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ABSTRAK 

Jumi’ati. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Inkuiri 

Terbimbing Berbantuan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Florentina Widihastrini, M.Pd. Halaman 315. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah kualitas pembelajaran IPA rendah pada 

siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

ditemukannya beberapa masalah, di antaranya: guru belum optimal dalam mem- 

bimbing siswa untuk mencari dan menemukan konsep materi pelajaran secara 

mandiri, sehingga siswa belum termotivasi dan terfasilitasi untuk secara mandiri 

mempelajari materi pelajaran dengan penemuannya sendiri; guru kurang mem- 

bimbing siswa dalam memberikan masalah, sehingga siswa belum terbiasa berpi- 

kir secara kritis dan analitis, hal tersebut didukung data hasil belajar siswa rendah 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 45%. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual da- 

pat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VA SDN Gisikdro- 

no 03 Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembel- 

ajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam satu pertemuan yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini ada- 

lah guru dan siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dengan jumlah siswa 

sebanyak 36 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Ana- 

lisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I memperoleh skor 

25 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 34 dengan kriteria sangat ba- 

ik, dan siklus III memperoleh skor 36 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa 

siklus I memperoleh rata-rata jumlah skor 18,9 dengan kriteria cukup, siklus II 

memperoleh rata-rata jumlah skor 26,4 dengan kriteria baik, dan siklus III mem- 

peroleh rata-rata jumlah skor 30,5 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa siklus I 

memperoleh rerata skor 62,56, siklus II memperoleh rerata skor 71,61 dan siklus 

III memperoleh rerata skor 78,22. Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar sis- 

wa siklus I persentase 56%, siklus II persentase 78%, dan siklus III persentase 

83%. 

Simpulan penelitian ini adalah model inkuiri terbimbing berbantuan media 

audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan 

agar guru merencanakan pembelajaran dengan mengembangkan model pembel- 

ajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

 

Kata kunci: audio visual, inkuiri terbimbing, IPA, kualitas pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpe- 

doman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Salah satu 

mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Dasar (SD) adalah Ilmu Pengetahuan A- 

lam (IPA), karena mata pelajaran IPA dapat menanamkan kebiasaan berpikir dan 

berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri pada siswa. Kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau ben- 

tuk lain yang setara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.- 

19 Tahun 2005 dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan  bahasa, matema- 

tika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan 

muatan lokal yang relevan. Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ten- 

tang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bah- 

wa IPA adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. IPA ber- 

hubungan 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. 

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran IPA harus 

mencakup beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar Kompe-
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tensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar mini- 

mum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.  

Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI adalah siswa memiliki kemampuan se- 

bagai berikut: (1) memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berda- 

sarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengem- 

bangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat kepu- 

tusan; (4) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang a- 

danya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat; (5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam meme- 

lihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran 

untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tu- 

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

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (BSNP:161-162).  

Tujuan IPA yang terdapat dalam KTSP tersebut telah mengandung dasar 

pemikiran untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 

Namun, fakta menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan IPA belum terinter- 

nalisasi dalam pembelajaran IPA di sekolah. Bersumber pada hasil penelitian dan 

pengembangan Depdiknas (2007:16) ditunjukkan bahwa siswa kelas 1-3 belum 
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diperkenalkan pada kerja ilmiah, mereka masih terbatas pada: mengenal, meng- 

identifikasi, membiasakan, membedakan, menggolongkan, mendeskripsikan. Se- 

lanjutnya siswa kelas 4 semester 2 baru mulai diperkenalkan dengan kerja ilmiah, 

yaitu menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya dapat merubah gerak suatu ben- 

da dan dapat mengubah bentuk suatu benda. Pada siswa kelas 5, nampak adanya 

kerja ilmiah yaitu menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat ben- 

da, baik sementara maupun tetap, tetapi sebagian besar hanya mengidentifikasi 

dan mendeskripsikan. Kemudian siswa kelas 6, nampak juga adanya kerja ilmiah, 

yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan gerak.  

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa karakteristik IPA seperti siswa berpikir, 

bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya, belum terlihat domi- 

nan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil survei Program for Interna- 

tional Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia telah berpartisipasi 

dalam penelitian tersebut selama lima periode. Periode keempat yaitu tahun 2009 

yang diikuti 65 negara, Indonesia menduduki peringkat ke 57 pada kemampuan 

sains dengan skor yang diperoleh yaitu 383. Skor tersebut jauh dari skor rata-rata 

yang telah ditetapkan OECD yaitu 501. Selanjutnya, pada periode kelima yang di- 

selenggarakan pada tahun 2012 juga diikuti 65 negara, Indonesia menduduki pe- 

ringkat ke 64 pada kemampuan sains dengan skor yang diperoleh yaitu 382. Skor 

tersebut juga masih sama seperti penelitian sebelumnya yang masih dibawah skor 

rata-rata yang ditetapkan oleh OECD. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan yang berkaitan dengan terlaksananya proses pembelajaran di Indo-
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nesia. Pelaku pendidikan harus lebih cermat dalam menyusun serta merefleksi ku- 

rikulum yang diterapkan dalam pembelajaran, agar siswa sebagai generasi penerus 

bangsa mendapatkan pembelajaran yang bermakna sebagai bekal dalam mengha- 

dapi tantangan perkembangan zaman. 

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran IPA yang belum sesu- 

ai dengan yang disarankan dalam KTSP. Peneliti bersama tim kolaborasi melaku- 

kan refleksi melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan di SDN Gisik- 

drono 03 Semarang, ditemukan masalah dalam kualitas pembelajaran diantaranya: 

(1) guru belum optimal dalam membimbing siswa untuk mencari dan menemukan 

konsep materi pelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan per- 

cobaan, sehingga siswa belum termotivasi dan terfasilitasi untuk secara mandiri 

mempelajari materi pelajaran dengan penemuannya sendiri; (2) siswa kurang 

dibimbing guru dalam menyampaikan hasil diskusi maupun ide siswa melalui 

bahasa lisan yang baik dan benar, sehingga rasa percaya diri siswa belum tampak 

(3) guru kurang membimbing siswa dalam memberikan masalah yang harus dise- 

lesaikan siswa terkait materi pembelajaran, sehingga siswa belum terbiasa berpikir 

secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahan 

yang dipertanyakan; (4) guru belum maksimal sebagai penghubung dalam menga- 

itkan materi dengan permasalahan yang ditemui di lapangan, sehingga siswa ma- 

sih menghafalkan materi pembelajaran; (5) guru masih kurang menstimulus siswa 

untuk bertanya, sehingga kemampuan siswa dalam kegiatan tanya jawab untuk 

berfikir secara kritis dan analitis belum terlihat; (6) guru belum menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan siswa bisa menangkap dan mengembangkan wa-
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wasan itu sendiri, sehingga siswa masih menghafalkan materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru secara verbal. 

Permasalahan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas VA juga didukung 

dengan data hasil belajar siswa, bahwa nilai rata–rata dari 36 siswa terdapat 20 

siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65 dan hanya 16 

siswa yang mencapai nilai diatas KKM. Hasil belajar IPA yang rendah tersebut 

merupakan suatu permasalahan yang harus segera di atasi. Untuk mengatasi masa- 

lah tersebut guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Dengan menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran yang relevan 

dengan materi IPA, dapat memunculkan rasa tertarik siswa dalam mempelajari 

IPA serta mencoba dan membuktikan sendiri. Sehingga akan memperkuat ke- 

mampuan kognitifnya. Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna 

dan tujuan pembelajaran IPA SD dapat tercapai. 

