

Hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa.  Hasil belajar yang sangat 
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rendah ini merupakan suatu permasalahan harus segera diatasi. Untuk mengatasi 

masalah tersebut guru hendaklah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat tercipta bila menggunakan 

model yang bervariasi, media pembelajaran relevan dengan materi IPA melaui 

pendekatan pembelajaran yang tepat. Siswa akan merasa tertarik mempelajari 

IPA, mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga akan memperkuat kemampuan 

kognitifnya dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan 

pembelajaran IPA SD dapat tercapai. 

Permasalahan tersebut didukung dengan data dokumen nilai hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang pada semester I belum 

optimal. Hasil data rekap nilai IPA menunjukkan bahwa dari 60% siswa yaitu 19 

siswa dari 32 siswa mendapat nilai dibawah KKM yang telah ditentukan sekolah 

yaitu 64. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 87 dan nilai terendahnya 

yaitu 45.  

Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, peneliti dengan 

kolaborator menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA menggunakan salah satu model pembelajaran inovatif yaitu 

model pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Vizualusation Intellectualy). Dalam 

menerapkan model SAVI dalam pembelajaran guru menggunakan multimedia 

sebagai media yang mencakup teks materi, gambar, bagan, suara, animasi dan 

video yang dipadukan menjadi satu untuk membantu guru menyampaikan materi 

pembelajaran. Melalui cara seperti ini diharapkan mampu membantu siswa untuk 

membangun pengetahuaannya melalui kegiatan belajar sambil melakukan. 
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Menurut Shoimin (2014: 178) Pembelajaran model SAVI menekankan 

bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. SAVI 

merupakan kependekan dari Somatic Auditory Visualization Intelectualy. Somatic 

atau learning by doing (belajar dengan berbuat dan bergerak) bermakna gerakan 

tubuh yaitu belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory atau learning by 

hearing (belajar dengan berbicara dan mendengar bermakna bahwa belajar 

haruslah melalui mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Visualization atau learning by seeing 

(belajar dengan mengamati dan menggambarkan) bermakna belajar haruslah 

menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, 

membaca, menggunakan media dan alat peraga. Intellectualy atau learning by 

thinking (belajar dengan memecahkan masalah dan berfikir) bermakna bahwa 

belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir (minds-on). Model 

pembelajaran SAVI dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran 

IPA, karena model ini memiliki kelebihan yaitu; memunculkan suasana belajar 

yang baik, menarik, dan efektif; mampu membangkitkan kreativitas dan 

meningkatkan kemampuan psikomotor siswa serta melatih siswa berpikir dan 

mengemukakan pendapat (Shoimin, 2014:182). 

Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta 

memudahkan siswa dalam memahami materi, maka perlu didukung dengan 

penggunaan media pembelajaran yang berkualitas. Peneliti menggunakan 

multimedia untuk mendukung pembelajaran IPA di SDN Wonosari 03 Semarang. 

Multimedia secara umum berhubungan dengan penggunaan lebih dari satu macam 
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media untuk menyajikan informasi. Difinisi multimedia menurut Kustandi dan 

Sutjipto (2013:68) adalah alat bantu penyampai pesan yang menggabungkan dua 

elemen atau lebih media,meliputi teks, gambar, grafik, foto, suara, film, dan 

animasi secara terintegrasi.  

Melalui penggunaan multimedia, pembelajaran menjadi lebih menarik, 

interaktif, efektif, dan efisien. Manfaat tersebut diperoleh dari keunggulan-

keunggulan multimedia pembelajaran, yaitu: (1) memperbesar benda yang sangat 

kecil dan tidak tampak oleh mata; (2) memperkecil benda yang sangat besar yang 

tidak mungkin dihadirkan di sekolah; (3) menyajikan benda atau peristiwa yang 

kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat; (4) menyajikan benda atau 

peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, dan salju; (5) menyajikan benda atau 

peristiwa yang berbahaya; (6) meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian relevan yang pernah dilakukan Ni 

Luh Desy Pemini  pada tahun 2014. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa 

model pembelajaran SAVI berbantu media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bebetin Buleleng tahun pelajaran 

2013/2014. Penelitian menggunakan model SAVI juga pernah dilakukan oleh Riri 

Frima Nanda pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa model 

SAVI dapat meningkatkan partisipasi dan meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SD Kartika 1-10 Padang. Selain penelitian menggunakan model SAVI 

penelitian mengenai multimedia pernah dilakukan oleh Zulfa Amirulia pada tahun 

2013. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan metode GNT 

berbasis multimedia dapat menimgkatkan  pemahaman konsep materi pelajaran 
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IPA mengenai perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan pada 

siswa kelas IV SD Negeri 05 Karangjati Tahun 2013. 

Berdasarkan uraian tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, maka peneliti ingin mengkaji melaluipenelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model SAVI 

dengan multimedia pada Kelas IVA SDN Wonosari 03 Senarang”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian secara umum sebagai berikut, “Bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN wonosari 03 Semarang?” 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci menjadi tiga rumusan masalah khusus. 

1) Bagaimanakah model SAVI dengan multimedia dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  di Kelas IVA  SDN Wonosari 03 

Semarang? 

2) Bagaimanakah model SAVI dengan multimedia dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA di Kelas IVA  SDN Wonosari 03 Semarang? 

3) Apakah melalui model SAVI dengan multimedia dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA di Kelas IVA  SDN Wonosari 03 

Semarang? 
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1.2.2. Pemecahan Masalah 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA 

SDN Wonosari 03 Semarang, peneliti menggunakan model SAVI dengan 

multimedia. Berikut adalah langkah-langkah penerapan Model SAVI dengan 

multimedia. 

Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

1. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4. Siswa memperhatikan langkah praktikum yang ditampilkan guru dalam 

multimedia (visual) 

Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

5. Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic). 

6. Siswa mendiskusikan hasil praktikum  dan menuliskan hasil praktikum serta 

menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja secara berkelompok. 

(intellectualy) 
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Tahap Penampaian Hasil (Kegiatan Penutup) 

7. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas.(Auditory) 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi.  

9. Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan multimedia. 

10. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model SAVI dengan 

multimedia  pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

SAVI dengan multimedia padakelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. 

b. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

SAVI dengan multimedia padakelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui model SAVI dengan multimedia 

padakelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti bagi 

perorangan maupun institusi sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yaitu berupa penerapan model pembelajaran 

SAVI dan multimedia dalam mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1.Guru 

a. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman kepada guru tentang 

model SAVI dengan multimedia.  

b. Memberikan alternatif kepada guru dalam memilih model pembelajaran 

dan media pembelajaran sebagai sarana untuk menyajikan suatu 

pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

c. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

SAVI dengan multimedia. 

14.2.2. Siswa 

a. Dengan penerapan model SAVI dengan multimedia diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. 

b. Dengan model SAVI dan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. 
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1.4.2.3.Sekolah 

 Dengan menggunakan model SAVI dengan multimedia dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang bersangkutan dan memberi 

masukan tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Kegiatan utama yang menjadi kewajiban seorang siswa adalah belajar. 

Dalam permendiknas No 41 tahun 2007 mendefinisikan pengertian belajar yaitu 

sebagai perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi 

seseorangsebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya 

danpraktik yang dilakukannya. Menurut Slameto (2010:2 ) mendefinisikan belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

menurut Khanifatul (2014:14) belajar merupakan proses perubahan perilaku untuk 

memperolah pengetahuan, kemampuan, dan sesuatu hal baru untuk tujuan. 

Dariyanto (2012:59) juga mendefinisikan belajar sebagai komunikasi 

terencana yang menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola 

berperilaku yang diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas 

atau pekerjaan tertentu. Sementara Susanto (2015:4) menyimpulkan bahwa, 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 
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baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam tindakan. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah aktivitas seseorang yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh suatu 

konsep pengetahuan melalui proses perubahan tingkah laku individu yang 

ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

perubahan sikap, sebagai hasil pengalaman individu berintekasi dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial  

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Rusmono (2014:6) pembelajaran merupakan upaya untuk 

menciptakan suatu kondisi kegiatan belajar yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Menurut  Susanto (2015:19) 

pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Sementara Huda (2013:2) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi 

yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi ketika seseorang 

sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang.  

Kegiatan pembelajaran mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik dan media dalam rangka membangun proses belajar, antara 

lain membahas materi dan melakukan pengalaman belajar sehingga tujuan 
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pembelajaran dapat dicapai secara optimal (Winataputra,dkk, 2007:1.21). 

Muhlisrarini dan Hamzah (2014:45) menyebutkan bahwa proses belajar dan 

pembelajaran dipengaruhi oleh kesiapan siswa, artinya ketika pendidik mulai 

mengajar dengan seperangkat materi yang akan ditranformasi kepada peserta 

didik, maka mereka sudah siap mental dan daya ingatnya serta maturitinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran merupakan 

proses interaksi antara siswa dan guru dalam rangka metransfer pengetahuan 

kepada siswa untuk membangun proses belajar dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran di sekolah dapat tercermin dari beberapa 

komponen, diantaranya dalam hal ini yaitu keterampilan guru yang 

dapatmengaktifkan siswanya dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, 

aktivitassiswa yang meningkat dalam pembelajaran, dan hasil belajar yang 

diperoleh siswadiatas KKM. Menurut Etzioni (dalam Daryanto, 2012: 58) kualitas 

dapat diartikan dengan istilah mutu atau keefektifan yang secara definitif, 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalammencapai tujuan 

atau sasarannya. sementara belajar sebagai komunikasi terencana yang 

menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola berperilaku yang 

diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas atau pekerjaan 

tertentu (Dariyanto,2012:59). Jadi Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian 
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tujuan pembelajaran,termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut 

berupa peningkatanpengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui prosespembelajaran (Dariyanto,2012:59). 

Jadi kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapaian tujuan belajar 

yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keberhasilan dalam 

pembelajaran. Pencapaian tujuan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan pengembangan sikap melalui pembelajaran. Dengan kata lain kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dalam menciptakan suatu 

pembelajaran bagi peserta didik. 

Ada enam indikator kualitas pembelajaran dalam Depdiknas (2004:7) 

yakni perilaku pembelajaran guru ( teacher educator’s behavior), perilaku dan 

dampak belajar peserta didik (Student teacher’s behavior), iklim pembelajaran 

(learning climate), materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran. Kesemua indikator kualitas pembelajaran ini akan saling terkait dan 

berkesinambungan satu sama lain. Dalam penelitian ini peneliti membatasi 

indikator kualitas pembelajaran  dalam tiga variabel sesuai dengan rumusan 

masalah yang diteliti yaitu, keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Indikator kualitas pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.3.1. Keterampilan Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. 
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Diantaranya adalah keterampilan membelajarkan dan keterampilan mengajar. 

Keterampilan guru merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, 

sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh 

(Mulyasa, 2013:69).  

Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan mutlak yang harus 

guru punyai. Dengan memiliki keterampilan dasar mengajar ini guru diharapkan 

guru dapat mengoptimalkan peranannya di kelas. Beberapa keterampilan dasar 

mengajar yang harus dikuasai oleh guru menurut Mulyasa (2013:70-92) dan 

Djamarah (2010:99-171) adalah sebagai berikut: 

2.1.3.1.1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Agar kegiatan 

tersebut memberikan sumbangan yang berarti terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran maka perlu dilakukan secara profesional. Membuka dan menutup 

pelajaran yang dilakukan guru secara profesional akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kegiatan pembelajaran salah satunya yaitu, membangkitkan 

motivasi pelajar peserta didik (Mulyasa, 2013:83). 

 Djamarah (2010:138-139) menjelaskan bahwa keterampilan membuka 

pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan 

perhatian anak didik agar terpusat pada apa yang akan dipelajari.Kegiatan 

membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal jam pelajaran, 

tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama 
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pelajaran itu (Usman, 2013: 91). Sedangkan menutup pelajaran adalah mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pelajaran. 

Kedua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan maksimal (Mulyasa,2013:83). 

Komponen-komponen membuka pelajaran meliputi (Mulyasa,2013:85):  

a) menarik minat siswa 

 Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa 

yaitu: gaya mengajar guru, menggunakan alat bantu atau media dan sumber 

belajar yang bervariasi, dan menggunakan pola interaksi belajar-mengajar yang 

bervariasi. 

b) membangkitkan motivasi 

 Untuk membangkitkan motivasi siswa, ada 4 cara yang dapat dilakukan guru 

yaitu: kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat belajar peserta 

didik. 

c) memberi acuan 

 Untuk memberikan acuan dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan 

pelajaran dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa, menyarankan 

langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah-masalah pokok 

yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
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d) membuat kaitan 

 Untuk membuat kaitan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru yaitu: 

mengajukan pertanyaan apersepsi, mengulas sepintas garis besar isi pelajaran 

yang telah lalu, mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta 

didik, menghubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan. 

 Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk menutup pelajaran 

antara lain: meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dapat dilakukan 

dengan cara menarik kesimpulan, mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur tingkat pencapaian tujuan, menyampaikan bahan-bahan pendalaman 

yang harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok 

bahasan yang telah dipelajari, mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa (Mulyasa,2013:84). 

Kemudian  menurut Sanjaya (2014) komponen menutup pelajaran adalah: 1) 

merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas; 2) 

mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok agar informasi 

yang telah diterima dapat membangkitkan minat untuk mempelajari lebih lanjut; 

3) mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk 

pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajarinya; 4) memberikan tindak 

lanjut serta saran-saran untuk memperluas wawasan yang berhubungan dengan 

materi pelajaran yang telah dibahas. 

2.1.3.1.2. Keterampilan bertanya  

Mulyasa (2013:70) menjelaskan bahwa keterampilan bertanya sangat perlu 

dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, 
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karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas 

jawaban peserta didik. Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Guru akan selalu 

menggunakan keterampilan bertanya kepada siswanya. Cara bertanya untuk 

seluruh kelas, untuk kelompok, untuk individu memiliki pengaruh pada hasil 

belajar siswa dan juga pada suasana kelas baik sosial maupun emosional 

(Djamarah,2010:99). 

Menurut Mulyasa (2013:70-73) keterampilan dasar bertanya dasar 

mencakup: Pertanyaan jelas dan singkat, Pemberian acuan, Pemusatan perhatian, 

pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, pemberian 

tuntutan(mengungkap pertanyaan dengan cara lain, pertanyaan lebih sederhana, 

mengulangi penjelasan sebelumnya). Sedangkan untuk keterampilan bertanya 

lanjutan meliputi: pengubahan tuntutan tingkat kognitif (pertanyaan disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan berpikir siswa), pengaturan urutan pertanyaan 

(pertanyaan dari yang sederhana menuju kompleks), pertanyaan pelacak 

(pertanyaan diberikan ketika jawaban siswa masih kurang tepat), dan mendorong 

terjadinya interaksi. 

Sedangkan komponen-komponen keterampilan bertanya menurut Rusman 

(2014:69) meliputi: 1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) 

pemberian acuan; 3) pertanyaan terfokus pada pertanyaan yang diinginkan; 4) 

pemindahan giliran; 5) penyebaran; 6) pemberian waktu berpikir; 7) pemberian 

tuntunan. 
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2.1.3.1.3. Keterampilan memberi penguatan (Reinforcement) 

Penguatan (reinforcement) meupakan respon terhadap suatu perilaku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. 

Menurut Mulyasa (2013:78) penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non 

verbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari 

penggunaan respon negatif. ;Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat 

pujian; seperti bagus, tepat, bapak puas dengan hasil kerja kalian. Sedangkan non 

verbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, 

acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan bertujuan untuk; 

(1) meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran ;(2) merangsang 

dan meningkatkan motivasi belajar; (3) meningkatkan kegiatan belajar dan 

membina perilaku yang produktif. 

Komponen pemberian penguatan menurut Djamarah (2010:120) meliputi :  

1) Penguatan Verbal  

Penguatan verbal merupakan pujian dan dorongan yang diucapkan guru 

untuk respon atau tingkah laku siswa. Ucapan tersebut dapat berupa kata-kata; 

bagus, baik, betul, benar, tepat, dan lain-lain. 

2) Penguatan Gestural 

Pemberian penguatan gestural erat kaitannya dengan pemberian penguatan 

verbal. Ucapan atau komentar yang diberikan guru terhadap respon, tingkah laku, 

pikiran siswa dapat dilakukan dengan mimic muka yang cerah, dengan senyuman, 

mengangguk, acungan jempol, tepuk tangan, member salam, menaikkan bahu, 

geleng-geleng kepala, menaikkan tangan, dan lain-lain. 
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3) Penguatan Kegiatan 

Penguatan dalam bentuk kegiatan ini banyak terjadi bila guru 

menggunakan suatu kegiatan atau tuga, sehingga siswa dapat memilihnya dan 

menikmatinya sebagai hadiah atas suatu pekerjaan atau penampilan. Contoh 

penguatan kegiatan : pulang lebih dlu, diberi waktu istirahat lebih, bermain, 

berolah raga, menjadi ketua, membantu siswa lain, mendengarkan music atau 

radio, melihat TV, dan lain-lain yang menyenangkan. 

4) Penguatan Mendekati 

Penguatan mendekati siswa secara fisik dipergunakan untuk memperkuat 

penguatan verbal, penguatan tanda, dan penguatan sentuhan. Contoh penguatan 

mendekati: berdiri di samping siswa, berjalan dekat siswa, duduk dekat kelompok 

diskusi, dan berjalan maju. 

5) Penguatan Sentuhan 

Penguatan sentuhan adalah merupakan penguatan yang terjadi bila secara 

fisik menyentuh siswa, misalnya menepuk bahu, berjabat tangan, merangkulnya, 

menusap kepala, manaikkan tangan siswa, yang semuanya ditujukan untuk 

penghargaan penampilan, tingkah laku atau kerja. 

6) Penguatan Tanda 

Penguatan tanda merupakan penggunaan berbagai macam symbol yang 

berupa benda atau tulisan yang ditujukan kepada siswa untuk penghargaan 

terhadap suatu penampilan, tingkah laku atau kerja siswa. Penguatan dengan 

memberikan suatu benda, misalnya: bintang, piala, medali, buku, stiker, gambar, 

perangko, dan lain-lain. 
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Dari pengertian penguatan diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan 

adalah respon yang diberikan untuk memberikan penghargaan dari aktivitas siswa, 

dari respon mereka terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Pemberian 

penguatan pada diri siswa sangat penting untuk membangun motivasi belajar 

siswa. 

2.1.3.1.4. Keterampilan mengadakan variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru 

dalam pembelajaran,untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu 

antusias,tekun dan penuh partisipasi. Menurut Mulyasa (2013:78) variasi dalam 

pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan. Kemudian menurut Djamarah (2010:124) bila guru dalam proses 

belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa, 

perhatian siswa kurang, mengantuk, akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. 

Keterampilan mengadakan variasi (Mulyasa,2013:79) dalam proses belajar 

mengajar akan meliputi: 

(1)  Variasi dalam gaya mengajar 

- Variasi suara: rendah, tinggi, besar, kecil. 

- Memusatkan perhatian 

- Membuat kesenyapan sejenak 

- Mengadakan kontak pandang 

- Variasi gerakan badan dan mimik 

- Mengubah posisi: di depan kelas, berkeliling, di belakang kelas. 
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(2) Variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran 

- Variasi alat dan bahan yang dapat dilihat 

- Variasi alat dan bahan yang dapat didengar 

- Variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi 

- Variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar 

(3) Variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. 

- Variasi dalam pengelompokan siswa 

- Variasi dalam tempat kegiatan pembelajaran: di luar atau da dalam kelas 

- Variasi dalam pola pengaturan guru: seorang guru, dan tim 

- Variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan siswa: langsung(tatap 

muka), dan melalui media 

- Variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran: terbuka dan tertutup 

- Variasi dalam pengorganisasian pesan: deduktif dan induktif 

- Variasi dalam pengelolaan pesan: expositorik dan heuristik atau hipotetik 

(4) Variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

- Variasi dalam penggunaan metode pembelajaran 

- Variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar 

- Variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi 

- Variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik 

2.1.3.1.5. Keterampilan menjelaskan 

Menurut Mulyasa (2013:80) menjelaskan adalah mendeskripsikan secara 

lisan tentang sesuatu benda, keadaan,fakta dan data sesuai dengan waktu dan 

hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang 
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harus dimiliki guru untuk memberikan penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, 

istilah menjelaskan diartikan sama dengan menceritakan yang didalamnya 

menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara yang sudah dialami dan yang 

belum dialami(Djamarah,2010:130). 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu 

penjelasan: 

- Penjelasan dapat diberikan baik di awal, di tengah, maupun diakhir 

pembelajaran. 

- Penjelasan harus dapat menarik perhatian siswa dan sesuai dengan materi 

standar dan kompetensi dasar. 

- Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau menjelaskan 

materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar 

dan mencapai tujuan pembelajaran. 

- Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna 

bagi peserta didik. 

- Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat 

kemampuan siswa (Mulyasa,2013:80). 

 Menurut Djamarah (2010:135-138) suatu penjelasan dapat ditingkatkan 

hasilnya dengan cara sebagai berikut: 

- Dalam memberi pertanyaan harus jelas dan singkat agar siswa tidak bingung 

dengan pertanyaan yang diajukan dan bisa menjawabnya secara benar. Namun 

apabila siswa masih kebingungan dengan, guru bisa menyusun kembali 

pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang lebih sederhana. 
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- Menggunakan contoh dalam menjelaskan. Penggunaan contoh harus spesifik, 

jelas, dan konkret. Pemberian contoh yang bervariasi, membuat penjelasan 

lebih menarik dan efektif. 

- Dengan memberi penekanan. Penekanan dapat diberikan dengan cara memberi 

variasi dalam gaya mengajar guru, dan menstruktur bahan pelajaran. 

- Adanya umpan balik. Anak diberi kesempatan untuk memperlihatkan 

pengetahuan atau pengertian tentang sesuatu yang dijelaskan. Umpan balik 

juga dapat dilihat dari pengamatan tingkah laku anak didik melalui pertanyaan 

yang sifatnya komprehensif. 

2.1.3.1.6. Membimbing diskusi kelompok kecil 

Menurut Mulyasa (2013:89) diskusi kelompok adalah suatu proses yang 

teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk 

mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Keterampilan ini adalah suatu 

proses yang teratur melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap 

muka secara kooperatif untuk membagi informasi, membuat keputusan, dan 

memecahkan masalah (Djamarah,2010:157). 

Menurut Mulyasa (2013:90) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membimbing diskusi masalah sebagai berikut. 

a) Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. 

b) Memperluas masalah atau urunan pendapat dengan menguraikan kembali dan 

merangkum pendapat peserta dan mengajukan pertanyaan kepada seluruh 

anggota kelompok. 

c) Menguraikan setiap gagasan anggota kelompok. 
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d) Meningkatkan partisipasi peserta didik. 

e) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan cara memancing pendapat 

siswa, memberikan kesempatan siswa yang kurang berpartisipasi, mencegah 

terjadinya monopoli pembicaraan, mendorong siswa untuk mengomentari 

pendapat teman, dan meminta pendapat siswa ketika terjadi kebuntuan. 

f) Menutup diskusi dengan cara merangkum hasil diskusi, tindak lanjut, dan 

menilai proses diskusi yang telah dilakukan. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok menurut Rusman (2014:76) yaitu: 1) memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi; 2) memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman; 3) memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi; dan 4) menutup diskusi. 

 

2.1.3.1.7. Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran (Mulyasa, 2013:91). Pengelolaan kelas sebagai suatu proses 

mengontrol tingkah laku anak didik. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan 

pendapat Djamarah (2010:145) bahwa guru berperan menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan merupakan kekuatan 

yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Didalamnya terdapat 

kekuasaan dalam bentuk norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. 
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Menurut Mulyasa (2013:91) keterampilan mengelola kelas memiliki 

komponen sebagai berikut. 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dengan cara menunjukkan sikap tanggap, 

memberi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal dapat dilakukan dengan cara memodifikasi tingkah laku 

(mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan 

perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman), menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok serta 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.3.1.8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

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

didik maupun antara pserta didik dengan peserta didik 

(Mulyasa,2013:92).Keterampilan ini akan meningkatkan hubungan interpersonal 

dan sosial antara guru dan siswa dalam proses interaksi edukatif 

(Djamarah,2010:164). 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan 

dengan: mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian, membimbing 

dan memudahkan belajar, perencanaan penggunaan ruangan, pemberian tugas 
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yang jelas, menantang, dan menarik (Mulyasa,2013:92). Djamarah (2010:165) 

juga mengemukakan  pendapatnya, untuk komponen-komponen yang perlu 

dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorangan adalah sebagai 

berikut. 

a) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi: mendengarkan secara 

simpati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik, membantu anak 

didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal, membantu anak didik tanpa 

mendominasi. 

b) Keterampilan mengorganisasi. Guru berperan sebagai organisator yang 

mengatur dan memonitor kegiatan dari awal hingga akhir. 

c) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu memungkinkan 

guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa keterampilan mengajar guru adalah 

seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing 

aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan 

menyesuaikan diri kepada lingkungan. Untuk menciptakan kualitas pembelajaran 

yang baik seorang guru harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. 