Permasalahan kualitas pembelajaran IPA yang belum optimal tersebut me- 

rupakan permasalahan yang sangat penting dan mendesak, sehingga perlu untuk 

dicari pemecahan masalahnya dalam memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di 

kelas VA. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kola- 

borasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model pem- 

belajaran inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran 

inovatif mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator 

disamping informator. Sehingga, guru harus bisa menstimulus perhatian selektif 

siswa terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.  
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Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memecahkan masalah 

tersebut adalah dengan menerapkan model inkuiri terbimbing berbantuan media 

audio visual. Menurut Herdian (dalam Putra, 2013:96) model inkuiri terbimbing 

adalah model inkuiri yang dilaksanakan dalam pembelajaran, dimana guru mem- 

bimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan meng- 

arahkan kepada suatu diskusi. Pada model inkuiri terbimbing, guru banyak mem- 

berikan bimbingan pada tahap awal, namun pada tahap selanjutnya bimbingan-

bimbingan tersebut dikurangi. Penerapan model inkuiri terbimbing, siswa dapat 

menemukan jawaban secara mandiri dari berbagai permasalahan yang diutarakan 

serta memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berba- 

gai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh ka- 

rena itu, kondisi pembelajaran yang tercipta diarahkan untuk mendorong siswa 

dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu.  

Penerapan model inkuiri dalam pembelajaran memberikan keleluasaan dan 

kebebasan siswa untuk mengeksplorasi seluruh kemampuannya tanpa harus terbe- 

bani. Model pembelajaran inkuiri pada prinsipnya tidak hanya mengajarkan siswa 

untuk memahami dan mendalami materi pembelajaran, tetapi juga melatih ke- 

mampuan berpikir siswa dengan baik. Model ini juga sangat memperhatikan gaya 

belajar tiap-tiap siswa saat mampu melayani siswa yang mempunyai kemampuan 

di atas rata-rata (Haryono, 2013:61). 

Model inkuiri terbimbing akan lebih efektif dalam pelaksanaannya jika dite- 

rapkan dengan media pembelajaran. Indriana (2011:15) menyatakan bahwa media 
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pembelajaran adalah salah satu alat komunikasi dalam pembelajaran. Penerapan 

media pembelajaran akan menjadikan pembelajaran lebih menarik bagi siswa, se- 

hingga motivasi belajar siswa akan tumbuh. Selain itu media pembelajaran dapat 

mengaktifkan siswa, seperti mengamati, melakukan serta mendemostrasikan. Me- 

dia pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media audio visual. 

Media audio visual menurut Djamarah dan Zain (2013:124) adalah media pembel- 

ajaran yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audio visual dalam 

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih menarik perhatian siswa karena terdapat 

beraneka gambar yang diselingi dengan suara sehingga mudah menstimulus otak 

siswa dalam mengingat pesan yang terdapat pada media audio visual tersebut. 

Media audio visual juga dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan baik. 

Pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri terbimbing berbantuan me- 

dia audio visual, siswa menjadi lebih aktif yang berakibat pada hasil belajar siswa 

juga akan meningkat. Selain itu, dengan penerapan alternatif pemecahan masalah 

tersebut siswa dapat menemukan sendiri konsep IPA yang dipelajari, dan  membe- 

rikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka, pengembang- 

an aspek kognitif, afektif, dan psikomotor akan ditekankan secara seimbang, ke- 

butuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata juga akan terlayani, se- 

hingga pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing berbantuan media audio vi- 

sual dianggap lebih bermakna. 

Adapun penelitian yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Suastiti pada tahun 2014 dengan 
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judul “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Mekar Bhuana Badung Tahun 

Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan hasil 

belajar IPA sebesar 14,95%. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada siklus I 

sebesar 65,55 sedangkan siklus II sebesar 80,55. Terjadi pula peningkatan ketun- 

tasan klasikal sebesar 27,00% yang diperoleh dari siklus I sebesar 60% kategori  

“sedang” sedangkan pada siklus II sebesar 87,00% kategori “tinggi”. Berdasarkan  

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan terjadi peningkatan hasil  

belajar IPA melalui pendekatan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada  sis- 

wa kelas IV SD Negeri 4 Mekar Bhuana Abiansemal Badung. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh I Gd. 

Krista Septiawan pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) Berbantuan Media Audio Visual untuk Me- 

ningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V Semester Ganjil di SD Negeri 2 

Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2013/2014”. Ha- 

sil  penelitian  menunjukkan  bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan mo- 

del pembelajaran sains teknologi masyarakat pada siklus I baru mencapai hasil  

belajar sebesar 63,09%.  Pada siklus II hasil belajar siswa telah mencapai 73,33%. 

Hasil belajar IPA dari  siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 9,52. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendekatan STM berbantuan media 

audio visual dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD negeri 2 Sudaji tahun pelajaran 2013/2014.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mengkaji 

masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan Media 

Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1.1 Rumusan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

secara umum sebagai berikut: bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pem- 

belajaran IPA pada siswa kelas VA SDN Giiskdrono 03 Semarang pada mata 

pelajaran IPA?  

1.2.1.2 Rumusan Khusus 

Adapun rumusan masalah tersebut secara khusus dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Apakah melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berban- 

tuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Semarang pada mata pelajaran IPA? 

2) Apakah melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berban- 

tuan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang pada mata pelajaran IPA? 

3) Apakah melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berban- 

tuan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Semarang pada mata pelajaran IPA? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam pembelajaran pada 

kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang, maka untuk meningkatkan kualitas mata 

pelajaran IPA perlu diambil tindakan yaitu melalui penerapan model inkuiri 

terbimbing dalam pembelajaran, adapun langkah-langkah tindakan tersebut 

adalah: 

 

Tabel 1.1 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN MELALUI MODEL INKUIRI 

TERBIMBING BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

Langkah-langkah 

model 

pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

*) 

Langkah-

langkah 

media Audio 

Visual **) 

Langkah-langkah model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

 Merumuskan 

tujuan pembel- 

ajaran 

Guru merumuskan tujuan 

pembelajaran dengan mem- 

perhatikan media audio visu- 

al. 

 

 Persiapan guru Guru mempersiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

 

Orientasi 

Guru menentukan to- 

pik penyelidikan 

yang akan dilakukan 

Persiapan  ke- 

las 

Guru memberikan apersepsi 

dan motivasi yang dapat 

menstimulus siswa dalam 

memecahkan masalah yang 

akan diberikan. 

Siswa menanggapi 

apersepsi yang diberi- 

kan guru. 

Merumuskan Ma- 

salah 

Guru mengembang- 

kan pertanyaan-per- 

tanyaan yang terkait 

dengan topik yang 

akan diselidiki 

Langkah 

penyajian 

pelajaran dan 

pemanfaatan 

media 

Guru menayangkan media 

audio visual berupa gambar 

yang dapat bergerak serta ter- 

dapat efek suara serta mem- 

berikan permasalahan. 

Siswa mengamati me- 

dia audio visual yang 

ditayangkan guru serta 

mencatat permasalah- 

an. 

  Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok. 

Siswa berkelompok 

sesuai arahan guru. 

Merumuskan Hipo- 

tesis 

 

Langkah 

kegiatan 

belajar siswa 

Guru membimbing siswa 

untuk merumuskan hipotesis.  

Siswa bekerjasama 

dengan kelompoknya 

mencoba merumuskan 

hipotesis. 
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Langkah-langkah 

model 

pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

*) 

Langkah-

langkah 

media Audio 

Visual **) 

Langkah-langkah model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Mengumpulkan Da- 

ta 

Prosedur yang harus 

dilakukan oleh siswa 

ditentukan guru 

Guru mengajukan pertanya- 

an-pertanyaan serta mem- 

bimbing dalam percobaan. 

Siswa menjawab per- 

tanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh 

guru untuk menemu- 

kan konsep berdasar- 

kan percobaan yang 

diamati atau dilaku- 

kan. 

 Guru membimbing siswa da- 

lam menganalisis data. 

 

Menguji Hipotesis 

Guru membimbing 

siswa dalam meng- 

analisis data 

Guru meminta siswa untuk 

memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya. 

Siswa memaparkan 

hasil diskusinya beru- 

pa hipotesis di depan 

kelas. 

Guru memberikan penghar- 

gaan bagi kelompok yang 

menyampaikan hipotesisnya 

dengan tepat serta membe- 

rikan penguatan bagi kelom- 

pok yang belum dapat meru- 

muskan hipotesis dengan te- 

pat. 

 

Merumuskan 

Kesimpulan 

Guru membimbing siswa un- 

tuk menyimpulkan pembel- 

ajaran. 

Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

dengan bimbingan 

guru. 

 Langkah 

evaluasi 

Guru memberikan soal eva- 

luasi serta merefleksi peng- 

gunaan media audio visual 

dalam pembelajaran. 

Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dan me- 

nanggapi refleksi dari 

guru. 

 

*) Langkah-langkah model Inkuiri Terbimbing menurut Hosnan (2014:342-344) 

**) Langkah-langkah media Audio Visual menurut Djamarah dan Zain 

(2013:136) 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model inkuiri ter- 

bimbing berbantuan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang. 

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mata pelajaran IPA 

melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual pada siswa 

kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA 

melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual pada siswa 

kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual pada siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penerapan model inkuiri terbimbing dan media audio vi- 

sual pada penelitian ini dapat menjadi pendukung teori sebelumnya yaitu teori 
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model inkuiri terbimbing dan penggunaan media audio visual yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media audio 

visual dapat mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ditayangkan 

melalui media audio visual, mengembangkan kekuatan berpikir kritis dan analitis 

dalam bekerjasama melalui diskusi untuk memecahkan masalah secara langsung 

dengan mengenal sikap ilmiah.  

1.4.2.2 Bagi Guru  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media audio 

visual memperkaya wawasan dalam rangka peningkatan kualitas sebagai tenaga 

profesional dalam bidang pendidikan dan mampu berupaya melakukan inovasi 

pembelajaran serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Memotivasi para guru untuk 

mendapatkan pengalaman langsung dalam membimbing siswa pada pembelajaran 

yang berorientasi pada masalah serta menerapkan model pembelajaran inovatif se- 

hingga dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan guru dalam mencipta- 

kan pembelajaran yang aktif kreatif. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini nantinya tentu 

ada harapan yang dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan adanya guru yang dapat 

menerapkan model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual, terutama 
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pada pembelajaran IPA. Sehingga hasilnya akan berdampak pada kemajuan dan 

perkembangan belajar siswa dalam memperoleh nilai hasil belajarnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Kegiatan belajar dalam dunia pendidikan adalah suatu kegiatan yang sangat 

penting. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya tentang belajar. Anni (2011- 

:82) menyatakan bahwa belajar merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan 

perubahan perilaku manusia. Sedangkan menurut Gerlach dan Ely (dalam Rifa’i,- 

2011: 82) belajar telah terjadi jika timbul suatu perubahan dalam diri seseorang. 

Gagne berpendapat bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri ma- 

nusia yang berlangsung dalam waktu tertentu. Pengertian belajar diartikan sebagai 

kegiatan fisik maupun mental untuk menjadi manusia yang berkepribadian utuh 

(Sardiman, 2011:20).  

Berlandaskan beberapa gagasan dari para ahli mengenai pengertian belajar 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan belajar adalah suatu 

proses yang menghasilkan perubahan pada diri seseorang dari yang sebelumnya 

tidak mengetahui hingga mengetahui sesuatu. Proses belajar melalui pengalaman 

ataupun latihan dari hasil interaksinya dengan lingkungan dan proses tersebut 

tetap berlaku sepanjang hidup. Belajar dalam hal ini merupakan hal yang sangat 

mendasar untuk dilakukan seseorang agar tetap dapat bertahan hidup di ling- 

kungan yang beraneka ragam. Melalui belajar, seseorang bisa mendapatkan pe- 

ngetahuan, penanaman konsep, serta dapat membentuk sikap yang dikehendak-
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inya. Dengan kata lain, belajar berkaitan dengan fisik dan psikis seseorang yang 

bertujuan untuk menuju perkembangan menjadi pribadi yang utuh. 

Pada proses belajar, prinsip-prinsip belajar penting untuk diketahui oleh 

guru. Prinsip-prinsip belajar yang telah diketahui guru, dapat dijadikan sebagai 

patokan yang tepat dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, 

balikan dan penguatan, serta perbedaan individual (Dimyati dan Mudjiono, 2013:- 

42-49).  

1) Perhatian dan Motivasi 

 Perhatian siswa pada bahan pelajaran akan muncul dari dalam diri siswa jika 

bahan pelajaran tersebut dibutuhkan oleh siswa. Berdasarkan pada kebutuhan 

yang dimilikinya, siswa merasa terdorong untuk mempelajarinya lebih lanjut. 

Motivasi berkaitan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap mata 

pelajaran tertentu di sekolahnya, akan cenderung tertarik perhatiannya dan muncul 

motivasinya untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. 

2) Keaktifan 

  Keaktifan siswa dalam pembelajaran akan tampak, baik yang mudah untuk 

diamati maupun yang sulit diamati. Keaktifan siswa yang mudah diamati adalah 

kegiatan fisiknya. Seperti: menulis, menyanyi, menggambar, membaca, dan se- 

bagainya. Sedangkan keaktifan siswa yang sulit diamati adalah aktivitas psikis, 

misalnya dengan memecahkan permasalahan dalam tugas yang diberikan guru, 

menemukan konsep, membedakan konsep satu dengan yang lain, dan sebagainya. 
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3) Keterlibatan Langsung/ Berpengalaman 

 Keterlibatan siswa dalam belajar dapat melalui aktivitas fisik dan aktivitas 

mental emosional yang meliputi: kegiatan kognitif, penanaman nilai-nilai serta 

pembentukan keterampilan. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mengamati saja, 

melainkan terlibat secara langsung dalam menghayati, berpartisipasi secara fisik 

serta bertanggungjawab atas hasil dari belajar tersebut. 

4) Pengulangan 

 Belajar dengan prinsip pengulangan dapat meningkatkan daya mengamati, 

menanggapi, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya pada 

siswa. Dengan adanya pengulangan-pengulangan tersebut, maka daya-daya ter- 

sebut akan berkembang sesuai dengan usaha pengulangan yang dilakukan. 

5) Tantangan 

 Tantangan dalam belajar dapat menimbulkan semangat dalam diri siswa 

untuk memecahkannya. Tantangan dalam belajar dapat berupa bahan belajar. Ba- 

han belajar yang menantang dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk menyele- 

saikan permasalahan yang terdapat pada bahan belajar tersebut.  

6) Balikan dan Penguatan 

 Balikan dan penguatan yang terdapat dalam proses belajar dapat mendorong 

siswa untuk lebih giat dan bersemangat dalam belajar. Balikan dan penguatan 

yang diberikan guru sebaiknya diberikan secara langsung. Siswa akan lebih ber- 

semangat jika mengetahui hasil belajarnya baik. 
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7) Perbedaan Individual 

 Individu adalah pribadi yang unik. Setiap individu berbeda dengan individu 

lainnya. Walaupun terdapat anak yang kembar secara fisik, namun mereka tetap 

memiliki perbedaan. Perbedaan individual dalam proses belajar klasikal dapat di- 

atasi dengan berbagai cara untuk mencapai hakekat belajar.  

 Prinsip-prinsip tersebut diperlukan seorang guru untuk mencetak generasi 

belajar yang berkualitas. Seorang guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip ter- 

sebut, agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal serta terjadi 

perubahan dalam diri siswa baik secara fisik maupun psikis. Seseorang yang dapat 

berubah secara fisik dan psikis dapat menentukan baik buruknya keutuhan pribadi 

yang ia miliki untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Sehingga 

konsep kehidupan yang diinginkan seseorang dapat terwujud sesuai harapan. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Briggs (1992) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat pe- 

ristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga siswa tersebut memperoleh ke- 

mudahan dalam berinteraksi di lingkungan (dalam Rifa’i dan Anni, 2011:192-

193). Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013) pembelajaran adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Aliran behavioristik meng- 

artikan pembelajaran adalah suatu usaha dari guru dalam membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau rangsangan. Menurut 

Winataputra (2008:1.18) pembelajaran adalah upaya untuk meningkatkan proses 
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belajar yang berkaitan erat dengan  jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil 

belajar. Pembelajaran merupakan kenyataan menyeluruh yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor serta terjadi pada masa lalu yang berdampak pada perilaku 

seseorang (Huda,2013:6). 