Adapun indikator keterampilan guru dalam penelitian ini dengan menggunakan 

model SAVI dengan multimedia adalah: 1) membuka pelajaran; 2) membimbing 

siswa melakukan praktikum; 3) membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja; 4) 

memperjelas  pemahaman siswa menggunakan multimedia; 5) memberi penguatan dan 

penghargaan; 6) mengelola kelas; 7) melakukan variasi dalam mengajar; 8) melakukan 

tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari; 9) menutup pelajaran. 
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2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Pembelajaran merupakan proses membelajarkan siswa sehingga siswa 

merupakan aspek yang penting dalam pross belajar. Menurut Usman (2011:22) 

menyebutkan bahwa aktivitas murid meliputi aktivitas jamaniah dan aktivitas 

mental. Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar-mengajar 

sehingga, muridlah yang seharusnya banyak aktif, sebab murid sebagai subjek 

didik adalah yang merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan belajar 

(Usman,2011:21). Slameto (2010:36) menambahkan bahwa penerimaan pelajaran 

jika dengan aktivitas siswas sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi 

dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas 

siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat 

di sekolah. Sekolah teradisional. Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang dikutip dalam (Sardiman,2011:101)  antara 

lain sebagai berikut:  

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

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, betanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 
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4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya:  menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

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

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

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

Sedangkan menurut Usman (2011: 22) aktivitas belajar siswa dapat 

digolongkan ke dalam beberapa hal, diantaranya: 

1. Aktivitas visual (visual activities) 

Aktivitas ini meliputi membaca, menulis, melakukan, eksperimen, dan 

demonstrasi. 

2. Aktivitas lisan (oral activities) 

Aktivitas ini meliputi bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, 

menyanyi. 

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities) 

Aktivitas ini meliputi mendengarkan penjelasan guru, ceramah, pengarahan. 

4. Aktivitas gerak (motor activities) 

Aktivitas ini seperti senam, atletik, menari, melukis. 
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5. Aktivitas menulis (writing activities) 

Aktivitas ini seperti mengarang, membuat makalah, membuat surat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

meliputi aktivitas fisik dan mental siswa. Aktivitas belajar yang dilakukan oleh 

siswa sendiri secara langsung akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model SAVI 

dengan multimedia meliputi: 1) memperhatikan kegiatan awal pembelajaran, 2) 

melakukan praktikum dalam kelompok, 3) mempresentasikan hasil kerja 

kelompok  4) memperhatikan multimedia yang ditayangkan guru, 5) mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 6) menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, 7) mengerjakan evaluasi. 

2.1.3.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rusmono (2014:10) adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa secara menyeluruh yang bersifat relatif 

permanen. Sementara menurut (2015: 5) hasil belajar adalah perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar yang 

dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 1) faktor internal, yaitu faktor 

yang bersumber dari dalam diri siswa yang mempengaruhi kemampuan belajarnya 

yang meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan; 2) faktor eksternal, yaitu 

faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajarnya yang 
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meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa.  

Berkaitan dengan pengertian hasil belajar tersebut, menurut Bloom dalam 

(Sudjana, 2010: 22-29) mengelompokkan hasil belajar menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif (cognitive) adalah ranah yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual, yang terdiri atas enam 

aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Menurut Sunarti (2014: 29) Indikator penilaian ranah kognitif berdasarkan 6 

tingkatan Bloom yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan penilaian 

ragah kognitif yaitu: 

Tabel 2.1 Indikator Penilaian Ranah Kognitif 

No. Jenis Hasil Belajar Indikator Penilaian Cara Penilaian 

1. Pengatahuan Dapat menyebutkan atau 

menunjukkan lagi 

Pertanyaan/tugas/tes 

2. Pemahaman Dapat menjelaskan atau 

mendefinisikan 

Pertanyaan/tugas/tes 

3. Penerapan Dapat memberi contoh atau 

memecahkan 

Tugas/permasalahan/tes 

4. Analisis Dapat menguraikan atau 

mengklasifikasikan 

Tugas/analisis masalah 

5. Sintesis Dapat menyimpulkan 

kembali atau 

menggeneralisasi 

Tugas/permasalahan 

6. Evaluasi Dapat menginterprestasi atau 

memberikan pertimbangan 

atau penilaian 

Tugas/permasalahan 
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b. Ranah Afektif 

Selain 6 ranah kognitif, Bloom juga menggradasikan ranah afektif menjadi 

lima tingkatan, yaitu penerimaan, artisipasi, penilaian dan penentuan sikap, 

organisasi dan pembentukan pola hidup. berikut adalah indikator-indikator 

penilaian ranah afektif berdasarkan 5 tingkatan Bloom yang dapat dijadikan 

landasan bagi pengembangan penilaian dalam ranah afektif. 

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Ranah Afektif 

No. Jenis Hasil 

Belajar 

Indikator Penilaian Cara Penilaian 

1. Penerimaan Bersikap menerima 

menyetujui atau sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

2. Partisipasi Bersedia terlibat/partisipasi/ 

memanfaatkan atau 

sebaliknya 

Observasi/jurnal 

3. Penilaian sikap Memandang penting/bernilai 

/indah/harmonis/bagus atau 

sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

4. Oranisasi Mengakui/mempercayai/ 

meyakinkan atau sebaliknya 

Kuesioner/wawancara 

5. Pembentukan 

pola 

Melembagakan/membiasakan 

/menjelmakan dalam pribadi 

dan perilaku sehari-hari 

Kuesioner/wawancara 

 Bentuk penilaian nontes dapat digunakan untuk mengukur domain afektif. 

ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi atau 

nilai. Karakteristik afektif yang terkait dengan mata pelajaran mencakup empat 

ranah, yaitu minat, sikap, nilai, dan konsep diri.  

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor (psychomotor) adalah ranah yang berkaitan dengan 

hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 
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psikomotik yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, 

gerakan ekspresif dan interpretatif. Dalam ranah psikomotor ada tujuh jenis 

perilaku yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. Indikator-indikator tujuh perilaku tersebut 

dalam penilaian sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Indikator Penilaian Ranah Psikomotor 

No. Jenis Hasil 

Belajar 

Indikator Penilaian Cara Penilaian 

1. Persepsi Dapat menyiapkan diri Tugas/observasi/tindakan 

2. Kesiapan Dapat menirukan Tugas/observasi/tindakan 

3. Gerakan 

terbimbing 

Dapat berpegang pada pola Tugas/observasi 

4. Gerakan terbiasa Menjadi lincah daln lancar Tugas/tindakan 

5. Gerakan 

kompleks 

Dapat mengatur kembali Tugas/tindakan 

6. Penyesuaian Dapat menciptakan pola Tugas/observasi 

7. Kreativitas  Menjadi kreatif dan cekatan Tugas/observasi 

Berdasarkan uraian mengenai hasil belajar dapat disimpulkan bahawa hasil 

belajar merupakan perubahan sikap dan tingkah laku yang diperoleh siswa 

disekolah setelah berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Hasil belajar 

meliputi tiga ranah yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan). Dalam penelitian ini, ketiga ranah tersebut akan diamati namun 

untuk indikator hasil belajar, peneliti memberikan batasan hanya pada ranah 

kognitif. Sehingga data yang didapat dan diolah untuk menentukan ketuntasan 

hasil belajar siswa didasarkan pada evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA. 
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2.1.4. Hakikat IPA 

Carin dan Sund (dalam Wisudawati dkk, 2014:24) mendefinisikan IPA 

sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum 

(universal) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. IPA 

merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari 

fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan 

sebab-akibatnya. IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan 

selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif).  

Merujuk pada defiisi Carin dan Sund tersebut maka hakikat IPA ada empat 

yaitu. 

2.1.4.1. Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap 

Sikap ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran sains. Hal ini 

sesuai dengan sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan dalan melakukan 

penelitian dan mengomunikasikan hasil penelitiannyaSusanto (2015:169). Ada 

sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, 

yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak 

putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan 

kedisiplinan diri. 

Sikap ilmiah itu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan siswa dalam 

pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi, dan kegiatan 

proyek di lapangan. Pengembangan sikap ilmiah di sekolah dasar memiliki 
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kesesuaian dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, anak usia 

sekolah dasar yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun masuk 

dalam kategori fase operasional konkret. Fase yang menunjukkan adanya sikap 

keingintahuannya cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Dalam kaitannya 

dengan tujuan pendidikan sains, maka pada anak-anak sekolah dasar siswa harus 

diberikan pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir dan bersikap terhadap alam, sehingga dapat mengetahui rahasia dan 

gejala-gejala alam (Mulyasa,2015:170). 

2.1.4.2. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses 

Menurut Susanto (2013:167-170) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai proses  

yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA 

merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam 

menemukan fakta dan teori yang akan digeneralisasi oleh ilmuwan. Adapun 

proses dalam memahami IPA disebut dengan keterampilan proses dains (science 

process skills) adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti 

mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

Menurut Semiawan (2008: 139) kemampuan yang dikembangkan dalam 

keterampilan proses adalah : 

1) Pemanasan 

Pemanasan dimulai dengan saling menyumbangkan pikiran gambaran 

mental yang dimiliki siswa tentang topik yang dipelajari. Bila topik baru maka 

harus ada pengalaman langsung yang dapat menjembataninya. Penghayatan 

pengalaman ini dapat dilaksanakan secara nyata. Di samping pengalaman ini 
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diperlukan secara esensial sebagai jembatan mengarah kepada titik tolak yang 

sama dalam melibatkan subjek secara mental, emosional dan fisik sekaligus 

merupakan usaha melihat konteks permasalahan. 

2) Pengamatan (observasi) 

Penggunaan indera yang diperlukan untuk memperoleh informasi 

sebanyak mungkin. Perlu diketahui otak kanan memiliki fungsi imajinasi yang 

perlu dikembangkan sedangkan  otak kiri memiliki kemampuan kognitif dalam 

perolehan pengetetahuan dan daya ingat. Maka dari itu yang harus dicapai adalah 

pengamatan yang relevan. 

3) Interprestasi dan pengamatan 

Mencatat ciri khas suatu objek tahap perkembangan atau kejadian untuk 

menghubungi pengamatan yang satu dengan yang lain merupakan pola-pola yang 

harus dideteksi dalam suatu pengamatan.penemuan pola itu adalah basis untuk 

menemukan maksud hubungan dan menyarakan kesimpulan. 

4) Peramalan 

Pola yang sudah diamati digunakan untuk meramalkan kejadian yang 

belum diamati. Peramalan adalah suatu terkaan bila tidak didasarkan pada 

hubungan yang diketahui ada melalui observasi beberapa hari. Jadi proses 

peramalan bertumpu dari penalaran terhadap observasi. 

5) Aplikasi konsep 

Menggunakan  konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau 

menggunakan pengalaman baru sebagaiana timbul dalam usaha menerjemahkan 
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apa adanya. Setiap penjelasan harus dianggap tentatif yang harus dikonfirmasikan 

kembali. 

6) Perencanaan penelitian 

Perencanaan penelitian bertolak dari pertanyaan apa yang harus dijawab 

secara jelas, hipotesis apa yang mau dicoba atau apa yang diujicobakan kejelasan 

tentang ini mampu melihat empirik atau penyajian nilai adalah bagian dari 

perencanaan penelitian. Proses ini mencakup mengidentifikasi variabel mana yang 

perlu diubah atau bisa tetap dipertahankan. Juga mencakup perencanaan observasi 

dan uraan apa yang mau dipakai. Cara pemakaiannya adalah untuk menentukan 

hasil penelitian. 

7) Komunikasi  

 Proses ini dikaitkan dengan cara siswa belajar mengomunikasikan kata 

atau objek dipikirkan perlakuannya, membutuhkan gambaran tentang ide maupun 

situasi nyata.  

2.1.4.3. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk 

Susanto (2015:168) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk yaitu 

kumpulan hasil penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk 

konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk 

IPA sebagai produk, antara lain: fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. 

Fakta dalam IPA merupakan pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang 

benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang benar terjadi dan mudah 

dikonfirmasi secara objektif. Konsep IPA merupakan suatu ide yang 

mempersatukan fakta-fakta IPA. Konsep merupakan penghubung antara fakta-
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fakta yang ada hubungannya. Prinsip IPA yaitu generalisasi tentang hubungan di 

antara konsep-konsep IPA. Hukum-hukum alam, prinsip-prinsip yang sudah 

diterima meskipun juga bersifat tentatif (sementara), akan tetapi karena 

mengalami pengujian yang berulang-ulang maka hukum alam bersifat kekal 

selama belum ada pembuktian yang lebih akurat dan logis. Teori ilmiah 

merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep, prinsip yang saling 

berhubungan. 

2.1.4.4. IPA sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi merupakan penerapan metode ilmiah dan konsep IPA 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya dalam materi energi khususnya 

energi panas adalah adanya setrika listrik yang membentuk meringankan 

pekerjaan rumah tangga, 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa hakikat IPA mencakup empat 

unsur yang meliputi produk, proses, sikap dan teknologi yang dalam kehidupan 

sehari-hari keempat unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain yang terjadi 

dalam pembelajaran IPA di SD.  

2.1.5 Pembelajaran IPA di SD 

2.1.5.1. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Sains atau IPA memiliki beberapa tujuan, dalam Standar Isi IPA di SD 

(BSNP, 2006:162)  tujuan pembelajaran Sains yaitu  agar peserta didik memiliki 

kemampuansebagai berikut: 
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1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; 

4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan;  

5) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam;  

6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan;  

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

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.1.5.2.  Ruang lingkup IPA di SD 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD (BSNP,2006:162) meliputi 

aspek-aspek. 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dankegunaannya meliputi: cair, padat dan gas.  
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3) Energi dan perubahannya meliputi:makhluk hidup dengan lingkungannya, 

bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya danpesawat sederhana.  

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya,dan benda-benda 

langit lainnya. 

2.1.5.3.Karakteristik IPA 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Cakupan dan proses belajar IPA di sekolah memiliki 

karakteristik tersendiri. Berikut uraian karakteristik belajar IPA menurut Haryono 

(2013:42) adalah sebagai berikut. 

1) Proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses 

berpikir, dan berbagai macam gerakan otot. 

2) Belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik) 

3) Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu 

pengamatan. Hal ini dilakukan karena kemampuan alat indera manusia sangat 

terbatas. 

4) Belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah, studi 

kepustakaan, mengunjungi suatu objek, penyusunan hipotesis, dan yang 

lainnya. Kegiatan tersebut kita lakukan semata-mata dalam rangka untuk 

memperoleh pengakuan kebenaran temuan yang benar-benar objektif. 

5) Belajar IPA merupakan proses aktif. Belajar IPA merupakan sesuatu yang 

harus peserta didik lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan peserta didik. 
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Dalam belajar IPA, peserta didik mengamati obyek dan peristiwa, 

mengajukan pertanyaa, memperoleh pengetahuan, menyusun penjelasan 

tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut dengan cara-cara yang 

berbeda, dan mengkomunikasikan gagasannya pada pihak lain. 

2.1.5.4.Teori Belajar yang mendasari Pembelajaran IPA SD 

Teori belajar yang menonjol di dalam pembelajaran IPA adalah teori 

kognitivisme dan teori konstruktivisme. 

2.1.5.4.1. Teori belajar kognitif 

Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss 

yang hidup tahun 1896-1980. Teori ini telah menyumbangkan pemikirannya yang 

banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif 

individu yaitu teori tentang perkembangan individu. Menurut Piaget (dalam 

Haryono, 2013:50), perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap yaitu : 

(1) tahap sensorimotor (0-2 tahun); (2) tahap pra operasional (2-7 tahun); (3) 

tahap operasional konkret (7-11 tahun); (4) tahap operasional formal (setelah 11 

tahun). 

Berikut uraian keempat tahap tersebut (thobrono dan Mustofa, 2011:96) : 

1) Tahap sensori motor 

Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar 

mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian 

perbuatan yang bermakna. 
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2) Tahap pra-operasional 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), seorang anak masih sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan 

indra sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan 

menyimpulkan sesuatu secara konsisten. 

3) Tahap operasional konkret 

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat 

kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda 

konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). 

4) Tahap operasional konkret 

Pada tahap operasional konkret formal (11 tahun ke atas), kegiatan 

kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, 

kemampuan menalar secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk 

berpikir secara deduktif. Pada tahap ini pula, seorang mampu mempertimbangkan 

beberapa aspek dari suatu situasi secara bersama-sama. 

Menurut Piaget (dalam Haryono, 2013:50) bahwa seorang anak dalam 

belajarnya akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitifnya. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik hendaknya diberi kesempatan 

untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik yang ditunjang oleh interaksi 

dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan pancingan dari guru. Guru 
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hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau 

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai 

hal dari lingkungan. 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran 

(Haryanto, 2013 : 50-51) adalah: 

1) Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena 

itu guru dalam mengajar harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

cara berfikir anak. 

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Untuk itu guru harus membantu agar anak dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sebaik-baiknya. 

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak 

asing. 

4) Berika peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling 

berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. 

2.1.5.4.2.  Teori konstruktivisme 

Teori konstruktivisme sosial menurut Vigotsky (dalam Thobroni, 2011: 

112) menyatakan bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan 

lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan informasi lebih mudah diperoleh 

dalam konteks sosial budaya seseorang. Dalam pembelajaran IPA siswa dapat 

belajar dari lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran tidak sebatas menemukan 
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informasi dari bacaan tetapi pembelajaran dengan lingkungan sekitar akan 

membuat pembelajaran yang dilakukan siswa lebih bermakna. Kebanyakan siswa 

akan lebih cepat menguasai materi yang dipelajari dengan melihat, mengamati dan 

berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. 

Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran meliputi empat 

tahapan (Haryono, 2013:52-53), yaitu: 

1) Apersepsi 

Dalam tahap ini, peserta didik didorong untuk mengungkapkan 

pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Di sini guru dapat 

memberikan pertanyaan-pertanyaan problematika tentang fenomena yang sering 

ditemui sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan dibahas dan peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan 

pengalamannya tentang konsep itu. 

2) Eksplorasi 

Di tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan 

penginterprestasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidik serta 

secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. 
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3) Diskusi dan penjelasan konsep 

Saat peserta didik memberi memberi penjelasan dan solusi yang 

didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan pemdidik, maka 

pesrta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. 

4) Pengembangan dan aplikasi  

Guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang menungkinkan peserta didik 

dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau 

pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di 

lingkungannya. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, teori kognitif dan teori 

kontruktivisme merupakan dua teori yang cocok diterapkan pada pembelajaran 

IPA di sekolah dasar. Teori kognitif menguraikan perkembangan kognitif  anak, 

teori ini membantu guru untuk memberikan materi IPA kepada siswa sesuai 

dengan tahapan perkembangan anak. Sementara teorikonstruktivisme menekankan 

bahwa individu tidak menerima begitu saja ide-ide dari orang lain,mereka 

membangun sendiri pengetahuan mereka dari pengalaman langsung. 

2.1.6. Model Pembelajaran SAVI 

2.1.6.1.Hakikat Model Pembelajaran SAVI  

Model pembelajaran SAVI digagas oleh Dave Meier (Huda, 2013:283). 

Menurut Shoimin (2014:177) model pembelajaran SAVI menekankan bahwa 
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belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimilki siswa. SAVI 

merupakan kependekan dari  Somatic Auditory Visualization Intelectualy.  

1) Somatic atau learning by doing (belajar dengan berbuat dan bergerak) 

bermakna gerakan tubuh yaitu belajar dengan mengalami dan melakukan.  

2) Auditory atau learning by hearing (belajar dengan berbicara dan mendenfar 

bermakna bahwa belajar haruslah melalui mendengar, menyimak, berbicara, 

presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi.  

3) Visualization atau learning by seeing (belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan) bermakna belajar haruslah menggunakan indra mata 

melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, 

menggunakan media dan alat peraga.  

4) Intellectualy atau learning by thinking (belajar dengan memecahkan masalah 

dan berfikir) bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan 

berpikir (minds-on). Belajar hasruslan dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 

menggunakannya melalui menalar, menyelidiki, mengidentifikasi, 

menemukan, mencipta, megonstruksi, memecahkan masalah, dan 

menetapkannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI 

adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa melalui belajar dengan 

berbuat, belajar dengan berbicara, berbicara dengan mengamati dan berbicara 

dengan memecahkan masalah dan berfikir. 
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2.1.6.2.Kelebihan Model SAVI 

Model pembelajaran SAVI memiliki beberapa kelebihan, berikut kelebihan 

model SAVImenutut Shoimin (2014:182) yaitu: 

1) membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui 

penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual; 

2) siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri pengetahuannya; 

3) suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena siswa merasa 

diperhatikan; 

4) memupuk kerja sama karena siswa yang lebih pandai diharapkan dapat 

membantu yang kurang pandai;  

5)  memunculkan suasana belajar yang baik, menarik, dan efektif;  

6) mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan 

psikomotor siswa;  

7) melatih siswa berpikir dan mengemukakan pendapat;  

8) merupakan variasi yang cocok untuk semua gaya belajar 

2.1.6.3.langkah-langkah Model SAVI 

Menurut Shoimin (2014:178-180) ada 4 tahap dalam model pembelajaran 

model SAVI yaitu tahap persiapan (kegiatan pendahuluan), tahap penyampaian, 

tahap pelatihan, tahap penampilan hasil. Berikut penjabaran keempat tahap 

tersebut. 
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Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

1. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4. Siswa memperhatikan langkah praktikum yang ditampilkan guru dalam 

multimedia (visual) 

Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

5. Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic). 

6. Siswa mendiskusikan hasil praktikum  dan menuliskan hasil praktikum 

serta menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja secara berkelompok. 

(intellectualy) 

Tahap Penampaian Hasil (Kegiatan Penutup) 

7. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas.(Auditory) 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi.  

9. Guru memperkuat hasil diskusi dengan menggunakan media. 
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10. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

2.1.7. Multimedia  

2.1.7.1.Pengertian Multimedia 

Mutimedia berasal dari kata “multi” (banyak) dan “media”, sehingga 

multimedia dapat diartika sebagai gabungan dari berbagai media (Hosnan, 

2014:114). Pembelajaran melalui multimedia adalah pembelajaran yang didesain 

dengan menggunakan berbagai media secara bersamaan seperti teks, gambar 

(foto), film (video), dan lain sebagainya yang kesemuanya saling bersinegri untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan  sebelumnya (Sanjaya,2014:219). 

Multimedia dibagi menjadi dua kategori yaitu multimedia linear dan multimedia 

interaktif. 

Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan 

alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini 

berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. Sementara multimedia 

interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang 

dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah 

pembelajaran interaktifdan aplikasi game (Daryanto, 2012:53). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah 

penggabungan dua atau lebih media untuk pembelajaran. Biasanya terdisi dari 



52 
 

 

media gambar (Visual), teks berupa materi, suara (Audio), video yang digabung 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.7.2.Manfaat Multimedia 

Penggunaan multimedia dalam pembelajaran tentunya memiliki beberapa 

manfaat. Berikut ini manfaat multimedia menurut Daryanto (2012:54):   

1) memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti 

kuman, bakteri, dan elektron;   

2) memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di 

sekolah, seperti gajah, rumah, dan gunung;  

3) menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung 

cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, 

beredarnya planet Mars, dan memekarnya bunga;  

4) menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, dan salju;  

5) menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung 

berapi, harimau, dan racun;  

6) meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

Manfaat penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga dijelaskan oleh 

Sanjaya (2014:222) yaitu: 

1) penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani gaya 

belajar, 

2) pembelajaran akan lebih bermakna, artinya memungkinkan mengajak siswa 

untuk lebih aktif belajar, 
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3) multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran individual, yang berarti 

dalam hal tertentu sebagian tugas guru khususnya yang berhubungan dengan 

menanamkan pengetahuan (imparting knowledge) dapat diwakili dengan 

multimedia, 

4) multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mempelajari 

topik tertentu, 

5) multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran. 

Dari beberapa manfaat yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa manfaat penggunaan multimedia dalam pembelajaran yaitu menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna, meningkatan keaktivan siswa, serta dapat 

menyajikan benda atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan secara langsung 

di hadapan siswa. 

2.1.7.3.Bentuk Multimedia 

Dalam pengembangannya multimedia dapat dibagi dua, yakni multimedia 

linear dan multimedia interaktif. Sanjaya (2014:224-226) menjelaskan kedua 

bentuk pengembangan multimedia tersebut. 

1) Multimedia Linier 

Multimedia linier adalah multimedia yang bersifat sekuensionall atau 

berurutan, setiap siswa atau pemakai multimedia ini menggunakannya sesuai 

dengan urutan setahap demi setahap sesuai dengan pengemasan materi yang 

ditentukan. Bentuk multimedia linear memiliki kelebihan diantaranya sebagai 

berikut: 
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a. lebih mudah dalam pengembangannya, 

b. multimedia ini karena bentuknya lebih sederhana, maka pemakainya pun 

lebih sederhana pula, 

c. multimedia linier terdiri atas bagian-bagian atau unit-unit terkecil bahan 

pelajaran, dengan demikian lebih mudah dalam kontrol penguasaan materi, 

d. bentuk umpan balik dapat dilakukan dengan segera, sehingga dengan segera 

pula siswa dapat memperbaikinya apabila diperlukan. 

2) Multimedia Interaktif 

  Multimedia interaktif adalah media yang tidak bersifat linier, namun siswa 

memiliki pilihan sesuai dengan menu yang ditawarkan. Ciri khas dari multimedia 

interaktif adalah adanya semacam pengontrol yang bisa disebut dengan graphical 

user interface (GUI) , yang biasa berupa icon, button, scroll atau yang lainnya. 