Dari beberapa penjelasan tentang pembelajaran oleh para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh 

seseorang dalam kondisi yang khusus di suatu lingkungan yang dipengaruhi 

banyak faktor sehingga dengan pembelajaran yang dilaluinya, ia dapat dengan 

mudah berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, guru dapat mencip- 

takan kondisi khusus sehingga berpengaruh terhadap perilaku seseorang yang 

mengikuti pembelajaran tersebut. 

2.1.2.2 Ciri-Ciri dan Komponen Pembelajaran 

 Darsono (dalam Hamdani 2011:47) berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajar- 

an adalah sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

bel- ajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian 

dan menantang siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenang- kan bagi siswa. 
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6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologi. 

7) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

8) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Pembelajaran yang dilihat dari pendekatan sistem, menurut Sugandi (dalam 

Hamdani, 2011: 48) pada prosesnya akan melibatkan berbagai komponen berikut: 

(1) tujuan; (2) subjek belajar; (3) materi pelajaran; (4) strategi pembelajaran; (5) 

media pembelajaran; dan (6) penunjang.   

 Dari uraian tentang pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dan 

guru yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping infor- 

mator dan tentunya dalam pembelajaran juga terdapat materi, strategi, media dan 

penunjang pembelajaran lainnya. Pembelajaran merupakan suatu hal yang kom- 

pleks yang di dalamnya terdapat berbagai komponen untuk mencapai suatu pem- 

belajaran yang optimal. Seorang guru berpengaruh erat dalam mengelola kom- 

ponen-komponen tersebut. Komponen-komponen dalam pembelajaran sebaiknya 

harus dikelola guru dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai 

harapan serta pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi faktor 

yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010: 54-72) dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 
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adalah faktor yang terdapat dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

2.1.3.1 Faktor Intern  

Terkait faktor intern ini, akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jas- 

maniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Pada faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. 

2) Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempe- 

ngaruhi belajar, yaitu : (1) intelegensi; (2) perhatian; (3) minat; (4) bakat; (5) mo- 

tif; (6) kematangan; (7) kesiapan. 

3) Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada diri siswa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan 

secara fisik dan kelelahan secara jasmani.  

2.1.3.2 Faktor Ekstern 

1) Faktor Keluarga 

Pada faktor keluarga terdapat beberapa kriteria yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa, diantaranya: (1) cara orang tua mendidik; (2) relasi antaranggota 

keluarga; (3) suasana rumah; (4) keadaan ekonomi keluarga; (5) pengertian orang 

tua; serta (6) latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor Sekolah 

Pada faktor sekolah, hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) metode mengajar 

yang diterapkan seorang guru; (2) kurikulum yang diterapkan; (3) relasi guru de-
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ngan siswa; (4) relasi siswa dengan siswa; (5) disiplin sekolah; (6) alat pelajaran; 

(7) waktu sekolah; (8) standar pelajaran di atas ukuran; (9) keadaan gedung; (10) 

metode belajar; (11) dan tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat 

Siswa dalam kehidupannya juga berinteraksi dengan masyarakat. Masya- 

rakat mempunyai pengaruh terhadap belajar siswa, diantaranya: (a) kegiatan siswa 

dalam masyarakat; (b) mass media; (c) teman bergaul; dan (d) bentuk kehidupan 

masyarakat.  

Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ter- 

sebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam 

belajar harus diperhatikan untuk mencapai perubahan dalam diri individu agar 

menjadi pribadi yang utuh dan tetap dapat bertahan dalam berbagai kondisi ling- 

kungan yang dihadapi. Kondisi belajar yang mendukung dapat membuahkan hasil 

yang maksimal dalam diri siswa. 

2.1.4 Hakikat Kualitas Pembelajaran 

Etzioni (1964) mengartikan kualitas sebagai mutu atau keefektifan. Efektif 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. 

Hamdani (2011:194) mengartikan efektivitas sebagai suatu konsep yang men- 

cakup berbagai faktor dari seseorang. UNESCO menetapkan empat pilar pen- 

didikan yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan, yaitu: belajar untuk 

menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); belajar untuk menguasai kete- 

rampilan (learning to do); belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live 

together); serta belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to 
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be). Empat pilar tersebut harus diterapkan dalam pembelajaran, agar kualitas 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajar- 

an adalah terjadinya suatu peningkatan keberhasilan seorang pendidik dalam 

membimbing, mengajar serta melatih siswa untuk berubah ke arah yang lebih baik 

dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ke arah yang 

lebih baik tersebut ditandai dengan adanya peningkatan pada siswa yang menca- 

kup tiga aspek, yaitu peningkatan dalam pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), 

serta perilaku (psikomotorik). 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku pem- 

belajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, hasil belajar, iklim pem- 

belajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran (Depdiknas, 2004:7). 

Kualitas pembelajaran terdiri atas beberapa komponen yaitu: 

2.1.4.1 Keterampilan Guru 

Mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dengan sya- 

rat kompetensi profesional yang secara dominan mempengaruhi kualitas pembel- 

ajaran (Hamdani, 2011:79). Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang 

harus dimiliki seorang guru dan sangat penting dikuasai oleh seorang guru. Ka- 

rena strategi dan model pembelajaran yang digunakan guru juga ditentukan oleh 

keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berlangsung (Aqib, 

2013:83). Sedangkan menurut Rusman (2014:80) keterampilan dasar mengajar 

guru dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yaitu keteram- 

pilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguat-
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an, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran. Uraian menge- 

nai keterampilan tersebut adalah sebagai berikut. 

2.1.4.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru da- 

lam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental 

maupun perhatiannya terpusat pada materi yang akan dipelajarinya. Suyono dan 

Hariyanto (2012:233) menyatakan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah 

aktivitas guru untuk menciptakan suasana siap dan menimbulkan minat siswa agar 

terpusat pada materi yang akan dipelajari. Keterampilan membuka pelajaran dila- 

kukan guru dengan interaksi yang mendidik untuk menciptakan pra-kondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada materi yang akan dipelajar- 

inya sehingga memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan belajar (Djama- 

rah, 2010:139). Komponen dalam keterampilan membuka pelajaran menurut Us- 

man (dalam Hamdani, 2011:80)  adalah sebagai berikut: 

1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pembel- 

ajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi; 

2) menimbulkan motivasi dan memperhatikan minat siswa; 

3) memberi acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan pem- 

belajaran dan mengajukan beberapa pertanyaan; 

4) memberikan apersepsi. 