Setiap GUI tersebut dapat dioperasikan oleh siswa (pemakai) untuk mencari 

informasi yang diinginkan. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan 

multimedia interaktif di antaranya: 

a. multimedia interaktif sifatnya lebih dinamis sehingga tidak membosankan, 

b. multimedia interaktif memberikan pilihan menu yang beragam sehingga 

siswa sebagai pemakai media ini memiliki kesempatan untuk memiliki menu 

pilihan yang lebih disukainya, 

c. kajian materi pelajaran yang lebih lengkap memungkinkan multimedia 

interaktif lebih memiliki keanekaragaman materi yang dapat dipahami siswa, 

d. umpan balik dapat diberikan secara beragam sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar. 
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2.1.7.4.Ragam media dalam multimedia 

Multimedia merupakan pengemasan materi pembelajaran dengan 

memadukan berbagai ragam media untuk dipelajari siswa sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Terdapat berbagai macam media yang dapat dipadukan di 

antaranya teks, suara, gambar atau foto, film (video), animasi, simulasi. 

1) Teks  

Teks adalah rangkaian tulisan yang tersusun sehingga memiliki makna 

sebagai informasi yang hendak disampaikan. Teks merupakan jenis media yang 

palinng dominasi pemakaiannya dalam multimedia terutama ketika belum 

ditemukannya unsur-unsur lain dalam internet seperti gambar (foto) termasuk 

gambar hidup seperti film dan video. 

2) Suara 

Suara (audio), marupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan 

dalam pengembangan multimdeia. Ada dua fungsi pengembangan suara dalam 

multimedia yakni fungsi penjelasan (eksplanation) dan fungsi efek suara (sound 

efek). Fungsi penjelasan (eksplanation) adalah fungsi suara sebagai media untuk 

menjelaskan materi atau bahan ajar yang hendak disampaikan melalui multimedia, 

sedangkan fungsi efek suara (sound efek) adalah sebagai bahan untuk 

mempercantik penampilan multimedia itu sendiri. Fungsi penjelasan sama 

pentingnya dengan unsur teks yang dikembangkan sesuai dengan isi (content) 

materi pelajaran, bahkan sering keduanya muncul secara bersamaan. 
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3) Animasi 

Dalam pengembangan multimedia peran animasi dapat berupa bagian 

yang tidak terpisahkan dari multimedia itu sendiri atau hanya bagian pelengkap 

dari program multimedia.deikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

manakala keseluruhan program multimedia menggunakan film animasi dari mulai 

pembuka sampai penutup program. Adapun manakal animasi ditempatkan sebagai 

bagian terpisah, misalnya animasi digunakan hanya untuk memberikan ilustrasi 

bahan atau informasi yang hendak disampaikan, atau digunakan hanya sebagai 

pembuka dan penutup program, maka kedudukan animasi hanya sebagai 

pelengkap. 

4) Bagan dan grafik 

Fungsi bagan dalam multimedia adalah untuk menyajikan ide yang sulit 

bila hanya disampaikan melalui teks atau suara saja. Berbagai jenis bagan yang 

disajikan sesuai dengan jenis dan bentuk informasi yang hendak disajikan. 

Misalnya, bagan pohon (tree chart) yang disajikan untuk menyajikan silsilah; 

bagan arus (flowchart) yakni bagan yang berfungsi untuk menggambarkan suatu 

proses atau menggambarkan hubungan kerja dan tanggung jawab antarbagian 

dalam suatu organisasi. Berbeda dengan bagan, grafik adalah gambar sederhana 

yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar dan simbol-simbol verbal lainnya 

yang berfungsi untuk menggambarkan data secara kuantitatif tentang 

perkembangan sesuatu, atau membandingkan suatu objek tertentu.  
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2.1.7.5.Format Multimedia 

Menurut Daryanto (2012:56-57) format sajian multimedia pembelajaran 

dikategorikan  menjadi lima kelompok. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

masing-masing format sajian multimedia. 

1) Tutorial  

Format sajian multimedia secara tutorial adalah penyampaian materi 

secara tutorial yang dilakukan olrh guru atau instruktur. Konsep yang disajikan 

berupa teks, gambar bergerak atau diam, dan grafik. Setelah penyampaian materi 

dilanjutkan pemberian pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Apabila hasil jawaban sudah benar maka disampaikan materi selanjutnya, lalu 

pemberian pertanyaan sesuai materi yang disampaikan, dan begitu seterusnya. 

2) Drill dan Practice 

Format ini diberikan dengan tujuan melatig keterampilan atau penguasaan 

suatu konsep dengan cara memberikan pertanyaan secara acak. Format ini 

dilengkapi dengan jawaban yang benar dan pada akhir sajian penggunaa dapat 

melihat skor yang telah dicapai sebagai tingkat keberhasilan mengerjakan 

pertanyaan-pertanyaan. 

3) Simulasi 

Multimedia dengan format ini mensimulasikan aktivitas seperti yang ada 

dalam kehidupan nyata. Format ini menyajikan permasalahan-permasalahan atau 

pengalaman yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
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4) Percobaan dan Eksperimen 

Format ini seperti format simulasi tapi lebih dikhususkan pada kegiatan 

eksperimen yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. 

5) Permainan  

Format permainan adalah format proses pembelajaran yang dirancang 

dengan permainan edukatif sehingga diharapkan terjadinya aktivitas belajar 

sambil bermain. 

Penelitian ini menggunakan multimedia dengan format tutorial. 

Pelaksanaan multimedia format tutorial dalam pembelajaran IPA melalui model 

SAVI yaitu dengan  mempresentasikan  teks materi, video, animasi, bagan, 

gambaryang berkaitan dengan materi serta dengan penambahan suara untuk 

memperjelas penyampaian materi. 

2.1.8. Langkah-langkah Model SAVI dengan Multimedia  

Dalam penelitian ini menggunakan model dan media yaitu antara model 

SAVI dengan multimedia. Dari gabungan langkah-langkah penggunaan model 

SAVI dan langkah-langkah multimedia maka diperoleh langkah-langkah model 

SAVI dengan multimedia. Adapun langkah-langkah dari model SAVI dengan 

multimedia adalah sebagai berikut. 

Menurut Shoimin (2014:178-180) ada 4 tahap dalam model pembelajaran 

model SAVI yaitu tahap persiapan (kegiatan pendahuluan), tahap penyampaian, 
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tahap pelatihan, tahap penampilan hasil. Berikut penjabaran keempat tahap 

tersebut: 

Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

1. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4. Siswa memperhatikan langkah praktikum yang ditampilkan guru dalam 

multimedia (visual) 

Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

5. Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic). 

6. Siswa mendiskusikan hasil praktikum  dan menuliskan hasil praktikum 

serta menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja secara berkelompok. 

(intellectualy) 

Tahap Penampaian Hasil (Kegiatan Penutup) 

7. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas.(Auditory) 
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8. Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi.  

9. Guru memperkuat hasil diskusi dengan menggunakan multimedia. 

10. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

2.2. Kajian Empiris 

Beberapa penelitian relevan yang menjadikan dasr peneliti dalam menerapkan 

model SAVI dengan multimedia guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. Penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Wardani (2013)  yang dimuat dalam Jurnal Didakti Dwija Indria Solo Vol:1 

No: 8 Tahun 2013. Judul penelitian “Penggunaan Model Pembelajaran 

Somatic, Auditory, Visualization, and Intellectualy (SAVI)”. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dengan menggunakan model SAVI 

dapat meningkatan meningkatkan pemahaman konsep gaya pada siswa kelas 

V MI Nurul Islam Kawedusan, Kebumen tahun ajaran 2012/2013. Nilai rata-

rata siswa pada pratindakan adalah 55, jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 5 siswa dengan presentase ketuntasan sebesar 29,4%. Pada siklus I 

nilai rata-rata pemahaman konsep gaya siswa meningkat menjadi 66,3 dengan 

jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 12 siswadan persentase 

ketuntasan sebesar 70,6%. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 84 

dengan jumlah siswa mencapai KKM sebanyak 16 siswa dan persentase 

ketuntasan 94,1%. 
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2. Penelitian menggunakan model SAVI juga pernah dilakukan oleh Redika 

yang dimuat dalam Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan PGSD Vol: 2 No: 1 tahun 2014. Dengan Judul “Implementasi Model 

Pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa implementasi model SAVI dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas V SD No. 1 Sembiran pada semester II 

tahun pelajaran 2013/2014. Ketuntasan hasil belajar siswa adalah 68,68% 

pada siklus I yang termasuk ke dalam kategori sedang meningkat pada siklus 

II menjadi 82,36% yang termasuk kategori tinggi. Besarnya peningkatan 

adalah 13,68%. 

3. Selain penelitian menggunakan model SAVI, penelitian menggunakan 

multimedia juga pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh 

Wulandari dengan judul “Peningkatan Pemahaman Konsep Sumber Daya 

Alam melalui Multimedia dengan Teknik Example Non Example”. Penelitian 

yang dimuat dalam Jurnal Didakti Dwija Indria (Solo) Vol: 2 No: 5 Tahun 

2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan multimedia 

dengan teknik Example Non Example dapat meningkatkan pemahaman 

konsep sumber daya alam pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Malang Grogol 

Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. Penelitian tindakan kelas dalam dua siklus 

diperoleh hasil sebagai berikut: pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 

tindakan (prasiklus) nilai rata-rata siswa de-ngan persentase ketuntasan 

klasikal 25,92%, siklus I dengan nilai rata-rata kelas 66,53 dengan presentase 
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ketuntasan klasikal se-besar 38,46%, dan siklus II nilai rata-rata kelas 84,42 

dengan presentase klasikal men-capai 92,30%. 

4. Penelitian menggunakan multimedia juga pernah dilakukan oleh Mustaqim 

dengan Judul “Penggunaan Multimedia Interaktif sebagai Upaya untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membandingkan Nilai Bilangan Pecahan yang 

Berbeda”. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Didakti Dwija Indria (Solo) 

Vol: 2 No: 11 Tahun 2014. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang 

dilaksanakan dalam dua siklus membuktikan bahwa kemampuan 

membandingkan nilai pecahan dapat meningkat melalui penggunaan 

multimedia interaktif pada siswa kelas III C SD Al-Islam 2 Jamsaren, 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan kenaikan secara 

bertahap nilai kemam-puan siswa yang dicapai siswa dari tahap pratindakan 

sampai siklus II. Pada tahap pratindakan, nilai rata-rata kemampuan yang 

dicapai siswa sebesar 49,8 serta ketuntasan klasikal mencapai angka 34% atau 

13 siswa mendapat lebih atau sama dengan 70. Kemudian pada siklus I nilai 

rata-rata kemampuan siswa mengalami peningkatan sebesar 18,6 dari 49,8 

menjadi 68,4 dan ketuntasan klasikal men-capai 63% atau 24 siswa sudah 

mencapai indi-kator ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu lebih atau sama 

dengan 70. Pada siklus II, nilai rata-rata kemampuan siswa berkembang 

sebesar 6,6 dari 68,4 menjadi 75 dan ketuntasan klasikal mencapai 84% atau 

32 siswa sudah mencapai indikator ketuntasan yang telah ditetap-kan yaitu 

lebih atau sama dengan 70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan 

menggunakan multimedia interaktif berhasil dengan ketuntasan siswa 
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mencapai 84%. Ketuntasan ini telah mencapai indikator yang telah ditetapkan 

yaitu 80%. 

5. Penelitian mengenai penggunaan multimedia Dalacosta dkk pada tahun 2009. 

Penelitian yang berjudul “Multimedia application with animated cartoons for 

teaching science in elementary education”. Penelitian ini dimuat dalam jurnal 

Computer & Education Volume 52 Issue 4, May, 2009. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penyajian kartun dalam aplikasi multimedia 

memberikan keuntungan yang jelas sebagai alat bantu pembelajaran, 

berdasarkan presentasi pengetahuan ilmiah tertentu dalam bentuk populer 

yang dinikmati oleh sebagian besar siswa SD. Di tangan guru, kartun animasi 

yang mempertimbangkan untuk menjadi alat tambahan yang efektif yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar siswa  di kelas. Dan ini adalah 

yang terutama kita cari dalam praktek pendidikan modern di lingkungan 

sekolah yang nyata. 

6. Penelitian mengenai penggunaan multimedia juga pernah dilakukan oleh Yu-

Hsin Cheng pada tahun 2012. Penelitian yang berjudul “The Effect of 

Multimedia Computer Assisted Instruction and Learning Style on Learning 

Achievement:. Penelitian ini dimuat dalam jurnal WSES TRANSACTIONS on 

INFORMATION SCIENCE an APPLICATIONSissue 1, Volume 9, Januari 

2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar pada siswa  

dalam pembelajaran biologi SMA. Hasil menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa dengan multimedia komputer berbantu  model pembelajaran meningkat 

secara signifikan lebih tinggi dari model instruksi tradisional. 
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7. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Belinda Soo-Phing TEOH pada 

tahun 2007. Penelitian yang berjudul “Interactive Multimedia Leaning: 

Students’ Attitudes and Learning Impact an Animation Course”. Penelitian 

dimuat dalam jurnal Ithe Turkish Online Journal of Educational Technology 

Volume 6 Issue 4 Article 3 October 2007. Dalam penelitian ini menyebutkan 

bahwa penggunaan visualisasi grafis dan multimedia berguna dalam 

memvisualisasikan konsep. Efektivitas penggunaan multimedia sebagai 

media pembelajaran jelas mendukung transfer pengetahuan. Penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran meningkatkan respon siswa menjadi lebih 

interaktif. 

Kajian empiris ini menunjukkan bahwa penggunaan model SAVI dan 

multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian dalam kajian 

empiris di atas digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran SAVI 

dengan Multimedia pada Kelas IVA SDN Wonosari 03” 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran IPA di SDN Wonosari 03 Semarang belum optimal. Hal 

ini disabkan oleh beberapa faktor yang meliputi masih rendahnya keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPA masih rendah dikarenakan beberapa faktor yaitu, dalam proses pembelajaran 

guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, guru belum 

mengajak siswa melakukan praktikum mengenai materi yang dipelajari, guru 

belum mengajak siswa untuk belajar melalui melihat dan mengamati. Serta guru 

belum menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Sehingga hal ini 

berpengaruh  pada masih rendahnya  minat dan motivasi siswa dalam belajar, 

serta masih kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 

Semarang yaitu sebanyak 60% siswa atau 19 dari 32 siswa masih mendapatkan 

nilai di bawah KKM. 

Melalui penerapan model SAVI dengan multimedia di kelas IVA SDN 

Wonosari 03 Semarang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 
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Adapun kerangka berfikir ini digambarkan dalam skema dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Kualitas Pembelajaran masih rendah terlihat dari: 

1. Keterampilan guru masih rendah: guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran, guru belum mengajak siswa melakukan praktikum mengenai 

materi yang dipelajari, guru belum mengajak siswa untuk belajar melalui melihat 

dan mengamati serta guru belum menggunakan multimedia dalam pembelajaran 

2. Aktivitas siswa masih rendah: yaitu minat belajar siswa masih kurang dan siswa 

belum termotivasi untuk belajar, serta masih kurangnya kemampuan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa masih rendah, 60% dari 32 siswa atau sebanyak 19 siswa 

belum mencapai KKM 

Penggunaan Model SAVI dengan multimedia: 

 

Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

1. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4. Siswa memperhatikan langkah praktikum yang ditampilkan guru dalam multimedia 

(visual) 

Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

5. Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. (Somatic). 

6. Siswa mendiskusikan hasil praktikum dan menuliskan hasil praktikum serta 

menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja secara berkelompok. (intellectualy) 

Tahap Penyampaian Hasil (Kegiatan Penutup) 

7. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas.(Auditory) 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi.  

9. Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan multimedia. 

10. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum dimengerti. 

 

1. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria minimal baik dengan skor 9<skor≤27 

2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria minimal baik dengan skor 14<skor≤21 

3. Hasil belajar siswa meningkat, yaitu sebanyak minimal 80% siswa mengalami 

ketuntasan belajar klasikal dan ketuntasan belajar individual dengan KKM ≥ 64. 

Kualitas pembelajaran meningkat: 

1) Keterampilan guru :guru sudah melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, 

dalam pembelajaran guru sudah melibatkan siswa untuk melakukan praktikum 

dalam belajar, guru juga telah melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa 

untuk melihat dan melakukan pengamatan secara langsung serta guru telah 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran. 

2) Aktivitas siswa: minat dan motivasi siswa untuk belajar meningkat, serta siswa 

menjadi lebih mudah untuk memahami materi. 

3) Hasil belajar siswa meningkat yaitu sebanyak minimal 80% siswa mengalami 

ketuntasan belajar klasikal dan ketuntasan belajar individual dengan KKM ≥ 64. 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas, 

hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah model SAVI dengan Multimedia 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IVA SDN 

Wonosari 03. Kualitas pembelajaran dalam penelitian ini meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri dari dua 

siklus dengan masing-masing siklus dua kali pertemuan. Menurut Wardhani 

(2008: 1.4) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelasnya dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru 

sehingga hasil belajar dapat meningkat. Rancangan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 20 

     

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan  

Pelaksanaan  

Refleksi  

Refleksi  

Pengamatan  

? 
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 Berikut uraian dari setiap tahap dalam Penelitian Tindakan Kelas menurut 

Sudjono (2012: 75-80) 

3.1.1.  Perencanaan  

Tahapan perencanaan  merupakan tahapan penyusunan rancangan tindakan 

dengan menentukan fokus perisitiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan sebuah instrument 

pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

Secara rinci, pada tahap perencanaan terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 

1) mengidentifikasi dan menganalisis masalah, yaitu secara jelas dapat 

demengerti masalah yang akan diteliti; 

2) menetapkan alasan menagapa penelitian tersebut dilakukan; 

3) merumuskan masalah secara jelas, baik dengan kalimat tanya maupun 

pertanyaan; 

4) menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa 

rumusan hipotesis tindakan; 

5) menemukan cara untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan 

indikator-indikator keberhasilan serta berbagai instrumen pengumpulan data; 

6) membuat secara rinci rancangan tindakan. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan ini merupakan tahapan penerapan rancangan strategi dan skenario 

pembelajaran yang akan diterapkan. Dalam pelaksanaan tindakan peneliti 

berperan sebagai pengajar dan pengumpul data, baik melalui pengamatan 
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langsung maupun melalui telaah dokumen. Peneliti juga meminta bantuan dari 

kolaborator serta teman-teman sesama peneliti untuk melakukan pengamatan 

tentang keterampilan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini direncanakan  dalam dua siklus 

yang saling berkesinambungan. Setiap siklus memiliki beberapa tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi. Dalam setiap siklus 

menerapkan perencananaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI  dengan multimedia. 

3.1.3. Observasi/Pengamatan 

Tahapan ini merupakan tahapan pengamatan dan pencatatan semua hal 

yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengumpulan data dalam tahap observasi dilakukan dengan menggunakan format 

observasi/penilaian yang telah disusun. Data yang dikumpulkan dapat berupa data 

kuantitatif atau data kualitatif. Kagiatan observasi dilakukan bersama guru kelas 

IVA secara kolaboratif untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Dalam kegiatan observasi ini peneliti menggunakan lembar penilaian 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta catatan lapangan. 

3.1.4. Refleksi 

Tahapan ini merupakan tahapan pengkajian secara menyeluruh terhadap 

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, 

kemudian dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

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

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. 
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3.2. Siklus Penelitian  

3.2.1. Siklus I 

3.2.1.1. Perencanaan dalam Siklus 

1) menyusun RPP dengan materi Perubahan Lingkungan Fisik yang 

disebabkan hujan dan angin 

2)  menyiapkan sumber dan multimedia pembelajaran.  

3) menyiapkan lembar kegiatan siswa 

4) menyiapakan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian.  

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

3.2.1.2.1. Pertemuan 1 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1) Mengajak siswa bernyanyi lagu layang-layang. 

2) Menyampaikan apersepsi dengan bertanya “anak-anak pernahkah kalian 

bermain layang-layang? Ketika kalian menerbangkan layang-layang 

bantuan tenaga apa yang kalian perlukan?” 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4) Menginformasikan materi yang akan dipelajari 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

Tahap Persiapan 

1) Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 
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2) Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampain 

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4) Siswa membantu guru mendemonstrasikan praktikum mengenai terjadinya 

angin di depan kelas. 

5) Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru. 

6) Guru menyampaikan langkah praktikum mengenai pengaruh angin yang 

ditampilkan guru dalam multimedia.(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatihan 

7) Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

8) Siswa mendiskusikan hasil praktikum secara berkelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

9) Siswa menuliskan hasil praktikum dan menjawab pertanyaan dalam 

Lembar Kerja secara berkelompok.. (Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap Penampilan Hasil 

10) Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. (Auditory)(elaborasi) 

11) Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi. 

(konfirmasi) 
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12) Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan 

multimedia.(konfirmasi) 

13) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

c. Kegiatan Akhir (±15 menit) 

1) Siswa  mengerjakan soal evaluasi  

2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

3) Melakukan  refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

4) Memberikan tindak lanjut berupa penugasan 

5) Menutup pembelajaran 

3.2.1.2.2. Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1) Menyampaikan apersepsi ““anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang 

angin. Nah sekarang kira-kira apa yang terjadi jika tiba-tiba angin 

bertiup kencang, langit menjadi gelap dan mendung, kadang disertai 

dengan kilat menyambar? Peristiwa alam apa yang akan terjadi?” 

2) Mengajak siswa menyanyikan lagu tik-tik bunyi hujan. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
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b. Kegiatan inti (45 menit) 

Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

1) Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2) Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian  

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4) Siswa menyimak multimedia yang berisi video mengenai proses terjadinya 

hujan sebagai materi pengantar yang ditayangkan oleh guru. (visual) 

(eksplorasi) 

5) Selanjutnya siswa memperhatikan langkah praktikum mengenai perubahan 

lingkungan fisik karena hujan yang ditampilkan guru dalam multimedia 

(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatihan 

6) Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

7) Siswa mendiskusikan hasil praktikum dalam kelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

8) Siswa menuliskan hasil praktikum dan menjawab pertanyaan dalam 

Lembar Kerja secara Berkelompok. (Intellectualy)(elaborasi) 
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Tahap Penampilan Hasil 

9) Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. (Auditory)(elaborasi) 

10) Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi. 

(konfirmasi) 

11) Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan 

multimedia.(konfirmasi) 

12) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

c. Kegiatan Akhir (±15 menit) 

1) Siswa  mengerjakan soal evaluasi  

2) Siswa bersama guru menyimpulkan dan membuat refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3) Memberikan tindak lanjut dan penugasan  

4) Menutup pembelajaran 

3.2.1.3. Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan model 

SAVI dengan Multimedia.  

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model SAVI 

dengan multimedia. 
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3.2.1.4. Refleksi 

Setelah dilakukan tindakan dalam siklus pertama ini maka peneliti akan 

melakukan refleksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d. Merencanakan tindak lanjut pada siklus II 

3.2.2. Siklus II 

3.2.2.1. Perencanaan dalam siklus 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan siklus 2 

yaitu: 

1) Mempersiapkan RPP dengan menggunakan model SAVI dengan multimedia 

tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran berupa multimedia tentang pengaruh 

berubahan lingkungan fisik terhadap perubahan daratan. 

3) Mempersiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa lembar tes tertulis, 

dan kunci jawaban serta lembar kerja. 

4) Mempersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru 

dan aktivitas siswa untuk menilai proses pembelajaran yang berlangsung. 

5) Menyiapkan catatan lapangan 
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3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan  

3.2.2.2.1. Pertemuan 1 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Menyampaikan apersepsi “anak-anak pada pertemuan kemarin kita sudah 

belajar mengenai perubahan lingkungan fisik karena hujan, tahukah kalian 

apa yang terjadi jika hujan terjadi terus menerus?”. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Memberikan motivasi kepada siswa 

4) Menyampaikan informasi materi yang akan dipelajari 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

Tahap Persiapan 

1) Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2) Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian 

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4) Siswa memperhatikan langkah praktikum mengenai terjadinta erosi dan 

tanah longsor ditampilkan guru dalam multimedia.(visual) (eksplorasi) 
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Tahap Pelatihan 

5) Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

6) Siswa mendiskusikan hasil praktikum dalam kelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

7) Siswa menuliskan hasil praktikum dan menjawab pertanyaan dalam 

Lembar Kerja secara berkelompok. (Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap Penampilan Hasil 

8) Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. (Auditory)(elaborasi) 

9) Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi. 

(konfirmasi) 

10) Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan 

multimedia.(konfirmasi) 

11) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

c. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan dan melakukan refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3) Memberikan tindak lanjut dan penugasan. 

4) Menutup pembelajaran 
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3.2.2.2.2.Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Menyampaikan apersepsi “anak-anak kemarin kita sudah belajar mengenai 

erosi, tahukah kalian jika erosi juga dapat terjadi di pantai?”.  

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Memberikan motivasi kepada siswa 

4) Menyampaikan informasi materi yang akan dipelajari 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

Tahap Persiapan 

1) Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

2) Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap Penyampaian 

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4) Siswa memperhatikan langkah praktikum mengenai terjadinta abrasi di 

pantai yang ditampilkan guru dalam multimedia.(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatihan 

5) Siswa melakukan praktikum sesuai langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 
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6) Siswa mendiskusikan hasil praktikum dalam kelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

7) Siswa menuliskan hasil praktikum dan menjawab pertanyaan dalam 

Lembar Kerja secara Berkelompok. (Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap Penampilan Hasil 

8) Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. (Auditory)(elaborasi) 

9) Siswa bersama guru menyimpulkan garis besar hasil presentasi. 