 



25 
 

 

2.1.4.1.2 Keterampilan Bertanya 

Pertanyaan yang diberikan oleh guru akan berpengaruh terhadap jawaban 

siswa. Darmadi (2010: 2) mengungkapkan bahwa banyak cara yang dapat diguna- 

kan seorang guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswanya dengan mem- 

perhatikan berbagai karakteristik dan latar belakang siswa. Suyono dan Hariyanto 

(2012:213) menyatakan bahwa pada kondisi ini, guru mengajukan berbagai per- 

tanyaan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang baru dipelajari sis- 

wa untuk mengetahui tingkat kepemahaman materi oleh siswa. Pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan cara menyampaikan pertanyaan yang tepat akan mem- 

berikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa. Menurut Usman 

(2013:75) ada beberapa ciri pertanyaan yang tersusun dengan baik serta cara me- 

nyampaikan pertanyaan yang tepat, yaitu: 

1) jelas dan mudah dimengerti oleh siswa; 

2) memberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan; 

3) memfokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu; 

4) memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menja- 

wab pertanyaan; 

5) membagikan semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata; 

6) memberikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul kebera- 

nian siswa untuk menjawab atau bertanya; 

7) menuntun jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban 

yang benar. 
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Komponen keterampilan bertanya adalah sebagai berikut: (1) pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) pemberian acuan, guru memberikan ja- 

waban sementara sebelum sampai pada jawaban yang diinginkan; (3) fokus 

pertanyaan, (4) pemindahan giliran, guru sebaiknya memberikan pertanyaan seca- 

ra bergiliran kepada siswa secara merata tidak didominasi oleh seorang siswa saja;  

(5) penyebaran, pertanyaan yang diberikan oleh guru secara umum untuk klasikal 

terlebih dahulu sebelum diberikan secara individual agar seluruh siswa berusaha 

memecahkan permasalahan yang diberikan; (6) pemberian waktu berpikir serta 

tuntunan, dalam hal ini guru memberikan waktu sejenak kepada siswa untuk ber- 

fikir terlebih dahulu dan jika siswa merasa sangat kesulitan, guru dapat menuntun 

siswa sedikit demi sedikit untuk memecahkan permasalahan yang guru berikan.  

2.1.4.1.3 Keterampilan Memberikan Penguatan 

Penguatan akan membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Suyono dan 

Hariyanto (2012:226) menyatakan bahwa keterampilan memberikan penguatan 

adalah tanggapan dari seorang guru terhadap peningkatan suatu perilaku siswa 

yang berkemungkinan untuk terulang kembali. Keterampilan ini dapat dilakukan 

secara verbal dan nonverbal. Secara psikologis seorang siswa akan membutuhkan 

ganjaran atau penghargaan atas segala sesuatu yang telah ia lakukan. Lebih-lebih 

jika perilaku tersebut dianggap baik, sukses, dan efektif oleh guru, maka seorang 

siswa akan lebih bersemangat untuk mengulanginya kembali. Prinsip penggunaan 

penguatan menurut Usman (2013:82) meliputi: (1) kehangatan dan keantusiasan; 

(2) kebermaknaan; dan (3) menghindari penggunaan respon yang negatif. 
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Ada empat komponen keterampilan memberikan penguatan, sebagai ber- 

ikut: 

1) penguatan yang diberikan kepada pribadi tertentu dapat dilakukan dengan ca- 

ra menyebut nama siswa yang diberikan penguatan; 

2) penguatan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik. Pada komponen ini penguatan diberikan kepada kelompok siswa yang 

dapat menyelesaikan tugas dari guru dengan baik; 

3) pemberian penguatan dengan segera. Pemberian penguatan sebaiknya diberi- 

kan langsung setelah timbul suatu perilaku siswa, tidak menundanya; 

4) variasi dalam penggunaan penguatan (verbal/non verbal). Dalam memberikan 

penguatan, hendaknya guru tidak hanya menggunakan satu jenis penguatan 

saja, agar siswa tidak jenuh dan tetap efektif untuk diberikan kepada siswa. 

2.1.4.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Guru dalam pembelajaran harus menerapkan keterampilan mengadakan va- 

riasi. Keterampilan mengadakan variasi dilakukan guru untuk mengatasi kejenuh- 

an dan kebosanan siswa agar siswa tetap bersemangat mengikuti proses pembel- 

ajaran. Keterampilan mengadakan variasi stimulus menurut Usman (2013:84) a- 

dalah suatu kegiatan guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam situasi pembelajaran siswa dapat menunjukkan 

ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Penerapan keterampilan mengada- 

kan variasi dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan pembelajaran akan lebih 

bermakna dan optimal. Komponen dalam mengadakan variasi adalah sebagai ber- 

ikut: 
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1) variasi yang digunakan sesuai dengan tujuan tertentu yang relevan dengan tu- 

juan pembelajaran; 

2) variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan; 

3) variasi direncanakan dengan baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam 

RPP. 

Djamarah (2010:124-125) menyatakan bahwa keterampilan mengadakan 

variasi dalam proses belajar mengajar meliputi tiga aspek, yaitu: (1) variasi dalam 

gaya mengajar; (2) variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran; (3) 

variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Pengadaan variasi dalam pem- 

belajaran bertujuan untuk: (1) meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik 

terhadap relevansi proses belajar mengajar; (2) memberi kesempatan berfungsinya 

motivasi dan rasa ingin tahu siswa, membentuk sikap positif siswa terhadap pem- 

belajaran; (3) memberi pilihan dan fasilitas dalam belajar individual, dan (4) men- 

dorong anak didik untuk belajar dengan melibatkannya dalam berbagai penga- 

laman yang menarik. 

2.1.4.1.5 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting yang harus dilakukan oleh seorang guru karena menjelaskan dapat me- 

nimbulkan adanya interaksi antara guru dengan siswa. Menurut Usman (2013:88) 

keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara 

lisan berupa materi pelajaran yang disusun secara runtut hingga menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab akibat. Komponen 

keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. 
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1) Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh siswa. 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi yang hendaknya berhubungan dengan sesua- 

tu yang ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Pemberian tekanan untuk memusatkan perhatian siswa kepada topik utama 

dan mengurangi informasi yang tidak terlalu penting. 

4) Penggunaan balikan untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidak- 

mengertian siswa ketika penjelasan itu diberikan. 

Djamarah (2010:132) menjelaskan bahwa seorang guru harus menguasai ke- 

terampilan menjelaskan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya: 

1) meningkatkan keefektifan pembicaraan; 

2) memberikan penekanan penjelasan dari guru yang terkadang penjelasan 

ter- sebut hanya dimengerti oleh guru;  

3) tidak semua anak didik dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau  

sumber lainnya; 

4) kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

dalam belajar. 

2.1.4.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah kegiatan yang melibatkan sekelompok 

individu secara tatap muka dan berkelompok yang bertujuan berbagi informasi, 

membuat keputusan, dan memecahkan suatu masalah (Djamarah, 2010:157). Ciri-

ciri diskusi kelompok kecil adalah: (1) melibatkan 3-9 orang siswa setiap kelom- 

poknya; (2) mempunyai tujuan yang mengikat; (3) berlangsung dalam interaksi 
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tatap muka yang informal; dan (4) berlangsung menurut proses yang sistematis. 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kegiatan yang dilaku- 

kan guru untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa 

secara berkelompok. Sedangkan menurut Rusman (2014:89) diskusi kelompok 

adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi ta- 

tap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambil- 

an kesimpulan, dan pemecahan masalah.  

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah sebagai 

berikut: 

1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; 

2) memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman; 

3) menganalisis pandangan siswa; 

4) meningkatkan partisipasi siswa; 

5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi; 

6) menutup diskusi; 

7) menghindari monopoli pembicaraan dalam diskusi dan menutup diskusi. 

2.1.4.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Darmadi (2010:6) menyatakan bahwa keterampilan mengelola kelas adalah 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan perilaku sis- 

wa sesuai dengan  keinginannya sehingga terjadi pengulangan pada perilaku terse- 

but dengan melakukan hubungan inter personal dan kondisi kelas yang mendu- 

kung serta mengembangkan dan mempermudah organisasi kelas yang efektif. Se- 

dangkan Usman (2013:97) mengartikan pengelolaan kelas adalah keterampilan 
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guru untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan  kondisi belajar yang 

optimal jika terjadi gangguan dalam kelasnya. Suatu kondisi belajar yang optimal 

dapat terwujud jika seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik sehingga 

tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Komponen dalam mengelola 

kelas adalah sebagai berikut: 

1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal; 

2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal dengan melakukan tindakan remidial untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang optimal; 

3) menemukan dan memecahkan perilaku siswa yang menimbulkan masalah. 

2.1.4.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorang 

Pembelajaran perseorang adalah suatu proses dimana setiap siswa dibantu 

untuk mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampu- 

an, pendekatan, dan materi pelajaran (Djamarah, 2010:164). Pembelajaran perseo- 

rang dapat dilaksanakan jika tiap siswa memegang peranan penting dalam pemi- 

lihan tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang diperlukan. Komponen dalam 

pembelajaran perseorangan adalah: (1) keterampilan mengadakan pendekatan se- 

cara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar siswa; (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Usman (2013:103) pembelajaran per- 

seorang memungkinkan siswa untuk belajar lebih aktif, memberikan rasa tang-
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gung jawab yang lebih besar, berkembangnya daya kreatif dan sifat kepemim- 

pinan pada siswa, serta dapat memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. 

2.1.4.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pembelajaraan adalah kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membe- 

rikan gambaran secara keseluruhan tentang pengetahuan yang telah dipelajari sis- 

wa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. Komponen menutup pelajaran menurut Usman (dalam Rusman, 

2014:85) adalah sebagai berikut: 

1) guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan pembelajaran; 

2) guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksa- 

nakan; 

3) guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

4) guru merencanakan kegiatan tindak lanjut; 

5) guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dipahami bahwa keterampilan meng- 

ajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan pengajaran yang di- 

arahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik kognitif, afektif mau- 

pun psikomotorik pada diri siswa. Semakin seorang guru meningkatkan keteram- 

pilan mengajarnya, kemungkinan besar juga berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun 

indikator keterampilan guru adalah keterampilan membuka dan menutup, kete- 

rampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan 
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variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompk 

kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.  

Dari uraian tersebut, indikator keterampilan guru dalam penelitian ini yaitu 

pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio 

visual adalah: (1) melaksanakan pra pembelajaran; (2) membuka pembelajaran; 

(3) memberikan permasalahan melalui penayangan media audio visual; (4) mem- 

bentuk kelas menjadi beberapa kelompok; (5) membimbing siswa merumuskan 

hipotesis; (6) memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu siswa mene- 

mukan konsep; (7) membimbing siswa untuk memaparkan hasil diskusi kelom- 

pok; (8) memberikan penjelasan dan penguatan terhadap materi pembelajaran; (9) 

memberikan penghargaan atau  reward terhadap hasil kerja kelompok; (10) menu- 

tup pelajaran. 

2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa juga memengaruhi dalam proses pembelajaran. Sardiman 

(2011: 97) menyatakan bahwa dalam proses belajar sangat memerlukan aktivitas, 

belajar tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya aktivitas. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan aktivitas siswa yaitu kegiatan siswa dalam pembelajaran 

baik secara fisik maupun mental. Misalnya, mendengarkan penjelasan guru, ber- 

tanya tentang hal-hal yang belum dipahami, mencatat, menganalisis permasalah- 

an, membaca, menggambar, serta kegiatan lainnya yang mendukung dalam proses 

pembelajaran. 
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Siswa menurut Sanjaya (2013:54) adalah organisme yang unik yang ber- 

kembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Dalam hal ini seorang siswa 

membutuhkan pengajaran dan bimbingan untuk mendapatkan suatu perubahan 

dalam dirinya sesuai dengan tahap perkembangnnya. Sedangkan guru, hanya ber- 

usaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan murid. Menurut Sardiman (2011: 

120) ada tiga karakteristik siswa yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu: (1) 

karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal seperti: kemampuan inte- 

lektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

psikomotor dan lain-lain; (2) karakteristik yang berhubungan dengan latar bela- 

kang dan status sosial; (3) karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-per- 

bedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat dan lain-lain. Guru perlu mema- 

hami karakteristik masing-masing siswa, hal tersebut dikarenakan dalam menen- 

tukan pola aktivitas belajar sangat berkaitan dan disesuaikan karakteristik siswa 

itu sendiri. 

Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat daftar yang berisi 177 ma- 

cam kegiatan siswa yang antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities), yang termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, peker- 

jaan orang lain.  

2) Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities), seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 
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3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities), sebagai contoh men- 

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

4) Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities), seperti misalnya menulis ceri- 

ta, karangan, laporan, angket, menyalin. 

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

membuat grafik, peta diagram. 

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

antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, pendekatan merepa- 

rasi, bermain, berkebun, berternak. 

7) Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities), sebagai contoh misalnya: me- 

nanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities), seperti misalnya, mena- 

ruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2010: 173) membagi kegiatan-ke- 

giatan murid sebagai berikut: 

1) Bekerja dengan alat-alat visual 

Mempelajari gambar-gambar. 

2) Ekskursi dan trip 

Mengunjungi museum, menyajikan demontrasi, atau mengundang lembaga 

yang dapat memberikan keterangan-keterangan.  
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3) Mempelajari masalah  

Mencari informasi dari berbagai sumber. 

4) Mengapresiasi literatur 

Membaca cerita yang menarik dan mendengar bacaan untuk mencari informa- 

si. 

5) Ilustrasi dan kontruksi 

Membuat chart, blue print, poster, dan artikel. 

6) Bekerja menyajikan informasi 

Menyarankan cara-cara penyajian informasi yang menarik, merencanakan 

suatu program. 

7) Cek dan tes 

Menyiapkan tes, menyusun grafik. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan kondisi belajar aktif yang mencakup interaksi siswa dengan lingkungan 

belajar baik secara fisik maupun mental, sehingga akan terjadi perubahan perilaku 

melalui pengalaman dan pengetahuan selama belajar. Aktivitas siswa dalam pem- 

belajaran dapat diobservasi melalui indikator pencapaian yang menunjukkan bah- 

wa aktivitas siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Indikator aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri ter- 

bimbing berbantuan media audio visual, antara lain : (1) menyiapkan diri meng- 

ikuti pembelajaran (aktivitas emosional); (2) merespon apersepsi (aktivitas lisan); 

(3) mengamati media audio visual (aktivitas melihat, aktivitas mendengarkan); (4) 
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menulis berorientasi pada pemecahan masalah (aktivitas menulis); (5) berkelom- 

pok untuk bekerjasama (aktivitas emosional); (6) merumuskan hipotesis dalam 

memecahkan permasalahan (aktivitas menulis, aktivitas mental); (7) menjawab 

dan mengajukan pertanyaan dari guru (aktivitas lisan, aktivitas mental, aktivitas e- 

mosional); (8) menemukan konsep materi  pembelajaran (aktivitas mental, aktivi- 

tas motorik, aktivitas emosional); (9) melakukan presentasi hasil diskusi di depan 

kelas (aktivitas lisan, aktivitas mental, aktivitas emosional); (10) melakukan re- 

fleksi (aktivitas mental, aktivitas lisan, aktivitas emosional). 

2.1.4.3 Iklim Belajar 

Iklim belajar sangat penting dan akan berpengaruh pada pencapaian tujuan 

pembelajaran. Menurut Sanjaya (2012:12) iklim belajar adalah berbagai pengala- 

man belajar  yang dirancang oleh guru agar siswa dapat mencapai tujuan dalam 

belajar. Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004), iklim pembelajaran mencakup: 

1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pem- 

belajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi pem- 

bentukan profesionalitas kependidikan; 

2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Sedangkan Julian (2014) menyatakan bahwa kondisi belajar adalah keadaan 

yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Kondisi  belajar akan 

berjalan dengan baik, apabila terjadi komunikasi dua arah, yaitu antara guru de- 

ngan siswa, serta adanya semangat dan kegembiraan belajar. Selain itu, jika kon- 

disi pembelajaran berlangsung dengan baik, dan isi pelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik siswa, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  
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Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran adalah sega- 

la situasi yang muncul antara guru dan siswa atau antar siswa yang menjadi ciri 

khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Guru harus kreatif 

dalam menciptakan iklim pembelajaran yang baik agar proses belajar dapat ber- 

langsung secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Seluruh 

komponen sekolah berpartisipasi untuk menciptakan iklim yang menyenangkan 

dalam proses pembelajaran. Adapun indikator iklim pembelajaran yang baik dian- 

taranya; (1) suasana kelas; (2) interaksi dalam pembelajaran. 