(konfirmasi) 

10) Guru memperkuat hasil diskusi dengan menampilkan 

multimedia.(konfirmasi) 

11) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

c. Kegiatan akhir (±15 menit) 

1) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan dan membuat refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3) Memberikan penguatan  

4) Menutup pembelajaran 

3.2.2.3. Observasi 

1) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran. 

2) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran.  
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3.2.2.4.Refleksi  

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II.  

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II.  

3) Membuat pelaporan hasil perbandingan selama dua siklus secara 

berturut-turut 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan siswa kelas IVA 

SDN Wonosari 03 Semarang sebanyak  32 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-

laki dan 12 siswa perempuan. 

3.4. VARIABEL PENELITIAN 

Berikut ini adalah variabel yang diteliti dalam pembelajaran geometri 

melalui model SAVI dengan Multimedia pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 

Semarang. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

SAVI dengan multimedia pembelajaran. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model SAVI 

dengan media multimedia pembelajaran. 

3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

SAVI dengan multimedia pembelajaran. 

3.5. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas SD yang digunakan peneliti selama 
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PPL dan telah mendapatkan persetujuan kolaborator yakni guru kelas IVA SDN 

Wonosari 03 Semarang. 

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

3.6.1.1. Guru  

Sumber data guru berasal dari hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA dengan model SAVI dengan multimedia selama dua siklus.  

3.6.1.2. Siswa  

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang berasal 

dari siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang melalui pegamatan/observasi 

aktivitas siswa selama pelaksanakan siklus satu sampai siklus dua dan hasil 

evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model SAVI 

dengan multimedia.  

3.6.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari : a) daftar nilai sesudah dilakukan 

penelitian, b) catatan lapangan yang berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran, c) foto dan video  aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran 

dalam PTK. 
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3.6.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran dengan model SAVI dengan multimedia. Catatan lapangan 

memuat data-data yang belum tercatat dalam lembar observasi keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2010:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif (nilai hasil belajar) 

dapat dianalisis secara deskriptif . Data kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi 

pembelajaran IPA melalui model SAVI dengan  multimedia yang telah 

dilaksanakan setiap siklus. 

3.6.2.2. Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2010:23) data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari hasil 

observasi menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

catatan lapangan dan data dokumen berupa foto dan video selama menerapkan 

model SAVI dengan multimedia. 

 

 



84 
 

 
 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes. Teknik tes yaitu berupa tes evaluasi sedangkan non tes 

yakni observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.6.1.1.Teknik Tes 

Menurut Sudjana (2011,:35) tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa 

dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulis), atau dalam bentuk 

perbuatan (tes tindakan). Tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

disebut tes hasil belajar. Sementara menurut Purwanto (2013:63) tes adalah 

instrumen alat ukur untuk pengumpulan data dimana dalam memberikan respons 

atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong menunjukkan penampilan 

maksimalnya. 

3.6.1.2.Teknik Non Tes 

3.6.1.2.1. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013:203) mendefinisikan 

observasi sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologi dan psikologis. Menurut Wardhani (2007: 2.23) 

mengartika observasi secara sederhana yaitu pengamatan dengan tujuan tertentu. 

Sementara Poerwanti (2008:3.19) menyebutkan ciri-ciri dari observasi yaitu 

dilakukan untuk mengkaji perilaku kelas, interaksi antara siswa dan guru, dan 

faktor-faktor yang dapat diamati. 
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3.6.1.2.2. Teknik Dokumentasi 

Sumber dokumentasi dapat berupa daftar nilai siswa, serta dokumen lain 

yang mendukung dalam proses pembelajaran Dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh dokumen bukti aktivitas siswa dan guru dalam 

bentuk foto dan video saat pembelajaran berlangsung. 

3.6.1.2.3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan atau field note, dibuat oleh guru segera seteah 

pembelajaran selesai, guru dapat mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam 

pembelajaran, serta partisipasi siwa yang dianggap istimewa, reaksi guru yang 

menimbulkan berbagai respon dari siswa, atau kesalahan yang dibuat siswa karena 

guru membuat kekeliruan (Wardani,2007:2.29). Catatan lapangan dilakukan oleh 

observer untuk menyempurnakan tindakan selanjutnya. Metode catatan lapangan 

digunakan untuk memperoleh informasi yang belum tercatat dalam lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model SAVI dengan multimedia. 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

3.7.1. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif  berupa hasil belajar kognitif  yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan menentukan 
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mean.Data tersebut disajikan dalam bentuk persentase. Berikut ini adalah langkah-

langkah untuk menganalisis data kuantitatif. 

1) Menentukan skor berdasarkan proporsi 

 

 

 Keterangan: 

N = Nilai 

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

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

uraian) 

   = skor teoritis   (Poerwanti, 2008: 6.15) 

2) Menentukan mean atau rata-rata kelas 

Untuk rata-rata nilai (mean) menggunakan rumus: 

Keterangan :  ̅ =Nilairata−rata kelas  

∑    =Jumlah seluruh nilai  

n   = Jumlah siswa 

(Sudjana, 2011: 109)  

  

3) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

 Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan 

N= 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 

x =
∑𝑋

n
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dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Dalam penelitian ini batas 

ketuntasan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas 

berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran IPA kelas IVA 

SDN Wonosari 03 Semarang. 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 64 Tuntas  

 64 Tidak Tuntas 

(Sumber: Daftar Nilai Ketuntasan Minimal Pelajaran IPA  SDN Wonosari 03 

Semarang Tahun Ajaran 2014/2015) 

4) Menentukan Ketuntasan belajar Klasikal 

a) Data ketuntasan belajar siswa 

 Data ketuntasan belajar siswa digunakan untuk mengetahui prosentase 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus. Untuk penghitungnya digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan : p : presentase   Aqib (2011:41) 

b) Ketuntasan belajar klasikal  

Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila >80% dari keseluruhan 

obyek penelitian memperoleh hasil di atas KKM yang telah ditentukan 

(Aqib, 2011:41). 

P= 
∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 
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Tabel 3.2 

Kritesria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen  (%) 

Tingkat keberhasilan % Kualifikasi 

     Sangat tinggi 

60-79% Tinggi  

40-59% Sedang  

20-39% Rendah  

<20% Sangat rendah  

 Berdasarkan uraian di atas sesuai keadaan kelas IVA SDN Wonosari 03 

yang belum mampu mencapai KKM klasikal ≥     maka peneliti dan 

kolaborator telah sepakat menetapkan kriteria ketuntasan belajar klasikal dalam 

penelitian ini yaitu sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa kelas IVA SDN 

Wonosari 03. 

3.7.1. Data Kualitatif 

 Untuk menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif denfan mengolah data skor yang diperoleh. Berikut ini 

Poerwamti dkk (2008:6.9) menerangkan langkah-langkah untuk mengolah data 

skor. 

1) Menentukan skor terandah 

2) Menentukan skor tertinggi 

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

(B), cukup (C), kurang (D) sehingga ada 4. 
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4) Menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

  Penelitian ini menggunakan empat deskriptor pada masing-masing 

indikator. Rentang skor yang digunakan untuk mengolah data keterampilan guru 

dan aktivitas siswa, yaitu sebagai beriku: 

1) Skor 4 jika tempak 4 deskriptor 

2) Skor 3 jika tampak 3 deskriptor 

3) Skor 2 jika tampak 2 deskriptor 

4) Skor 1 jika tampak 1 deskriptor 

Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon lebih baik atau 

lebih lengkap dibandingkan skala tiga sehingga mampu mengungkap lebih 

maksimal perbedaan sikap responden. Selain itu juga tidak ada peluang bagi 

responden untuk bersikap netral sehingga memaksa responden untuk menentukan 

sikap terhadap fenomena sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen 

(Widoyoko, 2013:106-110) 

Dari uraian langkah-langkah penentuan rumus di atas, maka dapat 

diketahui kategori dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang digunakan sebagai 

nilai acuan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru guru dan aktivitas  

siswa. Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.Berdasarkan perhitungan di atas, maka 

i = 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑅)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai 

pada keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut. 

1) Keterampilan guru 

Pada penelitian ini terdapat 10 indikator keterampilan guru dengan setiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor.Skor maksimal adalah 36 dan skor minimal 

adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = 
 

     ℎ             
 

 = 36 - 0          = 
  

 
 

= 36           = 9 

 

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

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Kriteria  Kualifikasi  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) Berhasil 

18< skor ≤27 Baik (B) Berhasil 

9< skor ≤18 Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 < skor ≤9 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

2) Aktivitas siswa 

Pada penelitian ini terdapat 7 indikator aktivitas siswa setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 28 dan skor minimal adalah 0 

dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 
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R  = Skor maksimal-skor minimal         (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 28 - 0       = 
  

 
 

= 28        = 7 

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

Tabel 3.4 

Klasifikasi Kategori Skor Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kriteria  Kualifikasi  

21 < skor ≤ 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

14< skor ≤21 Baik (B) Berhasil 

7 < skor ≤14 Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 < skor ≤7 Kurang (D) Tidak Berhasil 

3) Penilaian Sikap/afektif 

Pada penelitian ini terdapat 5 indikator penilaian sikap/afektifsetiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 20 dan skor minimal 

adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 20 - 0       = 
  

 
 

= 20        = 5 

Dari perhitungan diatas maka tabel penilaian sikap/afektif adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Sikap/Afektif 

Skala Penilaian Kategori 

15 < skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 < skor ≤ 15 Baik (B) 

5< skor ≤ 10 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 5 Kurang (D) 
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4) Penilaian Psikomotor 

Pada penelitian ini terdapat 4 indikator penilaian psikomotorsetiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 16 dan skor minimal 

adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 16 - 0       = 
  

 
 

= 16        = 4 

 

 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor unjuk kerja siswa adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Psikomotor 

Skala Penilaian Kategori 

12 < skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 < skor ≤ 12 Baik (B) 

4< skor ≤ 8 Cukup (C) 

0< skor ≤ 4 Kurang (D) 

 

3.8. Indikator Keberhasilan 

3.8.1. Keterampilan guru kelas IVA SDN Wonosari 03 dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran SAVI dengan multimedia meningkat 

dengan kriteria minimal baik dengan skor, 18< skor ≤27. 

3.8.2. Aktivitas siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran SAVI dengan multimedia meningkat 

dengan kriteria minimal baik dengan skor, 14 < skor ≤ 21. 
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3.8.3. Hasil belajar siswa meningkat yang meliputi:  

a. Hasil belajar kognitif siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang 

meningkat dalam pembelaran IPA melalui model SAVI dengan multimedia, 

yaitu ketuntasan belajar individual dengan nilai ≥ 64 dan ketuntasan belajar 

klasikal sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa. 

b. Hasil belajar afektif siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang dalam 

pembelajaran IPA melalui model SAVI dengan multimedia meningkat 

dengan kriteria minimal baik dengan skor 10 < skor ≤ 15. 

c. Hasil belajar psikomotorik siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 Semarang 

dalam pembelajaran IPA melalui model SAVI dengan multimediameningkat 

dengan kriteria minimal baik dengan skor 8 < skor ≤ 12. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA melalui model SAVI 

dengan multimedia pada siswa kelas IVA SD Wonosari 03 Semarang dari 

pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran IPAmelalui model SAVI dengan multimedia pada siswa kelas 

IVA SD Wonosari 03 Semarang dapat meningkatkan keterampilan guru. 

b. Pembelajaran IPA melalui model SAVI dengan multimedia pada siswa kelas 

IVA SD Wonosari 03 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa . 

c. Peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa berdampak pada 

peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 03 

Semarang yang meliputi hasil pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan 

pebelajaran IPA melalui model SAVI dengan multimedia pada siswa kelas IVA 

SDN Wonosari 03 Semarang, peneliti memberikan beberapa saran. 

1) Guru dapat menerapkan model SAVI dengan multimedia sebagai salah 

satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 

Wonosari 03 Semarang. 

196 
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2) Dalam pembelajaran, hendaknya guru menggunakan berbagai macam 

media pembelajaran yang bervariasi untuk memudahkan siswa 

mempelajari materi. 

3) Penelitian tindakan dengan model SAVI hendaknya dapat digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian tindakan kelas selanjutnya 

maupun dikembangkan lagi sehingga kualitas pembelajaran dapat 

meningkat. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI DENGAN 

MULTIMEDIA 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Keterampilan Guru dalam 

Pembelajaran IPA dengan 

Model SAVI dengan 

Multimedia 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

IPA Model SAVI dengan 

`Multimedia 

1. Keterampilan 

membuka  

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

5. Keterampilan 

menjalaskan 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

7. Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1. Membuka pelajaran 

2. Menorganisasi siswa 

menjadi 6 krlompok yang 

beranggotakan 5-6 orang 

siswa. 

3. Menjelaskan langkah 

praktikum menggunakan 

multimedia. 

4. Membimbing siswa 

melakukan praktikum. 

5. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

presentasi. 

6. Memperkuat hasil diskusi 

menggunakan 

multimedia. 

7. Memberi penguatan 

berupa reward kepada 

kelompok terbaik. 

8. Melakukan tanyajawab 

mengenai materi yang 

telah dipelajari. 

9. Melakukan evaluasi 

10. Menutup pelajaran. 

1. Membuka Pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Membimbing siswa 

melakukan praktikum 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

3. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

kerja (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

4. Memperjelas pemahaman 

siswa menggunakan 

multimedia (keterampilan 

menjelaskan) 

5. Memberi penguatan dan 

penghargaan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

6. Mengelola kelas 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

7. Melakukan variasi dalam 

mengajar (keterampilan 

mengadakan variasi) 

8. Melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang 

telah dipelajari 

(keterampilan bertanya) 

9. Menutup Pelajaran 

(Keterampilan Menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI DENGAN 

MULTIMEDIA 

Aktivitas Siswa 

Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran IPA dengan 

Model SAVI dan Multimedia 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran 

1. Visual activities, yang 

termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: 

menyatakan, merumuskan, 

betanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, 

sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti 

misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya:  menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor Activities, yang 

termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan 

percobaan, membuat 

kontruksi, model 

mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai 

contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, 

seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

1. Siswa memperhatikan 

kegiatan awal pembelajaran. 

2. Melakukan praktikum sesuai 

langkah kerja dan 

mendiskusikannya dalam 

kelompok. 

3. Mempresentasikan hasil kerja. 

4. Siswa memperhatikan 

multimedia yang ditayangkan 

guru. 

5. Siswa bertanya mengenai 

materi yang belum 

dimengerti. 

6. Siswa menjawab pertanyaan 

guru. 

7. Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi. 

8. Siswa mengerjakan evaluasi. 

1. Memperhatikan 

kegiatan awal 

pembelajaran 

(listening activities, 

emotional activities) 

2. Melakukan 

praktikum dalam 

kelompok (visual 

activities, listening 

activities, motor 

activities, emotional 

activities, writing 

activities) 

3. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (oral 

activities, visual 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

4. Memperhatikan 

multimedia yang 

ditayangkan guru 

(visual activities, 

emotional activities, 

writing activities, 

listening activities )  

5. Mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab 

pertanyaan 

(emotional activities, 

listening activities, 

oral ativities) 

6. Menyimpulkan 

materi yang  telah 

dipelajari (oral 

activities, emotional 

activities, listening 

activities, writing 

activities) 

7. Mengerjakan 

evaluasi (writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities)  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI DENGAN 

MULTIMEDIA PADA KELAS IVA SDN WONOSARI 03 SEMARANG 

No. Variabel Indikator Sumber Instrumen 

Pengumpulan 

Data 
1.  Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA dengan 

model SAVI 

dengan 

multimedia 

1. Membuka Pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Membimbing siswa melakukan 

praktikum (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

3. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil kerja 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

4. Memperjelas pemahaman siswa 

menggunakan multimedia 

(keterampilan menjelaskan) 

5. Memberi penguatan dan 

penghargaan (keterampilan 

memberi penguatan) 

6. Mengelola kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Melakukan variasi dalam 

mengajar (keterampilan 

mengadakan variasi) 

8. Melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang telah 

dipelajari (keterampilan 

bertanya) 

9. Menutup Pelajaran 

(Keterampilan Menutup 

pelajaran) 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

 

2.  aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model SAVI 

dengan 

multimedia 

1. Memperhatikan kegiatan awal 

pembelajaran (listening 

activities, emotional activities) 

2. Melakukan praktikum dalam 

kelompok (visual activities, 

listening activities, motor 

activities, emotional activities, 

writing activities) 

3. Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (oral activities, 

visual activities, mental 

activities, emotional activities) 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video  

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 
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4. Memperhatikan multimedia 

yang ditayangkan guru (visual 

activities, emotional activities, 

writing activities, listening 

activities )  

5. Mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan 

(emotional activities, listening 

activities, oral ativities) 

6. Menyimpulkan materi yang  

telah dipelajari (oral activities, 

emotional activities, listening 

activities, writing activities) 

7. Mengerjakan evaluasi (writing 

activities, mental activities, 

emotional activities) 

3.  Hasil belajar 

IPA melalui 

model SAVI 

dengan 

multimedia 

1. Mengidentifikasi proses 

terjadinya angin 

2. Menganalisis pengaruh positif 

angin terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

3. Menganalisis pengaruh negatif 

angin terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

4. Mengidentifikasi proses 

terjadinya hujan. 

5. Menganalisis pengaruh positif 

hujan terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

6. Menganalisis pengaruh negatif 

hujan terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

7. Mengidentifikasi faktor penyebab 

terjadinya tanah longsor. 

8. Menganalisis pengaruh tanah 

longsor terhadap perubahan 

daratan. 

9. Mengidentifikasi cara 

menanggulangi terjadinya tanah 

longsor. 

10. Menganalisis faktor penyebab 

terjadinya abrasi. 

11. Menganalisis pengaruh abrasi 

terhadap perubahan daratan 

12. Mengidentifikasi cara 

menanggulangi terjadinya abrasi. 

1. siswa  

2. dokumen 

Tes Tertulis 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI 

DENGAN MULTIMEDIA 

Siklus...Pertemuan... 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No. Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
Skor  

 

1.  Membuka Pelajaran  

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi   

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

c. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 

 

d. Memberikan motivasi  

2.  Membimbing siswa 

melakukan 

praktikum 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Merencakan penggunaan ruang   

b. Menjelaskan langkah kerja  

c. Membimbing siswa melakukan 

praktikum 

 

d. Memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kerja kelompok. 

 

3.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi 

  

b. Memberikan kesempatam semua 

siswa untuk berpartisipasi 

 

c. Meminta pendapat siswa lain ketika  
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kelompok kecil) terjadi kebuntuan 

d. Menutup diskusi dengan 

merangkum hasil diskusi. 

 

4.  Memperjelas  

pemahaman siswa 

menggunakan 

multimedia 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Isi multimedia menarik perhatian 

siswa  

  

b. Isi multimedia sesuai dengan SK dan 

KD 

 

c. Penjelasan dalam multimedia disertai 

dengan contoh 

 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

yang belum paham untuk bertanya 

 

5.  Memberi penguatan 

dan penghargaan 

(Keterampilan 

member penguatan) 

a. Memberi pujian kepada siswa yang 

aktif 

  

b. Menegur siswa yang gaduh  

c. Memberi penghargaan berupa stiker 

bintang kepada kelompok terbaik 

 

d. Merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar 

 

6.  Mengelola Kelas 

(Keterampilan 

mengelola kelas)  

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dengan menunjukkan sikap 

tanggap 

  

b. Memberikan perhatian dan 

memusatkan perhatian kelompok 

 

c. Mengajarkan perilaku baru dengan 

contoh 

 

d. Mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman  

 

7.  Melakukan Variasi 

dalam Mengajar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Melakukan variasi suara (rendah, 

tinggi, besar, kecil) 

  

b. Mengubah posisi: di depan kelas, 

berkeliling, di belakang kelas 

 

c. Variasi dalam tempat kegiatan 

pembelajaran : di luar atau di dalam 

kelas 

 

d. Variasi dalam penggunaan media 

dan sumber belajar 

 

8.  Melakukan Tanya 

jawab mengenai 

materi yang telah 

dipelajari 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat 

  

b. Memberikan acuan  

c. Melakukan pindah gilir  

d. Memberi waktu berfikir yang cukup  

9.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

  

b. Melakukan tes evaluasi  
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c. Melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 

d. Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan 

 

  

 

Skor maksimal  :  36 

Skor minimal  : 0 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = 
 

     ℎ             
 

 = 36 - 0          = 
  

 
 

= 36         = 9 

 

Tabel  

Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Kriteria  Kualifikasi  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) Berhasil 

18< skor ≤27 Baik (B) Berhasil 

9 < skor≤18 Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 < skor ≤9 Kurang (d) Tidak Berhasil 

      

 

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

     Observer,  

 

     .............................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI DENGAN 

MULTIMEDIA 

Siklus... Pertemuan... 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1.  Memperhatikan 

kegiatan awal 

pembelajaran 

(listening activities, 

mental activities, 

mental activities) 

a. Menjawab apersepsi yang 

disampaikan guru 

  

b. Antusias dan bersemangat 

mengikuti pembelajaran 

 

c. Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru 
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d. Mendengarkan informasi 

mengenai materi yang akan 

dipelajari 

 

2.  Melakukan praktikum 

dalam kelompok 

(visual activities, 

listening activities, 

motor activities, 

emotional activities, 

writing activities) 

a. Memperhatikan langkah kerja 

dalam multimedia 

  

b. Mendengarkan instruksi guru   

c. Melakukan praktikum dengan 

sungguh-sungguh  

 

d. Menuliskan laporan hasil 

praktikum dalam Lembar Kerja 

 

3.  Mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

(oral activities,visual 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

 

a. Memperhatikan presentasi 

kelompok lain 

  

b. Menanggapi presentasi 

kelompok lain. 

 

c. Berani maju untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

tanpa ditunjuk oleh guru. 

 

d. Mempresentasikan hasil 

praktikum dengan percaya diri 

 

4.  Memperhatikan 

multimedia yang 

ditayangkan oleh guru 

(visual activities, 

emotional activities, 

writing activities, 
listening activities ) 

a. Memperhatikan multimedia 

yang ditampilkan guru dengan 

sungguh-sungguh 

  

b. Mendengarkan multimedia 

yang ditampilkan guru dengan 

tenang. 

  

c. Menuliskan rangkuman isi 

multimedia dalam buku catatan 

  

d. Bertanya jika ada yang tidak 

dimengerti 

  

5.  Mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan 

guru  

(emotional activities, 

listening activities, 

oral ativities) 

a. Berani mengangkat tangan 

ketika ingin bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru 

  

b. Mendengarkan pertanyaan 

yang disampaikan guru 

 

c. Menjawab pertanyaan guru 

dengan tenang dan sungguh-

sungguh 

 

d. Memperhatikan jika ada teman 

yang bertanya atau menjawab 

pertanyaan. 

 

6.  Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

(oral activities, 

emotional activities, 

listening activities, 

writing activities) 

a. Memberikan pendapat dalam 

menyimpulkan materi 

  

b. Bersemangat dalam 

menyimpulkan materi 

 

c. Mendengarkan simpulan akhir 

yang diberikan guru 
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 d. Mencatat hasil kesimpulan  

7.  Mengerjakan evaluasi 

(writing activities, 

mental activities, 

emotional activities) 

a. Mengerjakan evaluasi dengan 

tenang 

  

b. Mengerjakan evaluasi dengan 

tepat waktu 

 

c. Mengerjakan evaluasi dengan 

sungguh-sungguh 

 

d. Mengerjakan evaluasi secara 

mandiri 

 

jumlah Skor   

R = Skor maksimal-skor minimal         (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 28 - 0       = 
  

 
 

= 28        = 7 

 

Tabel 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori Kualifikasi  

21 < skor ≤ 28 Sangat Baik (A) Berhasil 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) Berhasil 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 < skor ≤ 7 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

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

     Observer,  

 

     .............................................. 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

Siklus... Pertemuan... 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   :  

Hari/tanggal  : 

Petunjuk : Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai 

kenyataan  yang sesungguhnya! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

     Observer, 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I DAN 11 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : IVA/ II 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaiasn 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

10.1.Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya 

matahari, dan 

gelombang air laut). 

Pengaruh angin 

terhadap 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

 

1. Melakukan 

praktikum 

mengenai 

pengaruh angin 

terhadap 

lingkungan 

2. Mempresentasi

-kan hasil kerja 

kelompok 

10.1.1. Mengidentifikasi 

proses terjadinya 

angin. 

10.1.2. Menganalisis 

pengaruh positif 

angin terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik. 

10.1.3. Mengnalisis 

pengaruh positif 

angin terhadap 

perubahan 

1. Tes 

Tertulis 

 

2. Unjuk 

Kerja 

 

1. Soal 

Evaluasi 

2. LKS                               

2 x 35 

menit 

1. BSNP.  2006. 

Peratu-ran Menteri 

Pendidi-kan 

Nasional Nomor  22 

Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidi-kan 

Dasar dan 

Menengah. Jakarta: 

BSNP. 

2. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Aprilia dan 

Achyar. Hal 165-

172. 2009: Depdik-

nas. 

3. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Amin dan 

Priyono. Hal 196-

Lampiran 2.1 



216 
 

 
 

lingkungan fisik 203. 2009: Depdik-

nas. 

4. Sains. Sularmi dan 

Wijayanti. Hal 147-

161. 2009: Depdik-

nas. 

5. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Ikhwan dan 

Wahyudi. Hal 140-

143. 2009: Depdik-

nas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03  

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IVA/II 

Alokasi Waktu : 2  x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.1.Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut). 

C. Indikator 

10.1.1. Mengidentifikasi proses terjadinya angin. 

10.1.2. Menganalisis pengaruh positif angin terhadap perubahan lingkungan 

fisik. 

10.1.3. Mengnalisis pengaruh positif angin terhadap perubahan lingkungan 

fisik. 

D. Tujuan  

1. Dengan mendemonstrasikan proses terjadinya angin bersama guru siswa 

dapat mengidentifikasi proses terjadinya angin dengan benar. 

2. Dengan melakukan percobaan mengenai pengaruh angin terhadap 

lingkungan siswa dapat menganalisis minaml 3 pengaruh positif angin 

terhadap perubahan lingkungan fisik  dengan benar.  

3. Dengan melakukan percobaan mengenai pengaruh angin terhadap 

lingkungan siswa dapat menganalisis minimal 3 pengruh negatif angin 

terhadap perubahan lingkungan fisik dengan benar. 
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E. Materi Pokok 

1. Perubahan lingkungan fisik  karena angin  

2. Pengaruh angin terhadap perubahan lingkungan fisik 

F. Analisis Muatan Materi 

1. Konsep ; pengaruh angin terhadap perubahan lingkungan fisik. 

2. Nilai ; cermat, percaya diri, teliti, kerjasama dan mandiri 

3. Moral ; peduli lingkungan  

4. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh angin terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : SAVI (Somatic Auditory Vizualisation Intellectualy) 

Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, diskusi  

kelompok. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Model SAVI 

Kegiatan guru dan siswa 

Kegiatan Awal 

((±10 menit) 

 1. Mengajak siswa bernyanyi lagu “layang-

layang”. 

2. Menyampaikan apersepsi dengan 

bertanya “anak-anak pernahkah kalian 

bermain layang-layang? Ketika kalian 

menerbangkan layang-layang apa saja 

yang kalian butuhkan?” 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memberikan motivasi kepada siswa 

5. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan Inti 

(±45 menit) 

Tahap Persiapan  6. Guru mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

7. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap 

Penyampaian  
8. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 

9. Siswa membantu guru 

mendemonstrasikan praktikum mengenai 
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terjadinya angin di depan kelas. 

10. Siswa memperhatikan demonstrasi yang 

dilakukan guru. 

11. Guru mempersiapkan siswa untuk 

melakukan kegiatan praktikum. 

12. Guru menyampaikan langkah praktikum 

mengenai pengaruh angin yang 

ditampilkan guru dalam 

multimedia.(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatian  13. Siswa melakukan praktikum sesuai 

langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

14. Siswa mendiskusikan hasil praktikum 

secara berkelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

15. Siswa menuliskan hasil praktikum dan 

menjawab pertanyaan dalam Lembar 

Kerja secara berkelompok.. 

(Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap 

Penampilan Hasil  
16. Siswa secara berkelompok 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. 

(Auditory)(elaborasi) 

17. Siswa bersama guru menyimpulkan garis 

besar hasil presentasi. (konfirmasi) 

18. Guru memperkuat hasil diskusi dengan 

menampilkan multimedia.(konfirmasi) 

19. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dimengerti. 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

(±15 menit) 

 20. Siswa  mengerjakan soal evaluasi  

21. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

22. Melakukan  refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

23. Memberikan tindak lanjut berupa 

penugasan 

24. Menutup pembelajaran 
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I. Media dan Sumber Belajar 

Media : multimedia tutorial yang berisi materi berupa teks, 

gambar, video dan animasi 

Sumber belajar  

1) BSNP.  2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 

2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: BSNP. 

2) Ilmu Pengetahuan Alam. Aprilia dan Achyar. Hal 165-172. 2009: 

Depdiknas. 

3) Ilmu Pengetahuan Alam. Amin dan Priyono. Hal 196-203. 2009: 

Depdiknas. 

4) Sains. Sularmi dan Wijayanti. Hal 147-161. 2009: Depdiknas. 

5) Ilmu Pengetahuan Alam. Ikhwan dan Wahyudi. Hal 140-143. 2009: 

Depdiknas 

J. Penilaian Hasil Belajar 

 Prosedur Tes  

1. Tes Awal : tanya jawab  

2.  Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa)  

3. Tes Akhir : Tes Tertulis (evaluasi)  

  Jenis Tes  

1. Tes Lisan : Apersepsi dan Tanya Jawab  

2. Tes Tertulis : tes evaluasi individu  
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  Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian  

  Alat Tes  

1. Soal-soal Tes : terlampir 

2. Kunci jawaban : terlampir 

3. Kriteria penilaian : terlampir 

Semarang, 08 April 2015 

Kolabolator,       Peneliti, 

 

Diyah Sulistiyowati, S.Pd    Dyayu Kartika Wardani 

NIP. 198804072011012012    NIM 1401411037 
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MATERI AJAR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap darata. 

Kompetensi Dasar : 10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut). 

A. Angin dan Pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan 

1. Proses Terjadinya Angin  

Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari suhu yang lebih 

dingin menuju suhu yang lebih panas. Tempat dengan suhu dingin mempunyai 

tekanan udara yang tinggi, karena suhu dingin menyebabkan udara merapat. 

Sedangkan tempat bersuhu panas mempunyai tekan udara yang rendah, hal ini 

disebabkan suhu panas menyebabkan udara memuai. Angin memiliki hubungan 

yang erat dengan sinar matahari karena daerah yang terkena banyak paparan sinar 

mentari akan memiliki suhu yang lebih tinggi serta tekanan udara yang lebih 

rendah dari daerah sekitarnya sehingga menyebabkan terjadinya aliran udara. 

Angin juga dapat disebabkan oleh pergerakan benda sehingga mendorong udara di 

sekitarnya untuk bergerak ke tempat lain.  

Angin buatan dapat dibuat dengan menggunakan berbagai alat mulai dari 

yang sederhana hingga yang rumit. Secara sederhana angin dapat kita ciptakan 

sendiri dengan menggunakan telapak tangan, kipas sate, koran, majalah, dan lain 

sebagainya dengan cara dikibaskan. Sedangkan secara rumit angin dapat kita buat 

dengan kipas angin listrik, pengering tangan, hair dryer, pompa ban, dan lain 

sebagainya. Secara alami kita bisa menggunakan mulut, hidung, lubang dubur, 

dan sebagainya untuk menciptakan angin.  
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2. Jenis Angin Menurut Sifatnya  

 

Pada keadaan normal, angin menguntungkan manusia. Namun, angin juga 

bisa merugikan manusia. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis angin 

menurut sifatnya. 

1) Angin yang Menguntungkan Manusia  

a. Angin darat  

Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat menuju laut. 

Biasanya terjadi saat malam hari dari jam 20:00 sampai dengan jam 06:00. Angin 

darat bermanfaat bagi nelayan untuk berangkat mencari ikan di laut menggunakan 

perahu layar.  

b. Angin laut  

Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut menuju darat. Biasanya 

terjadi saat siang hari dari jam 09:00 pagi sampai dengan jam 16:00 sore hari. 

angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut 

menuju daratan.  

2) Angin yang Merugikan Manusia  

a. Angin Fohn (Angin Terjun/Angin Jatuh)  

Angin fohn adalah angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan 

temperatur dan kelengasan yang berbeda. Angin fohn terjadi karena ada gerakan 

massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu 

sisi lalu akan turun ke sisi lain.  
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Biasanya angin fohn bersifat panas dan merusak lingkungan yang diterjang angin 

ini. Terkadang sampai menimbulkan korban jiwa. Tanaman yang terkena angin ini 

bisa mati dan manusia yang terkena angin ini bisa mengalami penurunan daya 

tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.  

Ada berbagai jenis angin fohn yang terjadi di Indonesia. Angin fohn 

mempunyai banyak nama sesuai asal daerah terjadinya angin tersebut. Contohnya:  

 Angin Gending di Jawa Timur  

 Angin Bahorok di Sumatera Utara  

 Angin Brubu di Sulawesi Selatan  

 Angin Kumbang di Jawa Barat  

 Angin Wambrau di Papua  

b. Angin Topan ( Puting Beliung)  

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 

mencapai 120 km/jam atau lebih. Biasanya angin topan terjadi di wilayah tropis di 

antara galis balik utara dan selatan. Angin topan disebabkan oleh perbedaan 

tekanan dalam sistem cuaca. Angin topan dapat menyebabkan pohon tumbang dan 

kerusakan pada rumah dan gedung. Kecepatan angin topan juga dapat 

menyebabkan terputusnya kabel-kabel listrik dan telepon. 

3. Pengaruh angin bagi lingkungan 

Pengaruh angin terhadap lingkungan ada 2 yaitu pengaruh positif dan 

pengaruh negatif. 

a. Pengaruh positif angin 

Dalam kehidupan sehari-hari, angin memiliki banyak pengaruh positif bagi 

kehidupan banyak manfaat bagi kehidupan manusia antara lain;  

1) angin dimanfaatkan nelayan untuk berlayar menuju laut maupun pulang 

menuju daratan. Nelayan tradisional yang masih menggunakan perahu 

layar pada malam hari daat memanfaatkan angin yang berhembus dari 

darat ke laut (angin darat untuk pergi mencari ikan di laut. Sedangkan pada 

siang harinya, nelayan memanfaatkan angin dari laut untuk pulang menuju 

daratan lagi setelah melaut semalaman.  
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2) hembusan angin juga dappa dimanfaatan manusia untuk membantu 

mengeringkan pakaian yang telah dicuci.  

3) angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang dapat 

berguna untuk pembangkit listrik.  

4) angin dapat membantu penyerbukan bagi tumbuhan sehingga dapat 

mempercepat erkembangbiakan tanaman.  

5) Angin digunakan manusia untuk membantu dalam bidang olahraga. 

 

b. Pengaruh negatif Angin Terhadap Perubahan lingkungan  

Selain memiliki pengaruh positif, angin juga memiliki pengaruh negatif 

terhadap perubahan lingkungan. Pengaruh negatif angin terhadap lingkungan 

diantaranya: 

1) Hembusan angin yang kencang dan berlangsung terus menerus dapat 

menyebabkan pengikisan lapisan tanah paling atas (tanah subur). Sehingga 

dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Peristiwa pengikisan tanah 

oleh angin ini disebut korasi.  

2) Jika angin bertiup kencang dapat menimbulkan kerusakan di permukaan 

bumi. Angin kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin 

ini dapat menyapu segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, 

kendaraan bahkan pohon-pohon juga dapat terangkat dan rusak. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Kelompok: ................................ 

Anggota : 

1. ...................................................... 4. ...................................................... 

2. ...................................................... 5. ...................................................... 

3. ...................................................... 6. ...................................................... 

Tujuan : 

Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat mengidentifikasi 

proses terjadinya angin dengan baik. 

Langkah Kerja: 

1. Tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian! 

2. Perhatikan dan simaklah langkah kerja yang ditayangkan guru dalam 

multimedia! 

3. Siapkan alat dan bahan! 

4. Lakukan praktikum dengan kelompokmu sesuai dengan langkah kerja yang 

telah ditampilan guru! 

5. Diskusikan dan tuliskan hasil kerja kelompok serta jawablah pertanyaan 

dibawah ini! 

Hasil praktikum 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Dari praktikum yang telah kalian lakukan dengan teman kelompokmu, 

sebutkan 3 pengaruh negatif dari angin terhadap perubahan lingkungan! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dari praktikum yang telah kalian lakukan dengan teman kelompokmu, 

sebutkan 3 pengaruh positif dari angin terhadap perubahan lingkungan! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Sekolah    : SDN Wonosari 03 Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester   : IVA /2  

 Standar Kompetensi           : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.  

Alokasi Waktu   : 10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Penilaian 

Teknik Penilaian Ranah Nomor dan Jenis Soal 

10.1. Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang 

air laut). 

Pengaruh angin 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik 

10.1.1. Mengidentifikasi proses 

terjadinya angin. 

10.1.2. Menganalisis pengaruh 

positif angin terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik. 

10.1.3. Mengnalisis pengaruh 

positif angin terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Unjuk Kerja 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Unjuk Kerja 

C2 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

1 (pilihan ganda) 

1 (uraian) 

 

 

2,3 (pilihan ganda)  

2,3 (urain) 

 

 

 

 

 

 

4,5 (pilihan ganda) 

4,5 (uraian 

 

- 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 1 

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

No absen : ..... 

Kelas  : ..... 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada 

huruf a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Angin adalah .... 

a. udara yang diam 

b. udara yang bergerak 

c. udara yang mengandung oksigen 

d. udara yang kotor 

2. di bawah ini yang merupakan pengaruh positif angin bagi lingkungan yaitu... 

a. merusak tanaman 

b. mengalirkan air sungai 

c. membantu proses penyerbukan tanaman 

d. merobohkan bangunan dan rumah 

3. 1)sebagai pembangkit listrik tenaga angin 

2)menyebabkan bancana alam berupa angin ribut 

3)membantu nelayan untuk berlayar 

4)membantu penyerbukan tanaman 

Yang merupakan pengaruh positif angin bagi manusia yaitu... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4 

4. Berikut ini yang merupakan pengaruh negatif dari angin yaitu... 

a. menyuburkan tanah 

b. membantu nelayan mencari ikan 

c. merusak lingkungan 

d. mengeringkan pakaian 

5. Di bawah ini yang merupakan bencana yang disebabkan oleh angin yaitu... 

a. angin puting beliung 

b. kebakaran 

c. banjir 

d. tanah longsor 

 

 

 

Nilai  
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B. Jawablah petanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan proses terjadinya angin! 

2. Sebutkan 3 pengaruh positif angin terhadap lingkungan! 

3. Sebutkan  3 pengaruh positif angin bagi manusia! 

4. Sebutkan 3 pengaruh negatif angin bagi lingkungan! 

5. Jelaskan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam angin ribut! 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS I  

PERTEMUAN 1 

A. Pilihan Ganda 

1. b 

2. c 

3. b 

4. c 

5. a 

 

B. Uraian 

1. Angin terjadi ketika terjadi perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari 

tempat yang bertekanan suhu  tinggi ketempat yang memiliki tekanan suhu 

rendah. 

2. Pengaruh positif angin bagi lingkungan: membantu tumbuhan melakukan 

penyerbukan, mendatangkan hujan, menggerakkan kincir angin. 

3. Pengaruh positif angin bagi manusia: digunakan sebagai PLTA, membantu 

ibu rumah tangga mengeringkaan pakaian, sebagai sarana rekreasi, 

membantu nelayan untuk pulang pergi mencari  ikan. 

4. Pengaruh negatif angin bagi lingkungan, merusak kesuburan tanah, 

merusak tanaman petani, menimbulkan korban jiwa, merusak rumah dan 

bangunan. 

5. Dampak bencana alam angin ribut: korban jiwa, rusaknya bangunan dan 

infrastruktur, lumpuhnya perekonomian masyarakat, menyebabkan 

kerugian bagi petani karena tanamannya rusak diterjang angin. 
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PEDOMAN PENILAIAN 

SOAL EVALUASI 

 

A. Soal Evaluasi 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1.  Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0  
5 

2. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

N= 
 

  
       

N= Nilai 

B= Banyak butir yang dijawab benar 

  = Skor teoritis 
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INSTRUMEN  PENILAIAN SIKAP 

Siklus... Pertemuan... 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan  

Kompetensi Dasar :10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut). 

Hari/tanggal : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

e. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

f. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

g. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

h. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Percaya Diri a. Berani bertanya   

b. Berani menjawab pertanyaan  

c. Berani menyampaikan 

pendapat. 

 

d. Berani mempresntasikan hasil 

kerja. 

 

2. Teliti  a. Mengerjakan dengan penuh 

hati-hati 

  

b. Tidak tergesa-gesa dalam 

melakukan pekerjaan 

 

c. Bekerja sesuai dengan 

prosedur 

 

d. Memeriksa kembali hasil  
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pekerjaan 

3. Kerja Sama a. Ikut bekerja dalam kelompok   

b. Saling membantu dalam 

kelompok 

 

c. Membagi pekerjaan dalam 

kelompok 

 

d. Berpartisipasi memberikan 

gagasan dalam kelompok 

 

4. Mandiri  a. Tidak bergantung pada teman   

b. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru secara mandiri 

 

c. Tidak mencontek jawaban dari 

buku 

 

d. Tidak bertanya pada teman 

ketika mengerjakan evaluasi 

 

5. Disiplin  a. Masuk kelas tepat waktu   

b. Membawa penugasan yang 

diberikan guru. 

 

c. Mengerjakan tugas tepat 

waktu 

 

d. Tertib dalam belajar  

 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 20 - 0       = 
  

 
 

= 20        = 5 

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

Tabel 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

15 < skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 15 Baik (B) 

5 < skor < 10 Cukup (C) 

0 < skor < 5 Kurang (D) 

 

 



235 
 

 
 

RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA  SISWA 

Aspek 

Penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persiapan 

alat dan 

bahan  

Bila siswa telah 

membawa 

seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bila siswa 

hanya 

membawa 1 alat 

dan bagan yang 

diperlukan 

Bila siswa 

tidak 

membawa 

sama sekali 

alat dan bahan 

yang 

diperlukan 

ketepatan 

Langkah 

Kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja dan berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja namun 

tidak berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan 

hanya 

memperhatikan 

sebagian 

langkah kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan 

tanpa 

melakukan 

langkah kerja 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan  

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan  

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

percobaan yang 

ditentukan  

Bila siswa 

hanya  dapat 

menyelesaikan 

percobaan (< 

50%)  

Bila siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

percobaan 

(<25%) 

Ketepatan 

Mencatat 

hasil kerja 

dan 

membuat 

kesimpulan  

Bila hasil kerja 

dan kesimpulan 

yang dibuat siswa 

sesuai dengan 

hasil percobaan.  

Bila hasil kerja 

benat namun 

kesimpulan yang 

dibuat siswa 

kurang sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

bila hasil herja 

dan kesimpulan 

yang dibuat 

siswa kurang 

tepat sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

Bila hasil 

karya dibuat 

tidak sesuai 

(salah) dengan 

percobaan 

yang 

dilakukan. 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 16 - 4       = 
  

 
 

= 12        = 3 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor unjuk kerja siswa adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Unjuk Kerja Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

13 < skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 13 Baik (B) 

7 < skor < 10 Cukup (C) 

4< skor < 7 Kurang (D) 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : IVA/ II 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

10.1. 

Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang air 

laut). 

Pengaruh hujan 

terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik 

Siswa melakukan 

praktikum 

mengenai 

terjadinya banjir 

serta menganalisis 

pengaruh hujan 

terhadap perubahan 

lingkungan. 

 

 

10.1.4. Mengidentifi-kasi 

proses terjadinya 

hujan. 

10.1.5. Menganalisis 

pengaruh positif 

hujan terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik. 

10.1.6. Menganalisis 

pengaruh negatif 

hujan terhadap 

perubahan 

1. Tes 

Tertulis 

2. Unjuk 

Kerja 

 

1. Soal 

Evaluasi 

2. LKS                               

2 x 35 

menit 

1. BSNP.  2006. 

Peratu-ran Menteri 

Pendidi-kan 

Nasional Nomor  22 

Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidi-kan 

Dasar dan Mene-

ngah. Jakarta: 

BSNP. 

2. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Aprilia dan 

Achyar. Hal 165-

172. 2009: Depdik-

nas. 

3. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Amin dan 

Priyono. Hal 196-

Lampiran 2.2 
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lingkungan fisik. 203. 2009: Depdik-

nas. 

4. Sains. Sularmi dan 

Wijayanti. Hal 147-

161. 2009: Depdik-

nas. 

5. Ilmu Pengeta-huan 

Alam. Ikhwan dan 

Wahyudi. Hal 140-

143. 2009: Depdik-

nas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03  

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IVA/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.1.Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut). 

C. Indikator 

11.1.4. Mengidentifikasi proses terjadinya hujan. 

11.1.5. Menganalisis pengaruh positif hujan terhadap perubahan lingkungan 

fisik. 

11.1.6. Menganalisis pengaruh negatif hujan terhadap perubahan lingkungan 

fisik.. 

D. Tujusn Pembelajaran 

1. Dengan menyimak multimedia yang ditayangkan guru mengenai proses 

terjadinya hujan siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan dengan 

baik. 

2. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

menganalisis minimal tiga pengaruh positif hujan terhadap perubahan 

lingkungan fisik dengan benar. 

3. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

menganalisis pengaruh negatif hujan terhadap perubahan lingkungan fisik 

dengan benar. 
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E. Materi Pokok 

1. Perubahan lingkungan fisik karena hujan  

2. Pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan fisik. 

F. Analisis Muatan Materi 

1. Konsep ; pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan fisik. 

2. Nilai ; cermat, percaya diri, teliti, kerjasama dan mandiri 

3. Moral ; peduli lingkungan  

4. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh hujan terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : SAVI (Somatic Auditory Vizualisation Intellectualy) 

Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, diskusi  

kelompok. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Model SAVI 

Kegiatan guru dan siswa 

Kegiatan Awal 

(±10 menit) 

 1) Menyampaikan apersepsi “anak-anak, 

kemarin kita sudah belajar tentang 

angin. Nah sekarang kira-kira apa yang 

terjadi jika tiba-tiba angin bertiup 

kencang, langit menjadi gelap dan 

mendung, kadang disertai dengan kilat 

menyambar? Peristiwa alam apa yang 

akan terjadi?” 

2) Mengajak siswa menyanyikan lagu tik-

tik bunyi hujan. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memberikan motivasi kepada siswa. 

5) Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 

Kegiatan Inti 

(±45 menit) 

Tahap Persiapan 6) Guru mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

7) Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap 

Penyampaian  
8) Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 
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9) Siswa menyimak multimedia yang berisi 

video mengenai proses terjadinya hujan 

sebagai materi pengantar yang 

ditayangkan oleh guru. (visual) 

(eksplorasi) 

10) Selanjutnya siswa memperhatikan 

langkah praktikum mengenai perubahan 

lingkungan fisik karena hujan yang 

ditampilkan guru dalam multimedia 

(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatian  11) Siswa melakukan praktikum sesuai 

langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

12) Siswa mendiskusikan hasil praktikum 

dalam kelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

13) Siswa menuliskan hasil praktikum dan 

menjawab pertanyaan dalam Lembar 

Kerja secara Berkelompok. 

(Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap 

Penampilan Hasil  
14) Siswa secara berkelompok 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. 

(Auditory)(elaborasi) 

15) Siswa bersama guru menyimpulkan garis 

besar hasil presentasi. (konfirmasi) 

16) Guru memperkuat hasil diskusi dengan 

menampilkan multimedia.(konfirmasi) 

17) Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dimengerti. 

Kegiatan 

Penutup 

(±15 menit) 

 18) Siswa  mengerjakan soal evaluasi  

19) Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

membuat refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan  

21) Menutup pembelajaran 
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I. Media dan Sumber Belajar 

Media : multimedia tutorial yang berisi materi berupa teks, 

gambar, video dan permasalahan. 

Sumber belajar:  

1. BSNP.  2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 

Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: BSNP. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam. Aprilia dan Achyar. Hal 165-172. 2009: 

Depdiknas. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam. Amin dan Priyono. Hal 196-203. 2009: 

Depdiknas. 

4. Sains. Sularmi dan Wijayanti. Hal 147-161. 2009: Depdiknas. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam. Ikhwan dan Wahyudi. Hal 140-143. 2009: 

Depdiknas 

J. Penilaian Hasil Belajar 

 Prosedur Tes  

1. Tes Awal : tanya jawab  

2.  Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa)  

3. Tes Akhir : Tes Tertulis (evaluasi)  

  Jenis Tes  

1. Tes Lisan : Apersepsi dan Tanya Jawab  

2. Tes Tertulis : tes evaluasi individu  
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  Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian  

  Alat Tes  

1. Soal-soal Tes : terlampir 

2. Kunci jawaban : terlampir 

3. Kriteria penilaian : terlampir 

Semarang,  9 April 2015 

Kolabolator,       Peneliti, 

 

Diyah Sulistiyowati, S.Pd    Dyayu Kartika Wardani 

NIP. 198804072011012012    NIM 1401411037 
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MATERI AJAR SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap darata. 

Kompetensi Dasar : 10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut). 

 

A. Hujan dan pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan 

1. Proses Terjadinya Hujan  

Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian 

menjadi butiran air yang cukup berat dan akhirnya jatuh ke atas permukaan bumi. 

Dalam prosesnya hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat 

menemui suhu di atas titik leleh es yang dekat diats permukaan bumi.  Hujan 

terjadi akibat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi 

merupakan sebuah proses pemindahan panas oleh gerak massa suatu fluida dari 

suatu daerah ke daerah yang lainnya. Air yang terdiri dari air laut, air sungai, air 

limbah dan sebagainya pada umumnya akan mengalami proses penguapan atau 

evaporasi akibat dari panas sinar matahari. Uap air yang melayang ke udara 

akhirnya akan terus bergerak menuju langit yang tinggi, dan akhirnya menjadi 

kumpulan uap air yang sangat besar.  