2.1.4.4 Materi Pembelajaran 

 Hamdani (2011:120) menyatakan bahwa materi pembelajaran adalah sejum- 

lah materi yang telah disusun oleh guru secara runtut yang berfungsi untuk mem- 

bantu seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tercipta 

lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Materi yang telah disusun 

rapih oleh guru akan memperlancar jalannya pembelajaran. Trianto (2007:84) ber- 

pendapat bahwa materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Materi pembelajaran yang ideal memuat pengetahuan, keteram- 

pilan, dan sikap agar siswa dalam mempelajari suatu hal tidak hanya pandai dalam 

satu aspek saja. Selain itu, tiga aspek tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan seo- 

rang manusia yang berkepribadian utuh. 

 Materi pelajaran yang lengkap, runtut dan digambarkan dengan jelas akan 

berpengaruh terhadap kebermaknaan dalam proses pembelajaran (Anni dan Rifa’i, 

2011:196). Rusman (2014:175) menyatakan bahwa Subject Content atau materi 
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harus spesifik dan terdapat hubungannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

kebutuhan siswa, namun untuk materi yang terikat oleh unit kegiatan tertentu, 

maka disampaikan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan urutannya. 

  Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pembel- 

ajaran adalah bahan yang akan dipelajari oleh siswa yang telah tercantum dalam 

kurikulum yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dite- 

tapkan sebelumnya. Materi pembelajaran dapat disampaikan secara langsung oleh 

guru maupun melalui proses belajar secara mandiri. Ada tiga aspek yang terkan- 

dung dalam materi pembelajaran, yaitu: aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dalam hal ini guru dituntut untuk lebih pandai pada saat menyampaikan pembel- 

ajaran agar siswa memahami materi yang disampaikannya. 

2.1.4.5 Kualitas Media Pembelajaran 

2.1.4.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Aqib (2013:50) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala se- 

suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 

proses belajar pada siswa. Menurut Anderson (dalam Sukiman, 2012:28) menya- 

takan bahwa media pembelajaran adalah suatu media yang dapat mewujudkan 

kemungkinan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Guru yang menggu- 

nakan media dalam pembelajaran berperan sangat berbeda dengan guru yang 

mengajar tanpa menggunakan media. Indriana (2011:15-16) berpendapat bahwa 

media pembelajaran adalah alat komunikasi dalam proses pembelajaran untuk me- 

nyampaikan informasi berupa sandi atau lambang dari pendidik kepada siswa un- 

tuk dipahami. Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2009: 3) menyatakan bahwa media 
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manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

 Dari beberapa uraian tentang media pembelajaran tersebut dapat disimpul- 

kan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan infor- 

masi dari seorang guru kepada siswa dalam berbagai bentuk, sehingga informasi 

tersebut dapat dipahami oleh siswa. Indikator media pembelajaran yang berkua- 

litas yaitu: kesesuaian media dalam pembelajaran dan kemampuan media dalam 

menciptakan interaksi dalam kelas. 

2.1.4.5.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Beberapa manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Sudjana dan Ri- 

vai (2013:2), sebagai berikut: 

1)  media pembelajaran dapat menjadikan pengajaran akan lebih menarik perha- 

tian siswa, sehingga muncul motivasi dalam diri siswa untuk mempelajari 

materi yang diajarkan secara lebih mendalam; 

2)  media pembelajaran memudahkan guru dalam menyampaikan bahan pem- 

belajaran, sehingga akan lebih jelas maknanya untuk dipahami oleh siswa ser- 

ta tujuan pembelajaran akan lebih dikuasai oleh siswa; 

3)  media pembelajaran yang digunakan guru dapat menjadikan metode mengajar 

akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak cepat bosan dan jenuh dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakan komunikasi 

verbal saja melalui tuturan kata-kata dengan menggunakan media pembelajar- 

an; 
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4)  media pembelajaran memunculkan aktivitas siswa yang lebih beragam. Siswa 

akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran, misalnya dengan mengamati media, melakukan, serta mende- 

monstrasikan media tersebut. 

  Dale (dalam Arsyad, 2009:23) menyatakan bahwa guru harus hadir dalam 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media, 

agar terwujud manfaat sebagai berikut: 

1)  meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas; 

2)  membuahkan perubahan yang signifikan terkait tingkah laku siswa; 

3)  menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa melalui hubungan 

antara mata pelajaran, kebutuhan dan minat siswa; 

4)  membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa; 

5)  membuat hasil belajar lebih bermakna untuk berbagai kemampuan siswa; 

6)  mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya 

hasil belajar; 

7)  memberikan umpan balik yang diperlukan, sehingga dapat membantu siswa 

menemukan seberapa banyak materi pelajaran yang telah mereka pelajari; 

8)  melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman, sehingga konsep-

konsep yang bermakna dapat dikembangkan; 

9)  memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembel- 

ajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat; 
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10)  meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan 

jika mereka membangun konsep dan sistem gagasan yang bermakna.  

  Dari paparan manfaat media pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bah- 

wa manfaat media pembelajaran yaitu memperlancar interaksi antara guru dengan 

siswa agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, proses pem- 

belajaran tidak hanya bergantung pada pemberian materi pelajaran oleh guru se- 

cara verbal, namun dapat dibantu dengan media pembelajaran sehingga tercipta 

kondisi belajar yang bermakna. Penggunaan media pembelajaran juga dapat mem- 

bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal dan berakibat pada hasil 

belajar siswa yang meningkat.  

2.1.4.5.3 Jenis Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam pembelajaran sangat beragam jenis dan ma- 

camnya. Sudjana dan Rivai (2013:3) mengklasifikasikan media pembelajaran 

menjadi empat, yaitu:  

1) media grafis; seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster, kartun, ko- 

mik, dan sebagainya;  

2) media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model; seperti diorama, mock up, mo- 

del kerja, dan sebagainya;  

3) media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan sebagainya;  

4) lingkungan sebagai media pengajaran.  

Leshin, Pollock, dan Reigeluth (dalam Arsyad, 2009:36) mengelompokkkan 

media menjadi delapan jenis, yaitu: 
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1) media berbasis manusia: guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelom- 

pok, dan field trip; 

2) media berbasis cetak, meliputi: buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, 

dan lembaran lepas; 

3) media berbasis visual, meliputi: buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, 

gambar, transparansi, dan slide; 

4) media berbasis audio visual, meliputi: video, film, program slide-tape, dan te- 

levisi; 

5) media berbasis komputer, meliputi: pembelajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video, dan hypertext. 

Bretz (dalam Sukiman, 2012:44) mengklasifikasikan media berdasarkan un- 

sur pokoknya yang meliputi: suara, visual, dan gerak. Selain itu, Djamarah dan 

Zain (2013:124) membagi media pembelajaran berdasarkan jenisnya menjadi tiga 

macam, yaitu:  

1)  media auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. 

2)  media visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Me- 

dia visual ini seperti foto, gambar, film strip, dan lain-lain. 
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3)  media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gam- 

bar. Media audiovisual ini seperti film bingkai suara, film rangkai suara, cetak 

suara, dan sebagainya. 

2.1.4.5.4 Pemilihan Media Pembelajaran  

Guru perlu memperhatikan beberapa kriteria media yang efektif untuk digu- 

nakan dalam mendukung pembelajarannya. Menurut Sudjana dan Rivai (2013:4-

5) dalam memilih media untuk proses pembelajaran, kriteria-kriteria yang harus 

diperhatikan yaitu: 

1)  ketepatannya dengan tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan. Tujuan instruksional tersebut memuat unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 

2)  dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

Materi pembelajaran yang bersifat fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sa- 

ngat memerlukan media agar siswa mudah dalam mempelajari materi pembel- 

ajaran tersebut. 