Uap air yang telah berkumpul di langit yang tinggi kemudian akan 

mengalami proses pemadatan atau secara ilmiah disebut juga dengan kondensasi, 

sehingga akan membentuk awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-

awan tersebut saling bertemu dan membesar dan kemudian menuju ke atmosfir 

bumi yang suhunya lebih rendah atau dingin dan akhirnya membentuk butiran es 

dan air, kemudian akan turun menjadi air hujan.  
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2. Pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan  

Hujan memiliki banyak pengaruh terhadap perubahan lingkungan. Pengaruh hujan 

terhadap lingkungan ada dua yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. 

a. Pengaruh positif hujan terhadap lingkungan: 

Hujan memiliki pengaruh positif  bagi kehidupan manusia jika hujan turun 

dengan curah sedang dan intensitas yang jarang.  

1) Hujan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber air minum,  

2) selain itu bagi petani yang memiliki sawah tadah hujan, hujan bermanfaat 

sebagai irigasi untuk menyirami tanaman mereka namun,  

3) selain itu air hujan juga dapat dimanfaatkan manusia untuk hidup sehari-

hari seperti mencuci, memasak dan mandi 

4) selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. 

b. Pengaruh negatif hujan terhadap lingkungan 

Jika hujan turun dengan curah yang lebat atau sangat lebat dan intensitasnya 

sering, maka hujan dapat menyebabkan musibah bagi kehidupan manusia. Seperti 

terjadinya banjir, tanah longsor, dan erosi. Hujan yang turun ke tanah biasanya 

akan langsung meresap lagi ke dalam anah. Akan tetapi, jika hujan jatuh pada 

tanah miring, tentu saja dapat menyebabkan dampak yang berbeda dibandingkan 

tanah yang datar / landai. Hujan yang turun pada permukaan tanah yang miring 

dapat menyebabkan pengikisan pada lapisan tanah paling atas. Pengikisan tanah 

oleh air ini biasa disebut dengan istilah erosi. Erosi pada tanah miring disebabkan 

karena tidak adanya tanaman yang menahan tanah tersebut. Sehingga lapisan 

tanah yang subur akan tergerus oleh air hujan yang mengalir. Oleh karena itu, kita 

harus mencegah erosi terutama pada tanah miring dengan cara penanaman hutan 

kembali atau reboisasi 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Kelompok: ................................ 

Anggota : 

1. ...................................................... 4. ...................................................... 

2. ...................................................... 5. ...................................................... 

3. ...................................................... 6. ...................................................... 

Tujuan : 

Dengan kerja kelompok siswa dapat membuat bagan mengenai pengaruh hujan 

dan gelombang laut terhadap perubahan lingkungan fisik dengan baik. 

Langkah Kerja: 

1. Tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian! 

2. Perhatikan dan simaklah langkah praktikum yang ditampilkan guru dalam 

multimedia! 

3. Kemudian lakukan praktikum mengenai terjadinya banjir bersama teman 

kelompokmu! 

4. Diskusikan hasil praktikum bersama teman kelompokmu dan jawablah 

pertanyaan di bawah ini! 

Hasil praktikum: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pertanyaan! 

1. Sebutkan masing-masing 3 pengaruh negatif dan pengaruh positif dari hujan 

terhadap perubahan lingkungan! 

Jawab : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Sebutkan masing-masing 3 pengaruh positif dan negatif gelombang laut 

terhadap perubahan lingkungan! 

Jawab:  

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Sekolah    : SDN Wonosari 03 Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester   : IVA /2  

 Standar Kompetensi           : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.  

Alokasi Waktu   : 10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Penilaian 

Teknik Penilaian Ranah Nomor dan jenis soal 

10.1. Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang 

air laut). 

Pengaruh hujan terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik 

10.1.4. Mengidentifikasi proses 

terjadinya hujan. 

10.1.5. Menganalisis pengaruh 

positif hujan terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik. 

10.1.6. Menganalisis pengaruh 

negatif hujan terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik.. 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Unjuk Kerja 

C2 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

1 (pilihan ganda) 

1 (uraian) 

 

 

2,3(pilihan ganda) 

 2,3 (uraian) 

 

 

 

 

 

4,5(pilihan ganda) 

4,5 (uraian) 

 

 

- 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 2 

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

No absen : ..... 

Kelas  : ..... 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada 

huruf a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap benar! 
1. Proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian menjadi butiran air 

yang cukup berat dan akhirnya jatuh ke atas permukaan bumi disebut.... 

a. hujan 

b. angin 

c. badai 

d. banjir 

2. berikut ini yang merupakan pengaruh positif hujan bagi lingkungan kecuali... 

a. irigasi sawah 

b. menyuburkan tanaman 

c. banjir 

d. tanah menjadi subur 

3. Berikut ini yang merupakan manfaat hujan bagi manusia yaitu kecuali... 

a. untuk air minum 

b. untuk mencuci baju 

c. untuk memasak 

d. menimbulkan bencana 

4. Di bawah ini yang merupakan bencana alam yang ditimbulkan karena hujan 

yaitu... 

a. kebakaran 

b. tsunami 

c. banjir 

d. angin ribut 

5. 1) menyebabkan tanah longsor 

2)kebakaran hutan 

3)gelombang besar 

4)banjir 

Yang merupakan dampak negatif hujan bagi lingkungan yaitu... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4 

B. Jawablah pertanyaan di bawah tepat! 

1. Jelaskan urutan proses terjadinya hujan! 

2. Sebutkan 3 pengaruh positif hujan bagi lingkungan! 

3. Sebutkan 3 bencana alam yang disebabkan oleh hujan! 

4. Sebutkan 2 manfaat gelombang laut! 

5. Sebutkan 2 pengaruh negatif  yang disebabkan oleh gelombang laut! 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS I  

PERTEMUAN 2 

A. Pilihan Ganda 

3. a 

4. c 

5. d 

6. c 

7. d 

 

B. Uraian 

1. Air di daratan menguap terkena sinar matahari (evaporasi). Uap air yang 

melayang ke udara akhirnya akan terus bergerak menuju langit yang 

tinggi, dan akhirnya menjadi kumpulan uap air yang sangat besar. Uap air 

yang telah berkumpul di langit yang tinggi kemudian akan mengalami 

proses pemadatan atau secara ilmiah disebut juga dengan kondensasi, 

sehingga akan membentuk awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, 

awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar dan kemudian menuju 

ke atmosfir bumi yang suhunya lebih rendah atau dingin dan akhirnya 

membentuk butiran es dan air, kemudian akan turun menjadi air hujan.  

2. Pengaruh positif hujan bagi lingkungan: menyuburkan tanah, 

menyuburkan tanaman, untuk irigasi sawah. 

3.  Manfaat hujan bagi manusia: air hujan dapat dimanfaatkan untuk air 

minum, mencuci, masak, mandi, pembangkit listrik tenaga air, untuk 

irigasi sawah. 

4. Bencana alam yang disebabkan oleh hujan yaitu, erosi, tanah longsor, 

banjir. 

5. Cara menanggulangi terjadinya banjir yaitu tidak membuang sampah di 

sungai dan selokan, melakukan reboisasi. 
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PEDOMAN PENILAIAN 

SOAL EVALUASI 

Soal Evaluasi 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1.  Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0  
5 

2. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

N= 
 

  
       

N= Nilai 

B= Banyak butir yang dijawab benar 

  = Skor teoritis 
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INSTRUMEN  PENILAIAN SIKAP 

Siklus... Pertemuan... 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan  

Kompetensi Dasar :10.1. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut). 

Hari/tanggal : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Percaya 

Diri 

a. Berani bertanya   

b. Berani menjawab pertanyaan  

c. Berani menyampaikan pendapat.  

d. Berani mempresntasikan hasil kerja.  

2. Teliti  a. Mengerjakan dengan penuh hati-hati   

b. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan 

pekerjaan 

 

c. Bekerja sesuai dengan prosedur  

d. Memeriksa kembali hasil pekerjaan  

3. Kerja Sama a. Ikut bekerja dalam kelompok   

b. Saling membantu dalam kelompok  

c. Membagi pekerjaan dalam  
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kelompok 

d. Berpartisipasi memberikan gagasan 

dalam kelompok 

 

4. Mandiri  a. Tidak bergantung pada teman   

b. Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru secara mandiri 

 

c. Tidak mencontek jawaban dari buku  

d. Tidak bertanya pada teman ketika 

mengerjakan evaluasi 

 

5. Disiplin  a. Masuk kelas tepat waktu   

b. Membawa penugasan yang 

diberikan guru. 

 

c. Mengerjakan tugas tepat waktu  

d. Tertib dalam belajar  

 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 20 - 0       = 
  

 
 

= 20        = 5 

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

Tabel 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

15 < skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 15 Baik (B) 

5 < skor < 10 Cukup (C) 

0 < skor < 5 Kurang (D) 
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA  SISWA 

Aspek 

Penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persiapan 

alat dan 

bahan  

Bila siswa telah 

membawa 

seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bila siswa 

hanya 

membawa 1 alat 

dan bagan yang 

diperlukan 

Bila siswa 

tidak 

membawa 

sama sekali 

alat dan bahan 

yang 

diperlukan 

ketepatan 

Langkah 

Kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja dan berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja namun 

tidak berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan 

hanya 

memperhatikan 

sebagian 

langkah kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan 

tanpa 

melakukan 

langkah kerja 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan  

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan  

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

percobaan yang 

ditentukan  

Bila siswa 

hanya  dapat 

menyelesaikan 

percobaan (< 

50%)  

Bila siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

percobaan 

(<25%) 

Ketepatan 

Mencatat 

hasil kerja 

dan 

membuat 

kesimpulan  

Bila hasil kerja 

dan kesimpulan 

yang dibuat siswa 

sesuai dengan 

hasil percobaan.  

Bila hasil kerja 

benat namun 

kesimpulan yang 

dibuat siswa 

kurang sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

bila hasil herja 

dan kesimpulan 

yang dibuat 

siswa kurang 

tepat sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

Bila hasil 

karya dibuat 

tidak sesuai 

(salah) dengan 

percobaan 

yang 

dilakukan. 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 16 - 4       = 
  

 
 

= 12        = 3 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor unjuk kerja siswa adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Unjuk Kerja Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

13 < skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 13 Baik (B) 

7 < skor < 10 Cukup (C) 

4< skor < 7 Kurang (D) 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II Pertemuan 1 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : IVA/ II 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

10.2. Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan 

(erosi,abrasi,b

anjir, dan 

tanah 

longsor). 

 

Pengaruh 

tanah longsor 

terhadap 

perubahan 

daratan 

1. Siswa 

melakukan 

percobaan 

mengenai 

terjadinya 

tanah longsor 

2. Mempresenta

sikan hasil 

praktikum 

10.2.1. Mengidentifikasi faktor 

penyebab terjadinya 

tanah longsor. 

10.2.2. Menganalisis pengaruh 

tanah longsor terhadap 

perubahan daratan. 

10.2.3. Mengidentifikasi cara 

menanggulangi 

terjadinya longsor. 

1. Tes 

Tertulis 

2. Unjuk 

Kerja 

 

1.  Soal 

Evaluasi 

2. LKS                               

2 x 35 menit 1. BSNP.  2006. 

Peraturan Menteri 

Pendidikan 

Nasional Nomor  

22 Tahun 2006 

Tentang Standar 

Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

Jakarta: BSNP. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Aprilia dan 

Achyar. Hal 165-

172. 2009: 

Lampiran 2.3 
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Depdiknas. 

3. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Amin dan 

Priyono. Hal 196-

203. 2009: 

Depdiknas. 

4. Sains. Sularmi 

dan Wijayanti. 

Hal 147-161. 

2009: Depdiknas 

5. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Ikhwan 

dan Wahyudi. Hal 

140-143. 2009: 

Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03  

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IVA/II 

Alokasi Waktu : 2  x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

darata. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

C. Indikator 

10.2.1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tanah longsor. 

10.2.2. Menganalisis pengaruh tanah ongsor terhadap perubahan daratan. 

10.2.3. Mengidentifikasi cara menanggulangi terjadinya tanah longsor. 

D. Tujuan  

1. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

mengidentifikasi minimal 3 faktor penyebab terjadinya tanah longsor 

dengan benar. 

2. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

menganalisis  pengaruh tanah longsor terhadap perubahan daratan 

dengan benar. 

3. Dengan diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi cara 

menanggulangi terjadinya tanah longsor dengan benar. 
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E. Materi Pokok 

1. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor 

2. Pengaruh tanah longsor terhadap perubahan daratan 

3. Cara menanggulangi terjadinya tanah longsor 

F. Analisis Muatan Materi 

1. Konsep ; pengaruh tanah longsor terhadap perubahan daratan. 

2. Nila  ; percaya diri, teliti, kerjasama,mandiri dan disiplin.. 

3. Moral ; peduli lingkungan  

4. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh erosi dan tanah longsor  

terhadap perubahan daratan. 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : SAVI (Somatic Auditory Vizualisation Intellectualy) 

Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, diskusi 

kelompok. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Model SAVI 

Kegiatan guru dan siswa 

Kegiatan Awal 

((±10 menit) 

 1. Menyampaikan apersepsi “anak-anak pada 

pertemuan yang lalu kita sudah belajar 

mengenai perubahan lingkungan fisik 

karena hujan” Tahukah kalian apa yang 

terjadi jika hujan terjadi terus menerus?”.  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Memberikan motivasi 

4. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 

Kegiatan Inti 

(±45 menit) 

Kegiatan 

Penutup 

(±25 menit) 

Tahap Persiapan 5. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam kegiatan praktikum. 

6. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa. 

Tahap 

Penyampaian  

7. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 

8. Siswa memperhatikan langkah praktikum 

mengenai terjadinta erosi dan tanah longsor 

ditampilkan guru dalam multimedia.(visual) 

(eksplorasi) 

Tahap Pelatian 

(Kegiatan Inti) 

9. Siswa melakukan praktikum sesuai langkah 

yang telah dijelaskan guru. 
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(Somatic)(elaborasi) 

10. Siswa mendiskusikan hasil praktikum 

dalam kelompok. (intellectualy)(elaborasi) 

11. Siswa menuliskan hasil praktikum dan 

menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja 

secara berkelompok. 

(Intellectualy)(elaborasi) 

Tahap 

Penampilan Hasil 

(Tahap Penutup) 

12. Siswa secara berkelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

di depan kelas. (Auditory)(elaborasi) 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan garis 

besar hasil presentasi. (konfirmasi) 

14. Guru memperkuat hasil diskusi dengan 

menampilkan multimedia.(konfirmasi) 

15. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum dimengerti. 

Kegiatan 

Penutup 

(±15 menit) 

 16. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

17. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

melakukan refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

18. Memberikan tindak lanjut dan penugasan. 

19. Menutup pembelajaran 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media : multimedia tutorial yang berisi materi berupa teks, 

gambar, video dan permasalahan. 

Sumber belajar  

1. BSNP.  2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 

Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Jakarta: BSNP. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam. Aprilia dan Achyar. Hal 165-172. 2009: 

Depdiknas. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam. Amin dan Priyono. Hal 196-203. 2009: 

Depdiknas. 

4. Sains. Sularmi dan Wijayanti. Hal 147-161. 2009: Depdiknas. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam. Ikhwan dan Wahyudi. Hal 140-143. 2009: 

Depdiknas 
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J. Penilaian Hasil Belajar 

 Prosedur Tes  

1. Tes Awal : tanya jawab  

2.  Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa)  

3. Tes Akhir : Tes Tertulis (evaluasi)  

 Jenis Tes  

1. Tes Lisan : Apersepsi dan Tanya Jawab  

2. Tes Tertulis : tes evaluasi individu  

  Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian  

  Alat Tes  

1. Soal-soal Tes : terlampir 

2. Kunci jawaban : terlampir 

3. Kriteria penilaian : terlampir 

 

Semarang,  15 April 2015 

Kolabolator,       Peneliti, 

 

Diyah Sulistiyowati, S.Pd    Dyayu Kartika Wardani 

NIP. 198804072011012012    NIM 1401411037 
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MATERI AJAR SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  

perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan  

Kompetensi Dasar :10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

1. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor 

 

Longsor adalah peristiwa turunnya permukaan tanah dan bebatuan di 

lerenggunung atau bukit. Longsor sering terjadi saat musim hujan yang 

berkepanjangan.Pohon-pohon yang ada di lereng gunung banyak yang ditebang. 

Sehingga tanahtidak mampu lagi menahan jumlah air yang terlalu banyak. 

Akibatnya, tanah yangberada di lereng itu bergerak turun. 

Faktor penyebab terjadinya longsor yaitu: 

1) Curah hujan yang tinggi 

2) Lereng yang sangat curam 

3) Getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi 

4) Penambangan batu di lereng yang terjal 

5) Penggundulan hutan 

6) Pebangunan wilayah yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap 

lingkungan 
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2. Dampak yang ditimbulkan akibat tanah longsor 

Dampak yang dihasilkan akibat tanah longsor, antara lain : 

1)  Korban Jiwa 

Masyarakat sulit untuk menyelamatkan diri karena ketika tanah longsor datang 

mereka langsung tertimbun tanah atau pun bebatuan yang ada di sekitar mereka. 

Cara mengevakuasi korban dari bencana tanah longsor pun juga tidak semudah 

yang kita bayangkan. Para relawan juga akan sangat berhati-hati dalam 

mengevakuasi para korban tanah longsor. 

2)  Rusaknya infrastruktur  

Tanah longsor juga megakibatkan rusaknya infrastruktur terutama yaitu 

pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk pastinya akan mengalami rusak 

parah. Bahkan tanah longsor juga akan mengakibatkan rusaknya jalan serta 

jembatan yang menuju ke arah lokasi tanah longsor. Hal ini juga menjadi salah 

satu faktor kendala dalam proses evakuasi korban tanah longsor. 

3) Rusaknya sumber mata pencaharian warga 

Yang dimaksud dengan rusaknya sumber mata pencaharian warga disini adalah 

kebanyakan warga yang ada di lereng gunung mereka bekerja di bidang pertanian, 

peternakan, perhutanan dan perkebunan. Dengan adanya bencana tanah longsor 

ini, sudah barang tentu lahan yang mereka gunakan untuk bercocok tanam, 

beternak dan berkebun rusak akibat bencana tanah longsor ini. 

4)  Buruknya sanitasi lingkungan 

Akibat tanah longsor mengakibatkan sanitasi lingkungan menjadi buruk. 

Terutama pada saat bencana tanah longsor ini saluran air bersih menjadi terputus. 

Padahal, air merupakan hal yang sangat mendukung kehidupan manusia. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Kelompok: ................................ 

Anggota : 

1. ..................................................... 4. ...................................................... 

2. ...................................................... 5. ....................................................... 

3. ...................................................... 6. ...................................................... 

 

Tujuan : 

Mengamati terjadinya tanah longsor 

Alat dan Bahan: 

1. Dua buah nampan 

2. Seember air 

3. Tanah 

4. Rumput secukupnya 

5. Botol plastik yang telah dilubangi bagian bawahnya 

Langkah Kerja: 

1. Persipkan alat dan bahan. 

2. Isilah kedua nampan dengan tanah secukupnya. Tetapi khusus nampan kedua 

tanami dengan rumput hingga permukaan tanah tak terlihat. 

3. Letakkan kedua nampan dengan posisi miring yang sama. 

4. Sirami kedua nampan dengan air perlahan-lahan secara bersamaan 

mengguunakan botol plastik.  

5. Amati perbedaan yang terjadi pada kedua nampan. 

Pertanyaan : 

1. Pada baskom yang mana air mengalir lebih cepat? 

2. Pada baskom yang mana terdapat endapan tanah  lebih banyak? 

3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? 

4. Coba sebutkan apa dampak dari terjadinya tanah longsor! 

5. Bagaimanakah cara menanggulangi agar tidak terjadi bencana tanah longsor? 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Sekolah    : SDN Bringin 02 Semarang  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester   : IVA /2  

 Standar Kompetensi           : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.  

Alokasi Waktu   : 10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 
Ranah 

Nomor dan Jenis 

Soal 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi,abrasi,banjir, dan 

tanah longsor). 

 Perubaha daratan 

karena tanah 

longsor. 

10.2.1. Mengidentifikasi faktor 

penyebab terjadinya tanah 

longsor. 

10.2.2. Menganalisis pengaruh 

tanah longsor terhadap 

perubahan daratan. 

10.2.3. Mengidentifikasi cara 

menanggulangi terjadinya 

tanah longsor. 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

1,2 (pilihan ganda) 

1,2 (uraian) 

 

 

 

 

3,4 (pilihan ganda) 

3(uraian) 

 

 

 

5 (pilihan ganda) 

4,5 (uraian) 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 1 

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

Nomor Absen : .... 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada 

huruf a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Peristiwa turunnya permukaan tanah dan bebatuan di daerah lereng 

gunung atau bukit disebut ... 

a. Longsor 

b. Abrasi 

c. Hujan 

d. Banjir  

2. 1)curah hujan yang tinggi 

2) membuang sampah di sungai 

3) penggundulan hutan 

4) gelombang pantai yang tinggi 

Yang merupakan faktor penyebab terjadinya longsor yaitu... 

a. I dan 2   c. 1 dan 4 

b. 2 dan 3   d. 1 dan 3 

3. Dibawah ini yang merupakan dampak tanah longsor terhadap perubahan 

daratan yaitu kecuali .... 

a. Merusak lahan pertanian 

b. Mempersempit tempat pemukiman warga 

c. Menyebabkan banjir 

d. Melumpuhkan perekonomian warga 

4. Salah satu dampak terjadinya tanah longsor yang merugikan penduduk 

yaitu ... 

a. Menyuburkan tanah 

b. Merusak bangunan  

c. Merusak tanaman 

d. Menyebabkan kebakaran 
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5. Dibawah ini yang merupakan cara yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi terjadinya tanah longsor kecuali ... 

e. Membuat terasering 

f. Melakukan reboisasi 

g. Membakar hutan 

h. Tidak melakukan penambangan liar. 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah yang kalian ketahui tentang tanah longsor 

2. Sebutkan 3 faktor penyebab tanah longsor yang kalian ketahui! 

3. Sebutkan dampak tanah longsor terhadap perubahan daratan! 

4. Sebutkan dampak tanah longsor terhadap lingkungan fisik! 

5. Bagaimana cara mencegah terjadinya tanah longsor! 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS II  

PERTEMUAN 1 

A. Pilihan Ganda 

1. a 

2. d 

3. c 

4. b 

5. c 

 

B. Uraian 

1. Tanah longsor yaitu peristiwa turunnya permukaan tanah dan bebatuan di 

daerah lereng gunung atau bukit. 

2. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor, tanah gundul, penambangan 

liar, eksploitasi hutan secara liar, pengerukan tanah. 

3. Dampak terjadinya tanah longsor bagi daratan: menyebabkan tanah 

tandus, pendangkalan waduk, merusak lahan pertanian, memburukkan 

kualitas air. 

4. Dampak tanah longsor bagi lingkungan: merusak tanaman petani, 

menimbulkan korban jiwa, merusak pemukiman warga, merusak 

infrastruktur. 

5. Melakukan reboisasi,  tidak melakukan penambangan liar, tidak 

melakukan penebangan pohon secara liar. 
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PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI 

SIKLUS II 

 

Soal Evaluasi 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1.  Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0  
5 

2. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

N= 
 

  
       

N= Nilai 

B= Banyak butir yang dijawab benar 

  = Skor teoritis 
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INSTRUMEN  PENILAIAN SIKAP 

Siklus... Pertemuan... 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan  

Kompetensi Dasar :10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

Hari/tanggal : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Percaya Diri a. Berani bertanya   

b. Berani menjawab pertanyaan  

c. Berani menyampaikan 

pendapat. 

 

d. Berani mempresntasikan hasil 

kerja. 

 

2. Teliti  a. Mengerjakan dengan penuh 

hati-hati 

  

b. Tidak tergesa-gesa dalam 

melakukan pekerjaan 

 

c. Bekerja sesuai dengan 

prosedur 

 

d. Memeriksa kembali hasil 

pekerjaan 
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3. Kerja Sama a. Ikut bekerja dalam kelompok   

b. Saling membantu dalam 

kelompok 

 

c. Membagi pekerjaan dalam 

kelompok 

 

d. Berpartisipasi memberikan 

gagasan dalam kelompok 

 

4. Mandiri  a. Tidak bergantung pada teman   

b. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru secara mandiri 

 

c. Tidak mencontek jawaban dari 

buku 

 

d. Tidak bertanya pada teman 

ketika mengerjakan evaluasi 

 

5. Disiplin  a. Masuk kelas tepat waktu   

b. Membawa penugasan yang 

diberikan guru. 

 

c. Mengerjakan tugas tepat 

waktu 

 

d. Tertib dalam belajar  

 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 20 - 0       = 
  

 
 

= 20        = 5 

Dari perhitungan diatas maka tabel penilaian sikap/afektif adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 15 Baik (B) 

5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5 Kurang (D) 
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA  SISWA 

Aspek 

Penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persiapan 

alat dan 

bahan  

Bila siswa telah 

membawa 

seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bila siswa 

hanya 

membawa 1 alat 

dan bagan yang 

diperlukan 

Bila siswa 

tidak 

membawa 

sama sekali 

alat dan bahan 

yang 

diperlukan 

ketepatan 

Langkah 

Kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja dan berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja namun 

tidak berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan 

hanya 

memperhatikan 

sebagian 

langkah kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan 

tanpa 

melakukan 

langkah kerja 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan  

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan  

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

percobaan yang 

ditentukan  

Bila siswa 

hanya  dapat 

menyelesaikan 

percobaan (< 

50%)  

Bila siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

percobaan 

(<25%) 

Ketepatan 

Mencatat 

hasil kerja 

dan 

membuat 

kesimpulan  

Bila hasil kerja 

dan kesimpulan 

yang dibuat siswa 

sesuai dengan 

hasil percobaan.  

Bila hasil kerja 

benat namun 

kesimpulan yang 

dibuat siswa 

kurang sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

bila hasil herja 

dan kesimpulan 

yang dibuat 

siswa kurang 

tepat sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

Bila hasil 

karya dibuat 

tidak sesuai 

(salah) dengan 

percobaan 

yang 

dilakukan. 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 16 - 4       = 
  

 
 

= 12        = 3 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor unjuk kerja siswa adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Unjuk Kerja Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 13 Baik (B) 

7 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

4≤ skor < 7 Kurang (D) 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II Pertemuan 2 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : IVA/ II 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan P 

embelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

10.2. Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan 

(erosi,abrasi,

banjir, dan 

tanah 

longsor). 

 

Pengaruh 

abrasi terhadap 

perubahan 

daratan. 

1. Siswa 

melakukan 

praktikum 

mengenai 

terjadinya 

abrasi dan 

menganalisis 

faktor 

penyebab dan 

dampaknya 

terhadap 

perubahan 

dartan. 

2. Siswa 

mempresenta-

sikan hasil 

kerja 

kelompok. 

10.2.4. Menganalisis  

faktor penyebab 

terjadinya abrasi. 

10.2.5. Menganalisis 

pengaruh abrasi 

terhadap 

perubahan daratan 

10.2.6. Mengidentifikasi 

cara 

menanggulangi 

terjadinya abrasi 

 

1. Tes 

Tertulis 

 

2. Unjuk 

Kerja 

1. Soal 

Evaluasi 

2. LKS                               

2 x 35 

menit 

1. BSNP.  2006. 

Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional 

Nomor  22 Tahun 

2006 Tentang Standar 

Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: 

BSNP. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Aprilia dan 

Achyar. Hal 165-172. 

2009: Depdiknas. 

3. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Amin dan 

Priyono. Hal 196-

203. 2009: 

Depdiknas. 

Lampiran 2.4 
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 4. Sains. Sularmi dan 

Wijayanti. Hal 147-

161. 2009: 

Depdiknas. 

5. Ilmu Pengetahuan 

Alam. Ikhwan dan 

Wahyudi. Hal 140-

143. 2009: Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03  

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IVA/II 

Alokasi Waktu : 2  x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

darata. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2.Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

C. Indikator 

10.2.4. Menganalisis  faktor penyebab terjadinya abrasi. 

10.2.5. Menganalisis pengaruh abrasi terhadap perubahan daratan 

10.2.6. Mengidentifikasi cara menanggulangi terjadinya abrasi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

mengidentifikasi  faktor penyebab terjadinya abrasi dengan benar 

2. Dengan melakukan praktikum secara berkelompok siswa dapat 

menganalisis pengaruh abrasi terhadap perubahan daratan dengan 

benar 

3. Dengan kegiatan diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi 

cara menanggulangi terjadinya abrasi dengan tepat. 
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E. Materi Pokok 

1. Pengaruh banjir terhadap perubahan daratan 

2. Pengaruh abrasi terhadap perubahan daratan 

F. Analisis Muatan Materi 

1. Konsep ; pengaruh abrasi terhadap perubahan  

daratan. 

2. Nila  ; percaya diri, teliti, kerjasama,mandiri dan disiplin.. 

3. Moral ; peduli lingkungan  

4. Tujuan ; dapat menjelaskan pengaruh abrasi dan banjir, terhadap  

perubahan daratan. 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : SAVI (Somatic Auditory Vizualisation Intellectualy) 

Metode : ceramah bervariasi (informatif), tanya jawab, diskusi  

kelompok. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Model SAVI 

Kegiatan guru dan siswa 

Kegiatan Awal 

((±10 menit) 

 1. Menyampaikan apersepsi “anak-anak 

pernahkan kalian melihat ombak besar 

di pantai? Tahukah kalian apa yang 

terjadi jika ombak terus menggerus 

pantai?” 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 

4. Memberikan motivasi 

Kegiatan Inti 

(±45 menit) 

Tahap 

Persiapan 

5. Guru mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. 

6. Guru mengorganisasi siswa menjadi 6 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa 

Tahap 

Penyampaian  

5. Guru membagikan LKS kepada masing-

masing kelompok. 

6. Siswa memperhatikan langkah 

praktikum mengenai terjadinta abrasi di 

pantai yang ditampilkan guru dalam 
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multimedia.(visual) (eksplorasi) 

Tahap Pelatian  7. Siswa melakukan praktikum sesuai 

langkah yang telah dijelaskan guru. 

(Somatic)(elaborasi) 

8. Siswa mendiskusikan hasil praktikum 

dalam kelompok. 

(intellectualy)(elaborasi) 

9. Siswa menuliskan hasil praktikum dan 

menjawab pertanyaan dalam Lembar 

Kerja secara Berkelompok. 

(Intellectualy)(elaborasi) 

 Tahap 

Penampilan 

Hasil  

10. Siswa secara berkelompok 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. 

(Auditory)(elaborasi) 

11. Siswa bersama guru menyimpulkan 

garis besar hasil presentasi. (konfirmasi) 

12. Guru memperkuat hasil diskusi dengan 

menampilkan multimedia.(konfirmasi) 

13. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum 

dimengerti. 

Kegiatan 

Penutup 

(±15 menit) 

 14. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

15. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

membuat refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

16. Memberikan penguatan  

17. Menutup pembelajaran 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media : multimedia tutorial yang berisi materi berupa teks, 

gambar, video dan permasalahan. 

Sumber belajar  

1. BSNP.  2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 

Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: BSNP. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam. Aprilia dan Achyar. Hal 165-172. 2009: 

Depdiknas. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam. Amin dan Priyono. Hal 196-203. 2009: 

Depdiknas. 



276 
 

 
 

4. Sains. Sularmi dan Wijayanti. Hal 147-161. 2009: Depdiknas. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam. Ikhwan dan Wahyudi. Hal 140-143. 2009: 

Depdiknas 

J. Penilaian Hasil Belajar 

 Prosedur Tes  

1. Tes Awal : tanya jawab  

2.  Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa)  

3. Tes Akhir : Tes Tertulis (evaluasi)  

 Jenis Tes  

1. Tes Lisan : Apersepsi dan Tanya Jawab  

2. Tes Tertulis : tes evaluasi individu  

  Bentuk Tes : Pilihan Ganda, dan Uraian  

  Alat Tes  

1. Soal-soal Tes : terlampir 

2. Kunci jawaban : terlampir 

3. Kriteria penilaian : terlampir 

Semarang,  16 April 2015 

Kolabolator,       Peneliti, 

 

Diyah Sulistiyowati, S.Pd    Dyayu Kartika Wardani 

NIP. 198804072011012012    NIM 1401411037 
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LAMPIRAN MATERI SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  

perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan  

Kompetensi Dasar :10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

1. Penyebab terjadinya abrasi 

 

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan 

arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. 

Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan 

alam daerah pantai tersebut.. Abrasi pantai diakibatkan oleh dua faktor utama 

yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu; 

1. Peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di 

daerah kutub sebagai akibat pemanasan global. 

2. Hilangnya vegetasi mangrove (hutan bakau) di pesisir pantai. 

Sebagaimana diketahui, mangrove yang ditanam di pinggiran pantai, akar-

akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya 

pengikisan pantai. Sayangnya hutan bakau ini banyak yang telah dirusak 

oleh manusia. 
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 Selain itu dapat juga diakibatkan oleh faktor bencana alam seperti tsunami. 

Rusaknya bibir pantai di perairan Indonesia akibat abrasi itu tidak terlepas dari 

geologi, kekuatan ombak laut serta pusaran angin. 

2. Pengaruh abrasi terhadap daratan 

Abrasi memiliki pengaruh terhadap perubahan terhadap daratan. 

Perubahan yang disebabkan oleh abrasi meiputi: 

1) Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk 

yang tinggal di pinggir pantai 

2) Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang 

didorong angin kencang begitu besar. 

3) Kehilangan tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena 

terkikisnya hutan bakau 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Kelompok: ................................ 

Anggota : 

1. ....................................................... 4. ....................................................... 

2. ....................................................... 5. ........................................................ 

3. ........................................................ 6. ....................................................... 

Tujuan : 

Mempraktikkan proses terjadinya abrasi. 

Alat dan Bahan: 

1. Nampan  

2. Tanah kering/pasir 

3. Air  

4. Botol plastik  

Langkah Kerja: 

1. Isilah nampan dengan tanah pada setengah bagian dari nampan..  

2. Letakkan nampan  dengan posisi mendatar. 

3. Tuangkan air pada bagian nampan yang tidak terdapat airnya. 

4. Kemudian goyangkan bagian nampan yang ada airnya secara perlahan. 

5. Amati apa yang terjadi dan catat apa yang terjadi! 

6. Kemudian goyangkan kembali nampan dengan kuat. 

7. Amati dan catat apa yang terjadi pada pasir tersebut! 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Apa yang terjadi ketika nampan digoyang secara perlahan? 

Jawab:  

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

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

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

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

2. Apa yang terjadi ketika nampan digoyang-goyang dengan kuat? 

Jawab:  

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

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

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

............................................................................................................................. 
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3. Pada percobaan mana pasir banyak tergerus? 

Jawab: 

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

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

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

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

4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? 

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

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

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

................................................................................................................................. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Sekolah    : SDN Bringin 02 Semarang  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester   : IVA /2  

 Standar Kompetensi           : 10. Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.  

Alokasi Waktu   : 10 menit 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 
Ranah 

Nomor dan Jenis 

Soal 

10.3. Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi,abrasi,banjir

, dan tanah 

longsor). 

 Perubahan 

daratan karena 

abrasi  

10.2.4. Menganalisis  faktor 

penyebab terjadinya abrasi. 

10.2.5. Menganalisis pengaruh 

abrasi terhadap perubahan 

daratan 

10.2.6. Mengidentifikasi cara 

menanggulangi terjadinya 

abrasi 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

 

 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

 

 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

C5 

 

 

C5 

 

 

C2 

1,2 (pilihan ganda) 

1, 2(uraian) 

 (pilihan ganda) 

3,4 (pilihan ganda) 

3,4  (uraian) 

 

5 (pilihan ganda) 

5(uraian) 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 2 

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

Nomor Absen : .... 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada 

huruf a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut disebut... 

a. erosi 

b. abrasi 

c. banjir 

d. longsor  

2. Dibawah ini yang meruapakan salah satu faktor penyebab terjadinya abrasi 

yaitu kecuali... 

a. gelombang laut yang besar 

b. banjir 

c. pasang naik air laut 

d. angin atau badai yang terjadi di laut 

3. Di bawah ini yang merupakan dampak terjadinya abraasi yaitu... 

a. tanah menjadi tandus 

b. mengikis garis pantai 

c. banjir 

d. abrasi  

4. Di bawah ini yang merupakan dampak abrasi bagi nelayan yaitu... 

a. menyebabkan gelombang besar 

b. tsunami 

c. merusak perahu nelayan 

d. mengikis pantai 

5. Di bawah ini yang merupakan cara untuk menanggulangi terjadinya abrasi 

yaitu kecuali ... 

a. Membangun tembok penahan gelombang 

b. Membuang sampah di pantai 

c. Melakukan reboisasi hutan bakau 

d. Menjaga kelestarian pantai 

B. Jawablah Pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai abrasi! 

2. Sebutkan 2 faktor penyebab terjadinya abrasi! 

3. Sebutkan 2 dampak dari terjadinya abrasi bagi daratan! 

4. Sebutkan dampak terjadinya abrasi bagi nelayan! 

5. Bagaimana cara mencegah terjadinya abrasi!
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS II  

PERTEMUAN 2 

A. Pilihan Ganda 

1. b 

2. d 

3. b 

4. c 

5. b 

B. Uraian 

1. Abrasi yaitu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut yang 

bersifat merusak. 

2. Faktor penyebab terjadinya abrasi: gelombang laut yang besar, 

peningkatan permukaan air laut diakibatkan oleh mencairnya es di kutub, 

tsunami, dan rusaknya vegetasi mangrove. 

3. Penyusutan lebar pantai, kerusakan hutan bakau, kehilangan tempat 

berkumpulnya ikan-ikan. 

4. Dampak abrasi bagi nelayyan yaitu merusak pemukiman nelayan disekitar 

pantai, rusaknya kapal-kapal nelayan. 

5. Melakukan reboisasi vegetasi mangrove, membuat dinding pemecah 

gelombang, menjaga kelestaian pantai. 
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PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI 

 

Soal Evaluasi 

No Jenis Soal No. 

Soal 

Skor Total 

Skor 

1.  Pilihan 

Ganda 

1-5 Setiap jawaban benar skor 1  

jawaban salah/tidak menjawab skor 0  
5 

2. Uraian 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

Jawaban benar skor 4 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 2  

Tidak menjawab skor 0  

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

N= 
 

  
       

N= Nilai 

B= Banyak butir yang dijawab benar 

  = Skor teoritis 
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INSTRUMEN  PENILAIAN SIKAP 

Siklus... Pertemuan... 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester  : IV/ 2  

Standar Kompetensi :10. Mendeskripsikan berbagai penyebab  perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan  

Kompetensi Dasar :10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi,abrasi,banjir, dan tanah longsor). 

Hari/tanggal : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1 Percaya Diri a. Berani bertanya   

b. Berani menjawab pertanyaan  

c. Berani menyampaikan 

pendapat. 

 

d. Berani mempresntasikan hasil 

kerja. 

 

2. Teliti  a. Mengerjakan dengan penuh 

hati-hati 

  

b. Tidak tergesa-gesa dalam 

melakukan pekerjaan 

 

c. Bekerja sesuai dengan 

prosedur 

 

d. Memeriksa kembali hasil 

pekerjaan 
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3. Kerja Sama a. Ikut bekerja dalam kelompok   

b. Saling membantu dalam 

kelompok 

 

c. Membagi pekerjaan dalam 

kelompok 

 

d. Berpartisipasi memberikan 

gagasan dalam kelompok 

 

4. Mandiri  a. Tidak bergantung pada teman   

b. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru secara mandiri 

 

c. Tidak mencontek jawaban dari 

buku 

 

d. Tidak bertanya pada teman 

ketika mengerjakan evaluasi 

 

5. Disiplin  a. Masuk kelas tepat waktu   

b. Membawa penugasan yang 

diberikan guru. 

 

c. Mengerjakan tugas tepat 

waktu 

 

d. Tertib dalam belajar  

 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 20 - 0       = 
  

 
 

= 20        = 5 

Dari perhitungan diatas maka tabel penilaian sikap/afektif adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

15 < skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 15 Baik (B) 

5 < skor < 10 Cukup (C) 

0 < skor < 5 Kurang (D) 
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RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA  SISWA 

Aspek 

Penilaian 

Skor 

4 3 2 1 

Persiapan 

alat dan 

bahan  

Bila siswa telah 

membawa 

seluruh 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bilas siswa hanya 

membawa 

beberapa 

kelengkapan/alat 

dan bahan yang 

diperlukan  

Bila siswa 

hanya 

membawa 1 alat 

dan bagan yang 

diperlukan 

Bila siswa 

tidak 

membawa 

sama sekali 

alat dan bahan 

yang 

diperlukan 

ketepatan 

Langkah 

Kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja dan berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan sesuai 

dengan langkah 

kerja namun 

tidak berhasil 

Bila siswa 

melakukan 

percobaan 

hanya 

memperhatikan 

sebagian 

langkah kerja 

bila siswa 

melakukan 

percobaan 

tanpa 

melakukan 

langkah kerja 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan  

Bila siswa dapat 

menyelesaikan 

hasil karya dalam 

waktu yang telah 

ditentukan  

Bila siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh/50% dari 

percobaan yang 

ditentukan  

Bila siswa 

hanya  dapat 

menyelesaikan 

percobaan (< 

50%)  

Bila siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

percobaan 

(<25%) 

Ketepatan 

Mencatat 

hasil kerja 

dan 

membuat 

kesimpulan  

Bila hasil kerja 

dan kesimpulan 

yang dibuat siswa 

sesuai dengan 

hasil percobaan.  

Bila hasil kerja 

benat namun 

kesimpulan yang 

dibuat siswa 

kurang sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

bila hasil herja 

dan kesimpulan 

yang dibuat 

siswa kurang 

tepat sesuai 

dengan 

percobaan yang 

dilakukan 

Bila hasil 

karya dibuat 

tidak sesuai 

(salah) dengan 

percobaan 

yang 

dilakukan. 

R  = Skor maksimal-skor minimal          (i)  = 
 

     ℎ             
 

= 16 - 4       = 
  

 
 

= 12        = 3 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor unjuk kerja siswa adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 

Kriteria Penilaian Unjuk Kerja Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

13 < skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

10 < skor < 13 Baik (B) 

7 < skor < 10 Cukup (C) 

4< skor < 7 Kurang (D) 
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU, 

AKTIVITAS SISWA, HASIL BELAJAR DAN 

CATATAN LAPANGAN 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI 

DENGAN MULTIMEDIA 

Siklus I Pertemuan 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : Rabu, 8 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No. Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
Skor  

 

1.  Membuka Pelajaran  

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 

2 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran - 

c. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 
√ 

d. Memberikan motivasi - 

2. Membimbing siswa 

melakukan 

praktikum 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Merencakan penggunaan ruang √ 

4 

b. Menjelaskan langkah kerja √ 

c. Membimbing siswa melakukan 

praktikum 
√ 

d. Memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kerja kelompok. 
√ 

3. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi 
√ 

4 
b. Memberikan kesempatam semua √ 

Lampiran 3.1 
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(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

siswa untuk berpartisipasi 

c. Meminta pendapat siswa lain ketika 

terjadi kebuntuan 
√ 

d. Menutup diskusi dengan merangkum 

hasil diskusi. 
√ 

4. Memperjelas  

pemahaman siswa 

menggunakan 

multimedia 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Isi multimedia menarik perhatian 

siswa  
√ 

3 

b. Isi multimedia sesuai dengan SK dan 

KD 
√ 

c. Penjelasan dalam multimedia disertai 

dengan contoh 
- 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

yang belum paham untuk bertanya 
√ 

5. Memberi penguatan 

dan penghargaan 

(Keterampilan 

member penguatan) 

a. Memberi pujian kepada siswa yang 

aktif 
√ 

2 

b. Menegur siswa yang gaduh - 

c. Memberi penghargaan berupa stiker 

bintang kepada kelompok terbaik 
- 

d. Merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar 
√ 

6. Mengelola Kelas 

(Keterampilan 

mengelola kelas)  

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dengan menunjukkan sikap 

tanggap 
√ 

2 
b. Memberikan perhatian dan 

memusatkan perhatian kelompok 
√ 

c. Mengajarkan perilaku baru dengan 

contoh 
- 

d. Mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman  
- 

7. Melakukan Variasi 

dalam Mengajar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Melakukan variasi suara (rendah, 

tinggi, besar, kecil) 
√ 

2 

b. Mengubah posisi: di depan kelas, 

berkeliling, di belakang kelas 
√ 

c. Variasi dalam tempat kegiatan 

pembelajaran : di luar atau di dalam 

kelas 
- 

d. Variasi dalam penggunaan media 

dan sumber belajar 
- 

8. Melakukan Tanya 

jawab mengenai 

materi yang telah 

dipelajari 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat 
√ 

2 b. Memberikan acuan - 

c. Melakukan pindah gilir √ 

d. Memberi waktu berfikir yang cukup - 

9. Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 
√ 

2 
b. Melakukan tes evaluasi √ 

c. Melakukan refleksi atas - 
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pembelajaran yang telah dilakukan 

d. Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan 
- 

Jumlah Skor 22 

 

Skor maksimal : 36 

Skor minimal  : 0 

Kriteria Penilaian: 

Skor Keterampilan Guru Kriteria  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18< skor <27 Baik (B) 

9< skor<18 Cukup (C) 

0 < skor <9 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = 22 Kategori= Baik 

       Semarang, 8 April 2015 

       Observer 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI 

DENGAN MULTIMEDIA 

Siklus I Pertemuan 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : Kamis, 9 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No. Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
Skor  

 

1.  Membuka Pelajaran  

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 3 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

c. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 
√ 

d. Memberikan motivasi - 

2.  Membimbing siswa 

melakukan 

praktikum 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Merencakan penggunaan ruang √ 4 

b. Menjelaskan langkah kerja √ 

c. Membimbing siswa melakukan 

praktikum 
√ 

d. Memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kerja kelompok. 
√ 

3.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatam semua √ 

Lampiran 3.2 
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(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

siswa untuk berpartisipasi 

c. Meminta pendapat siswa lain ketika 

terjadi kebuntuan 
√ 

d. Menutup diskusi dengan merangkum 

hasil diskusi. 
√ 

4.  Memperjelas  

pemahaman siswa 

menggunakan 

multimedia 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Isi multimedia menarik perhatian 

siswa  
√ 

2 

b. Isi multimedia sesuai dengan SK dan 

KD 
- 

c. Penjelasan dalam multimedia disertai 

dengan contoh 
- 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

yang belum paham untuk bertanya 
√ 

5.  Memberi penguatan 

dan penghargaan 

(Keterampilan 

member penguatan) 

a. Memberi pujian kepada siswa yang 

aktif 
√ 

3 

b. Menegur siswa yang gaduh - 

c. Memberi penghargaan berupa stiker 

bintang kepada kelompok terbaik 
√ 

d. Merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar 
√ 

6.  Mengelola Kelas 

(Keterampilan 

mengelola kelas)  

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dengan menunjukkan sikap 

tanggap 
√ 

2 

b. Memberikan perhatian dan 

memusatkan perhatian kelompok 
√ 

c. Mengajarkan perilaku baru dengan 

contoh 
- 

d. Mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman  
- 

7.  Melakukan Variasi 

dalam Mengajar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Melakukan variasi suara (rendah, 

tinggi, besar, kecil) 
√ 

3 

b. Mengubah posisi: di depan kelas, 

berkeliling, di belakang kelas 
√ 

c. Variasi dalam tempat kegiatan 

pembelajaran : di luar atau di dalam 

kelas 
√ 

d. Variasi dalam penggunaan media 

dan sumber belajar 
- 

8.  Melakukan Tanya 

jawab mengenai 

materi yang telah 

dipelajari 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat 
√ 

2 

b. Memberikan acuan - 

c. Melakukan pindah gilir √ 

d. Memberi waktu berfikir yang cukup - 

9.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

e. Menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 
√ 

3 

b. Melakukan tes evaluasi √ 

c. Melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan 
√ 
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d. Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan 
- 

Jumlah Skor 26 

 

Skor maksimal : 36 

Skor minimal  : 0 

Kriteria Penilaian: 

Skor Keterampilan Guru Kriteria  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18< skor <27 Baik (B) 

9< skor<18 Cukup (C) 

0 < skor <9 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = 26 Kategori= Baik 

       Semarang, 9 April 2015 

       Observer 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI 

DENGAN MULTIMEDIA 

Siklus II Pertemuan 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : Rabu, 15 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No. Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
Skor  

 

1.  Membuka Pelajaran  

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 4 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

c. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 
√ 

d. Memberikan motivasi √ 

2.  Membimbing siswa 

melakukan 

praktikum 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Merencakan penggunaan ruang √ 4 

b. Menjelaskan langkah kerja √ 

c. Membimbing siswa melakukan 

praktikum 
√ 

d. Memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kerja kelompok. 
√ 

3.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatam semua √ 

Lampiran 3.3 
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(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

siswa untuk berpartisipasi 

c. Meminta pendapat siswa lain ketika 

terjadi kebuntuan 
√ 

d. Menutup diskusi dengan merangkum 

hasil diskusi. 
√ 

4.  Memperjelas  

pemahaman siswa 

menggunakan 

multimedia 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Isi multimedia menarik perhatian 

siswa  
√ 

4 

b. Isi multimedia sesuai dengan SK dan 

KD 
√ 

c. Penjelasan dalam multimedia disertai 

dengan contoh 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

yang belum paham untuk bertanya 
√ 

5.  Memberi penguatan 

dan penghargaan 

(Keterampilan 

member penguatan) 

a. Memberi pujian kepada siswa yang 

aktif 
√ 

3 

b. Menegur siswa yang gaduh - 

c. Memberi penghargaan berupa stiker 

bintang kepada kelompok terbaik 
√ 

d. Merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar 
√ 

6.  Mengelola Kelas 

(Keterampilan 

mengelola kelas)  

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dengan menunjukkan sikap 

tanggap 
√ 

3 

b. Memberikan perhatian dan 

memusatkan perhatian kelompok 
√ 

c. Mengajarkan perilaku baru dengan 

contoh 
- 

d. Mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman  
√ 

7.  Melakukan Variasi 

dalam Mengajar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Melakukan variasi suara (rendah, 

tinggi, besar, kecil) 
√ 

3 

b. Mengubah posisi: di depan kelas, 

berkeliling, di belakang kelas 
√ 

c. Variasi dalam tempat kegiatan 

pembelajaran : di luar atau di dalam 

kelas 
√ 

d. Variasi dalam penggunaan media 

dan sumber belajar 
- 

8.  Melakukan Tanya 

jawab mengenai 

materi yang telah 

dipelajari 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat 
√ 

2 

b. Memberikan acuan - 

c. Melakukan pindah gilir - 

d. Memberi waktu berfikir yang cukup √ 

9.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 
√ 

4 

b. Melakukan tes evaluasi √ 

c. Melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan 
√ 
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d. Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan 
√ 

Jumlah Skor 31 

 

Skor maksimal : 36 

Skor minimal  : 0 

Kriteria Penilaian: 

Skor Keterampilan Guru Kriteria  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18< skor <27 Baik (B) 

9< skor<18 Cukup (C) 

0 < skor <9 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = 31 Kategori=Sangat Baik 

       Semarang, 15 April 2015 

       Observer 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI 

DENGAN MULTIMEDIA 

Siklus II Pertemuan 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/tanggal  : Kamis, 16 April 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat keterampilan guru! 

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

3. Berilah tanda (√) pada kolom tanda check (√) jika deskriptor yang disediakan 

tampak. 

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

a. Skor 1 (jika satu deskriptor tampak) 

b. Skor 2 (jika dua deskriptor tampak) 

c. Skor 3 (jika tiga deskriptor tampak) 

d. Skor 4 (jika empat deskriptor tampak) 

No. Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
Skor  

 

1.  Membuka Pelajaran  

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Melakukan apersepsi √ 4 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

c. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari 
√ 

d. Memberikan motivasi √ 

2.  Membimbing siswa 

melakukan 

praktikum 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Merencakan penggunaan ruang √ 4 

b. Menjelaskan langkah kerja √ 

c. Membimbing siswa melakukan 

praktikum 
√ 

d. Memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kerja kelompok. 
√ 

3.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatam semua √ 

Lampiran 3.4 
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(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

siswa untuk berpartisipasi 

c. Meminta pendapat siswa lain ketika 

terjadi kebuntuan 
√ 

d. Menutup diskusi dengan merangkum 

hasil diskusi. 
√ 

4.  Memperjelas  

pemahaman siswa 

menggunakan 

multimedia 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Isi multimedia menarik perhatian 

siswa  
√ 

4 

b. Isi multimedia sesuai dengan SK dan 

KD 
√ 

c. Penjelasan dalam multimedia disertai 

dengan contoh 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

yang belum paham untuk bertanya 
√ 

5.  Memberi penguatan 

dan penghargaan 

(Keterampilan 

member penguatan) 

a. Memberi pujian kepada siswa yang 

aktif 
√ 

4 

b. Menegur siswa yang gaduh √ 

c. Memberi penghargaan berupa stiker 

bintang kepada kelompok terbaik 
√ 

d. Merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar 
√ 

6.  Mengelola Kelas 

(Keterampilan 

mengelola kelas)  

a. Menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dengan menunjukkan sikap 

tanggap 
√ 

4 

b. Memberikan perhatian dan 

memusatkan perhatian kelompok 
√ 

c. Mengajarkan perilaku baru dengan 

contoh 
√ 

d. Mengurangi perilaku buruk dengan 

hukuman  
√ 

7.  Melakukan Variasi 

dalam Mengajar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Melakukan variasi suara (rendah, 

tinggi, besar, kecil) 
√ 

3 

b. Mengubah posisi: di depan kelas, 

berkeliling, di belakang kelas 
- 

c. Variasi dalam tempat kegiatan 

pembelajaran : di luar atau di dalam 

kelas 
√ 

d. Variasi dalam penggunaan media 

dan sumber belajar 
√ 

8.  Melakukan Tanya 

jawab mengenai 

materi yang telah 

dipelajari 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat 
√ 

3 
b. Memberikan acuan - 

c. Melakukan pindah gilir √ 

d. Memberi waktu berfikir yang cukup √ 

9.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 
√ 

4 b. Melakukan tes evaluasi √ 

c. Melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan 
√ 
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d. Memberikan tindak lanjut dan 

penugasan 
√ 

Jumlah Skor 34 

Skor maksimal : 34 

Skor minimal  : 0 

Kriteria Penilaian: 

Skor Keterampilan Guru Kriteria  

27 < skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18< skor <27 Baik (B) 

9< skor<18 Cukup (C) 

0 < skor <9 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = 34  Kategori=Sangat Baik 

       Semarang, 16 April 2015 

       Observer 

       

 

 

 

 

 

 



301 
 

 
 

 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 8 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 
Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 MFR 1 2 1 2 1 2 2 11 1,57 

2 SA 2 2 3 3 2 4 1 17 2,42 

3 AFN 2 1 1 2 1 2 2 11 1,57 

4 AAA 2 1 1 1 2 1 1 9 1,28 

5 BAP 2 3 2 2 2 2 2 15 2,14 

6 DHA 2 3 1 2 1 2 2 13 1,85 

7 PH 3 3 2 2 3 2 1 16 2,28 

8 YNIR 2 2 1 2 2 1 2 12 1,71 

9 MSA 2 1 2 2 2 2 2 13 1,85 

10 AU 3 4 1 3 1 2 2 16 2,28 

11 AW 2 2 1 1 1 2 3 12 1,71 

12 ARJ 3 3 2 3 2 2 2 17 2,42 

13 BF 2 3 2 1 3 2 2 15 2,14 

14 CKW 4 4 3 4 3 3 4 25 3,57 

15 DAN 2 2 3 2 1 3 2 15 2,14 

16 FNF 3 3 3 3 2 2 2 18 2,57 

17 FRCP 4 4 3 3 3 4 3 24 3,42 

18 FKA 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

19 IIZ 4 4 2 3 3 2 4 22 3,14 

20 MDP 2 2 3 3 3 3 2 18 2,57 

21 MAK 1 1 2 1 1 3 3 12 1,71 

22 MAGS 2 2 2 3 2 1 1 13 1,85 

23 MI 2 1 1 2 1 3 2 12 1,71 

24 MNZ 1 1 1 1 2 1 1 8 1,14 

25 RK 3 4 3 2 3 4 3 22 3,14 

26 RNH 3 4 2 4 1 2 2 18 2,57 

27 TAR 3 3 3 3 1 2 3 18 2,57 

28 SWW 1 1 1 1 2 1 1 8 1,14 

29 SCM 3 3 3 2 3 2 3 19 2,71 

30 SFAH 3 2 3 2 2 1 3 16 2,28 

31 TIA 3 2 2 1 1 1 1 11 1,57 

Lampiran 3.5 



302 
 

 
 

32 RAP 1 2 2 2 1 1 2 11 1,57 

Jumlah 76 78 64 71 61 68 69 443 487 

Rata-rata 2,37 2,43 2 2,21 1,90 2,12 2,15 13,8 15,21 

 

       Semarang, 8 April 2015 

   Observer 1   Observer 2 

 

   (Yulita Indriyni)  (Reny Nurchayati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 
 

 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 9 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 
Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 MFR 2 1 2 1 2 2 2 12 1,71 

2 SA 3 3 3 3 2 4 3 21 3 

3 AFN 2 3 2 2 2 2 2 15 2,14 

4 AAA 2 2 1 1 2 2 1 11 1,57 

5 BAP 3 3 3 2 1 2 3 17 2,42 

6 DHA 2 2 2 2 2 2 3 15 2,14 

7 PH 3 3 3 2 4 2 3 20 2,85 

8 YNIR 2 2 2 2 2 2 1 13 1,85 

9 MSA 3 2 3 2 2 3 2 17 2,42 

10 AU 2 3 3 1 3 2 2 16 2,28 

11 AW 3 2 3 3 2 4 3 20 2,85 

12 ARJ 4 4 3 4 4 2 3 24 3,42 

13 BF 3 1 2 3 2 4 2 17 2,42 

14 CKW 4 4 3 4 3 4 4 26 3,71 

15 DAN 2 3 2 2 4 3 4 20 2,85 

16 FNF 3 2 2 4 2 4 3 20 2,85 

17 FRCP 4 4 4 4 3 4 4 27 3,85 

18 FKA 3 4 2 2 3 2 4 20 2,85 

19 IIZ 4 2 4 4 3 3 4 24 3,42 

20 MDP 3 3 3 2 2 3 2 18 2,57 

21 MAK 1 2 3 3 1 2 4 16 2,28 

22 MAGS 2 2 1 2 2 1 2 12 1,71 

23 MI 2 3 3 2 2 2 2 16 2,28 

24 MNZ 1 1 2 3 1 1 1 10 1,42 

25 RK 4 4 3 2 2 2 4 21 3 

26 RNH 2 4 2 3 2 3 4 20 2,85 

27 TAR 2 3 1 2 2 3 3 16 2,28 

28 SWW 2 1 1 3 1 2 1 11 1,57 

29 SCM 2 3 2 3 3 3 3 19 2,71 

30 SFAH 2 1 3 3 3 3 3 18 2,57 

31 TIA 2 3 2 3 3 3 2 18 2,57 
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32 RAP 1 2 2 2 1 3 2 13 1,85 

Jumlah 80 82 77 81 73 84 86 563 80,42 

Rata-rata 2,5 2,56 2,40 2,53 2,28 2,62 2,68 17,59 2,51 

       

       Semarang, 9 April 2015 

   Observer 1   Observer 2 

   

   Vivi Astuti N   Yulita Indriyani 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 15 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 
Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 MFR 2 2 2 4 3 3 3 19 2,71 

2 SA 3 3 4 3 4 3 2 22 3,14 

3 AFN 3 2 2 3 3 3 3 19 2,71 

4 AAA 2 2 2 3 2 4 2 17 2,42 

5 BAP 2 2 3 2 2 3 4 18 2,57 

6 DHA 3 3 3 3 3 3 2 20 2,85 

7 PH 4 4 3 4 3 4 3 25 3,57 

8 YNIR 3 2 3 3 4 2 4 21 3 

9 MSA 3 2 2 3 2 3 2 17 2,42 

10 AU 3 3 3 3 2 4 3 21 3 

11 AW 3 2 3 4 2 3 2 19 2,71 

12 ARJ 4 4 4 3 3 4 3 25 3,57 

13 BF 2 3 4 3 3 2 4 21 3 

14 CKW 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

15 DAN 3 3 3 4 3 2 4 22 3,14 

16 FNF 3 4 4 4 3 3 4 25 3,57 

17 FRCP 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

18 FKA 4 3 3 3 3 4 4 24 3,42 

19 IIZ 4 4 4 4 3 4 4 27 3,85 

20 MDP 3 3 2 4 3 4 3 22 3,14 

21 MAK 3 3 3 2 4 2 2 19 2,71 

22 MAGS 2 2 2 2 2 2 2 14 2 

23 MI 3 3 3 4 4 3 3 23 3,28 

24 MNZ 2 1 2 2 2 2 2 13 1,85 

25 RK 4 4 2 3 2 4 4 23 3,28 

26 RNH 4 3 4 3 4 3 4 25 3,57 

27 TAR 4 3 3 4 3 4 3 24 3,42 

28 SWW 2 1 2 2 2 2 2 13 1,85 

29 SCM 4 3 4 3 4 4 4 26 3,71 

30 SFAH 3 2 3 2 2 2 2 16 2,28 

31 TIA 2 3 3 3 2 3 4 20 2,85 
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32 RAP 2 2 2 3 2 2 3 16 2,28 

Jumlah 97 88 95 101 92 99 99 674 96,28 

Rata-rata 3,03 2,75 2,96 3,15 2,87 3,09 3,09 21,06 3,00 

 

Semarang, 15 April 2015 

   Observer 1   Observer 2 

   

   Vivi Astuti N.   Yuliana Pratiwi 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 16 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 
Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 MFR 3 3 3 4 3 3 3 22 3,14 

2 SA 4 4 4 4 3 4 3 26 3,71 

3 AFN 3 3 3 3 3 4 4 23 3,28 

4 AAA 3 3 3 3 4 3 3 22 3,14 

5 BAP 3 3 3 3 3 4 3 22 3,14 

6 DHA 3 3 3 3 3 4 4 23 3,28 

7 PH 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

8 YNIR 3 3 4 3 2 3 4 22 3,14 

9 MSA 3 4 3 4 4 4 4 26 3,71 

10 AU 4 4 3 3 3 4 4 25 3,57 

11 AW 4 3 3 4 3 3 4 24 3,42 

12 ARJ 4 4 3 3 3 4 3 24 3,42 

13 BF 4 3 4 3 4 3 4 25 3,57 

14 CKW 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

15 DAN 4 4 3 4 3 4 4 26 3,71 

16 FNF 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

17 FRCP 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

18 FKA 4 4 4 4 3 4 4 27 3,85 

19 IIZ 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

20 MDP 4 4 3 3 3 3 4 24 3,42 

21 MAK 4 4 4 4 2 3 3 24 3,42 

22 MAGS 3 3 3 3 3 3 4 22 3,14 

23 MI 4 3 4 3 3 3 3 23 3,28 

24 MNZ 3 3 2 3 2 3 3 19 2,71 

25 RK 4 4 4 4 3 4 4 27 3,85 

26 RNH 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

27 TAR 4 4 4 4 3 4 4 27 3,85 

28 SWW 3 3 2 3 2 3 3 19 2,71 

29 SCM 4 4 4 4 4 4 4 28 4 

30 SFAH 4 3 4 4 4 3 4 26 3,71 

31 TIA 3 4 4 4 4 3 3 25 3,57 

Lampiran 3.8 
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32 RAP 3 3 3 4 3 3 3 22 3,14 

Jumlah 116 114 111 115 104 114 117 791 113 

Rata-rata 3,62 3,56 3,48 3,59 3,25 3,56 3,65 24,71 3,53 

       

       Semarang, 16 April 2015 

  Observer 1    Observer 2 

 

  Reny Nurchayati   Yulita Indriyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 
 

 
 

 

REKAP NILAI HASIL BELAJAR KOGNITIF 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL SAVI DENGAN 

MULTIMEDIA 

Kelas  : IVA  

Sekolah : SDN Wonosari 03 Semarang 

No. 
Nama 

Siswa 

SIKLUS I SIKLUS II 

P1 KET PII KET PI KET PII KET 

1. MFR 60 
Tidak 

Tuntas 
66 Tuntas 72 Tuntas 80 Tuntas 

2 SA 52 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
72 Tuntas 84 Tuntas 

3 AFN 55 
Tidak 

Tuntas 
56 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

4 AAA 56 
Tidak 

Tuntas 
72 Tuntas 63 

Tidak 

Tuntas 
76 Tuntas 

5 BAP 83 Tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 84 Tuntas 

6 DHA 80 Tuntas 83 Tuntas 68 Tuntas 76 Tuntas 

7 PH 56 
Tidak 

Tuntas 
76 Tuntas 84 Tuntas 88 Tuntas 

8 YNIR 48 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
72 Tuntas 

9 MSA 72 Tuntas 72 Tuntas 80 Tuntas 84 Tuntas 

10 AU 83 Tuntas 80 Tuntas 88 Tuntas 92 Tuntas 

11 AW 76 Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 
76 Tuntas 80 Tuntas 

12 ARJ 92 Tuntas 92 Tuntas 92 Tuntas 88 Tuntas 

13 BF 60 
Tidak 

Tuntas 
84 Tuntas 92 Tuntas 96 Tuntas 

14 CKW 100 Tuntas 96 Tuntas 96 Tuntas 100 Tuntas 

15 DAN 76 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

16 FNF 88 Tuntas 76 Tuntas 88 Tuntas 84 Tuntas 

17 FRCP 60 
Tidak 

Tuntas 
92 Tuntas 96 Tuntas 96 Tuntas 

18 FKA 80 Tuntas 68 Tuntas 76 Tuntas 84 Tuntas 

19 IIZ 92 Tuntas 96 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

20 MDP 56 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
56 

Tidak 

Tuntas 
60 Tuntas 

21 MAK 60 
Tidak 

Tuntas 
76 Tuntas 76 Tuntas 80 Tuntas 

22 MAGS 72 Tuntas 56 
Tidak 

Tuntas 
72 Tuntas 60 

Tidak 

Tuntas 

23 MI 56 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 60 

Tidak 

Tuntas 
88 Tuntas 

24 MNZ 72 Tuntas 56 
Tidak 

Tuntas 
52 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
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25 RK 96 Tuntas 83 Tuntas 88 Tuntas 80 Tuntas 

26 RNH 92 Tuntas 96 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

27 TAR 60 
Tidak 

Tuntas 
92 Tuntas 88 Tuntas 88 Tuntas 

28 SWW 50 
Tidak 

Tuntas 
52 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

29 SCM 72 Tuntas 56 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
72 Tuntas 

30 SFAH 76 Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 
76 Tuntas 76 Tuntas 

31 TIA 76 Tuntas 72 Tuntas 72 Tuntas 76 Tuntas 

32 RAP 80 Tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 83 Tuntas 

Jumlah 2287  2380  2455  2635  

Rata-rata 71,48  74,37  76,71  82,34  

Nilai Tertinggi 100  100  100  100  

Nilai Terendah 48  52  52  60  

Ketuntasan 

Klasikal 
59%  69%  75%  87%  
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 8 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Total 

Skor 

Kriteria 

Disiplin Percaya 

Diri 

Teliti Kerja 

Sama 

Mandiri 

1 MFR 2 2 2 2 2 10 Baik 

2 SA 2 2 4 3 2 13 Baik 

3 AFN 2 2 2 2 2 10 Baik 

4 AAA 2 2 2 2 2 10 Baik 

5 BAP 2 2 2 2 2 10 Baik 

6 DHA 2 2 4 2 2 12 Baik 

7 PH 3 1 2 2 2 10 Baik 

8 YNIR 2 2 3 2 2 11 Baik 

9 MSA 2 2 2 1 2 9 Cukup 

10 AU 3 2 2 2 2 11 Baik 

11 AW 2 2 3 2 2 11 Baik 

12 ARJ 3 2 3 2 2 12 Baik 

13 BF 2 1 2 2 2 9 Cukup 

14 CKW 
3 3 4 3 4 

17 
Sangat 

Baik 

15 DAN 3 3 2 2 3 13 Baik 

16 FNF 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

17 FRCP 
3 3 4 3 3 

16 
Sangat 

Baik 

18 FKA 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

19 IIZ 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

20 MDP 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

21 MAK 3 1 3 2 3 12 Baik 

22 MAGS 2 1 2 1 3 9 Cukup 

23 MI 2 3 2 2 3 12 Baik 

Lampiran 3.10 



312 
 

 
 

24 MNZ 2 1 2 1 2 8 Cukup 

25 RK 
3 3 3 3 4 

16 
Sangat 

Baik 

26 RNH 3 2 3 3 3 14 Baik 

27 TAR 3 2 3 2 2 12 Baik 

28 SWW 2 1 2 2 2 9 Cukup 

29 SCM 2 3 3 2 3 13 Baik 

30 SFAH 2 2 2 2 3 11 Baik 

31 TIA 2 2 2 2 3 11 Baik 

32 RAP 2 2 2 2 2 10 Baik 

 

       Semarang, 08 April 2015 

       Observer, 

 

       Vivi Astuti Nurlaily 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 9 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor tiap indikator Total 

Skor 

Kriteria 

Disiplin Percaya 

Diri 

Teliti Kerja 

Sama 

Mandiri 

1 MFR 2 2 2 2 2 10 Baik 

2 SA 
2 4 3 4 2 

15 
Sangat 

Baik 

3 AFN 2 2 2 2 2 10 Baik 

4 AAA 2 2 2 3 2 11 Baik 

5 BAP 2 2 2 4 3 13 Baik 

6 DHA 2 3 3 4 2 14 Baik 

7 PH 3 3 3 2 3 14 Baik 

8 YNIR 2 2 2 3 3 12 Baik 

9 MSA 3 2 2 2 2 11 Baik 

10 AU 4 2 3 2 3 14 Baik 

11 AW 4 2 3 2 2 13 Baik 

12 ARJ 
4 3 3 3 2 

15 
Sangat 

Baik 

13 BF 2 2 2 2 2 10 Baik 

14 CKW 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

15 DAN 
3 3 4 3 4 

17 
Sangat 

Baik 

16 FNF 
3 3 3 3 4 

16 
Sangat 

Baik 

17 FRCP 
3 4 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

18 FKA 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

19 IIZ 
3 3 4 4 4 

18 
Sangat 

Baik 

20 MDP 3 3 3 3 2 14 Baik 

21 MAK 2 3 2 3 3 13 Baik 

22 MAGS 2 2 2 3 2 11 Baik 

23 MI 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 
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24 MNZ 2 1 2 2 2 9 Baik 

25 RK 
3 3 4 3 3 

16 
Sangat 

Baik 

26 RNH 
4 3 4 3 3 

17 
Sangat 

Baik 

27 TAR 2 2 2 2 3 11 Baik 

28 SWW 2 1 2 2 2 9 Cukup 

29 SCM 3 2 2 2 3 12 Baik 

30 SFAH 3 2 3 2 2 12 Baik 

31 TIA 3 2 3 2 3 13 Baik 

32 RAP 3 2 2 2 2 11 Baik 

 

Semarang, 09 April 2015 

       Observer, 

 

       Reny Nurchayati 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS I1 PERTEMUAN 1 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 15 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Total 

Skor 

Kriteria 

Disiplin Percaya 

Diri 

Teliti Kerja 

Sama 

Mandi

ri 

1 MFR 3 3 2 2 3 13 Baik 

2 SA 
4 4 4 4 3 

19 
Sangat 

Baik 

3 AFN 3 2 2 2 2 11 Baik 

4 AAA 3 3 2 3 3 14 Baik 

5 BAP 
4 3 2 4 4 

17 
Sangat 

Baik 

6 DHA 
4 3 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

7 PH 3 2 3 2 3 13 Baik 

8 YNIR 
4 3 2 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

9 MSA 3 2 2 2 3 12 Baik 

10 AU 
4 3 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

11 AW 3 3 3 2 3 14 Baik 

12 ARJ 
4 2 3 4 3 

16 
Sangat 

Baik 

13 BF 3 2 2 2 3 12 Baik 

14 CKW 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

15 DAN 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

16 FNF 
4 3 4 3 4 

18 
Sangat 

Baik 

17 FRCP 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

18 FKA 
3 3 4 3 4 

17 
Sangat 

Baik 
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19 IIZ 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

20 MDP 3 3 3 3 2 14 Baik 

21 MAK 
3 4 3 4 4 

18 
Sangat 

Baik 

22 MAGS 2 3 2 3 2 12 Baik 

23 MI 
3 4 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

24 MNZ 2 2 2 2 2 10 Baik 

25 RK 
3 4 4 4 4 

19 
Sangat 

Baik 

26 RNH 
4 3 4 4 4 

19 
Sangat 

Baik 

27 TAR 3 2 3 3 3 14 Baik 

28 SWW 3 4 2 2 2 13 Baik 

29 SCM 
3 3 3 3 4 

16 
Sangat 

Baik 

30 SFAH 3 2 3 2 3 13 Baik 

31 TIA 
2 4 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

32 RAP 2 2 3 3 2 12 Baik 

 

Semarang, 15 April 2015 

       Observer, 

 

       Reny Nurchayati 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS 1I PERTEMUAN 2 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 

Kelas/Semester : IVA/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 16 April 2014 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Total 

Skor 

Kriteria 

Disiplin Percaya 

Diri 

Teliti Kerja 

Sama 

Mandiri 

1 MFR 3 3 2 3 3 14 Baik 

2 SA 
4 4 4 4 3 

19 
Sangat 

Baik 

3 AFN 3 3 2 3 3 14 Baik 

4 AAA 
3 3 3 4 3 

16 
Sangat 

Baik 

5 BAP 
4 4 3 4 4 

19 
Sangat 

Baik 

6 DHA 
4 3 3 4 4 

18 
Sangat 

Baik 

7 PH 
4 3 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

8 YNIR 
4 4 3 4 4 

19 
Sangat 

Baik 

9 MSA 3 3 2 3 3 14 Baik 

10 AU 
4 3 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

11 AW 
3 4 4 4 3 

18 
Sangat 

Baik 

12 ARJ 
4 3 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

13 BF 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

14 CKW 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

15 DAN 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

16 FNF 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 
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17 FRCP 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

18 FKA 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

19 IIZ 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

20 MDP 
4 3 3 3 3 

16 
Sangat 

Baik 

21 MAK 
3 4 3 4 4 

18 
Sangat 

Baik 

22 MAGS 
3 3 3 4 4 

17 
Sangat 

Baik 

23 MI 
3 4 3 4 3 

17 
Sangat 

Baik 

24 MNZ 3 3 2 3 3 14 Baik 

25 RK 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

26 RNH 
4 4 4 4 4 

20 
Sangat 

Baik 

27 TAR 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

28 SWW 
3 4 2 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

29 SCM 
4 3 3 3 4 

17 
Sangat 

Baik 

30 SFAH 
3 3 3 3 4 

16 
Sangat 

Baik 

31 TIA 
4 4 4 3 3 

18 
Sangat 

Baik 

32 RAP 
3 3 3 3 3 

15 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 16 April 2015 

       Observer, 

 

       Vivi Astuti N. 
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FOTO DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Guru membuka pembelajaran dan siswa siap menerima pembelajaran 

Gambar 2: Guru menjelaskan langkah kerja menggunakan multimedia7 
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Gambar 3. Siswa melakukan praktikum 

 

Gambar 4.  Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok 



336 
 

 
 

 

Gambar 5. Siswa mempresntasikan hasil kerja kelompok 

 

Gambar 6. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dimengerti 
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Gambar 7. Guru memberikan penghargaan kepada terbaik 

 

Gambar 8. Guru memperjelas pemahaman siswa menggunakan multimedia 
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Gambar 9. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

Gambar 10. Guru menutup pembelajaran  