3)  kemudahan memperoleh media 

Media yang akan digunakan mudah dalam mendapatkanya, setidaknya mudah 

dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

4)  keterampilan guru dalam menggunakannya 

Dengan keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran akan ber- 

dampak dalam mempertinggi kualitas pembelajaran. 
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5)  tersedia waktu untuk menggunakannya 

Waktu yang cukup dalam menggunakan media tersebut, dapat bermanfaat bagi 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

6)  sesuai dengan taraf berfikir siswa 

Tingkat berfikir siswa berbeda-beda, sehingga diperlukan pemilihan media 

yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar makna yang terkandung di dalamnya 

dapat dipahami oleh siswa. 

Menurut Eriksson dan Curl (dalam Indriana, 2011: 37) dalam memilih ba- 

han atau media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu:  

1) isi media pengajaran tersebut berguna dan penting bagi anak didik;  

2)  kandungan media tersebut menarik minat anak didik;  

3)  formatnya sesuai dengan pengaturan aktivitas belajar;  

4)  bahan yang digunakan valid, mudah didapat, dan tidak ketinggalan zaman;  

5)  fakta dan konsepnya dikaji dari sisi kepadatannya;  

6)  kandungan media tersebut berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan se- 

cara khusus;  

7)  kandungan media tersebut memang sesuai dengan kondisi dan situasi mu- 

takhir;  

8)  bahan atau materi tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang dapat menim- 

bulkan kerugian, kontroversi, dan membahayakan;  

9)  bahan atau materinya tidak menimbulkan sesuatu yang sifatnya propaganda, 

yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan;  
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10)  media pengajaran mempunyai sisi kreatif dengan kualitas teknik yang baik, 

gambarannya jelas dan menarik;  

11) media pengajaran mempunyai rancangan yang rapi dan terstruktur dengan 

baik.  

Berdasarkan uraian kriteria pemilihan media tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa guru diharapkan dapat memilih media dengan mudah dan dianggap tepat 

untuk mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Proses pembelajaran tidak 

selalu harus menggunakan media, namun media pembelajaran digunakan jika 

pembelajaran tersebut bertujuan untuk mempertinggi kualitas belajar dan meng- 

ajar. 

2.1.4.6 Hasil Belajar 

 Hasil belajar berkaitan dengan perubahan perilaku yang diperoleh siswa se- 

telah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku ter- 

sebut bergantung pada apa yang telah dipelajari oleh siswa. Suprijono (2012:5) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, penger- 

tian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Berdasarkan pemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa: (1) informasi verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) 

strategi kognitif; (4) keterampilan motorik; (5) sikap. 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (1956) dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga ranah (domain).  

1)  Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampu- 

an, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan 
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(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta (creating)). 

2)  Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai siswa. Ka- 

tegori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan siswa afektif adalah penerimaan 

(receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan karakterisasi. 

3)  Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti kete- 

rampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ka- 

tegori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (me- 

chanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian (adapta- 

tion), dan kreativitas (originality) (Anni, 2011:86-91). 

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa sis- 

wa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran, apabila pengetahuan, keteram- 

pilan, sikap atau perilaku, pengalaman, dan daya pikir siswa mengalami pening- 

katan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Pengetahuan, sikap serta perilaku 

dalam sebuah hasil belajar bersifat komprehensif, tidak secara terpisah-pisah. Ha- 

sil belajar siswa digunakan guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam men- 

capai suatu tujuan pembelajaran. Adapun indikator pencapaian hasil belajar siswa 

untuk ranah kognitif dalam pembelajaran IPA pada materi daur air dengan mene- 

rapkan model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual diantaranya: (1) 

menjelaskan pengertian daur air; (2) mengidentifikasi percobaan proses daur air; 
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(3) membuat laporan percobaan proses daur air ; (4) menjelaskan manfaat air; (5) 

menjelaskan cara menghemat air; (6) menganalisis kegiatan manusia yang mem- 

pengaruhi daur air; (7) melakukan percobaan pemborosan air; (8) membuat 

laporan percobaan pemborosan air; (9) menganalisis permasalahan air; (10) 

menjelaskan solusi permasalahan air di lingkungan; (11) merancang percobaan 

penjernihan air; dan (12) membuat laporan percobaan daur air. 

Indikator pencapaian hasil belajar siswa untuk ranah afektif adalah: (1) 

antusias dalam mengamati media audio visual; (2) menganalisis media audio vi- 

sual dengan mempertanggungjawabkan hasilnya; (3) tekun dalam pencarian in- 

formasi untuk merumuskan hipotesis; (4) dapat melaksanakan kerja sama dalam 

pembelajaran perseorangan maupun berkelompok; (5) mengemukakan pertanyaan 

dan jawaban dengan jujur; (6) memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri; dan 

(7) disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Indikator pencapaian hasil belajar siswa untuk ranah psikomotorik adalah: 

(1) menanggapi apersepsi; (2) melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan 

aktif; (3) melakukan penemuan konsep materi pelajaran dengan bimbingan; (4) 

menyampaikan hasil hipotesisnya; (5) melakukan refleksi pembelajaran. 

2.1.5  Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.5.1 Pengertian IPA 

 Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:22) IPA adalah ilmu penge- 

tahuan yang mempelajari kenyataan fenomena alam, baik yang berupa kejadian 

maupun kenyataan yang berupa sebab akibat dalam kehidupan. Pembelajaran IPA 

berkaitan dengan ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat dari segala sesuatu 
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yang terjadi di alam. Trianto (2007:100) menyebutkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran mela- 

lui metode ilmiah yang mempunyai ciri sebagai berikut: objektif, metodik, sistem- 

atis, universal, dan tentatif. Fowler (dalam Trianto, 2013: 136) menyatakan bah- 

wa IPA adalah pokok bahasan yang termuat dalam IPA adalah alam dan segala 

isinya. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan tersebut terdapat proses-proses ilmi- 

ah yang berdasar pada sikap ilmiah pada diri seseorang.  

 Berdasarkan uraian tentang IPA tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA 

adalah pengetahuan yang diketahui oleh manusia tentang segala sesuatu yang 

terdapat di alam semesta. Pengetahuan tersebut didapat manusia melalui sikap-

sikap ilmiah dan proses ilmiah. Sikap ilmiah yang digunakan manusia untuk men- 

dapatkan pengetahuan tersebut meliputi: obyektif, jujur, terbuka, memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi, dan sebagainya. Sedangkan proses ilmiah tersebut meli- 

puti: mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, serta menyimpulkan. 

 Carin dan Sund (1993) berpendapat bahwa IPA adalah suatu pengetahuan 

yang tersusun secara runtut dan teratur berdasarkan hasil observasi dan eksperi- 

men. Berdasarkan uraian tersebut, Carin dan Sund (dalam Wisudawati dan Sulis- 

tyowati 2014:24) menyatakan bahwa IPA memiliki empat aspek, yaitu: produk, 

proses, sikap, serta aplikasi. 

2.1.5.1.1 IPA sebagai Produk 

 IPA sebagai produk diartikan sebagai hasil dari suatu pembelajaran IPA 

yang telah berlangsung. Susanto (2015:168) menyatakan bahwa IPA sebagai pro- 

duk adalah hasil dari penelitian para ilmuwan yang telah dikaji dan dianalisis. 
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Secara umum produk ilmu pengetahuan, meliputi: fakta, konsep, lambang, kon- 

sepsi/penjelasan, dan teori. Ilmuwan dalam menghasilkan produk melalui peng- 

amatan suatu fenomena alam, kemudian memperoleh sejumlah fakta dan informa- 

si tentang hal-hal yang terkait dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, ilmuwan 

membangun konsep-konsep IPA berupa kata atau gabungan dua kata atau lebih. 

Dengan demikian, diperoleh pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan me- 

takognitif. Misalnya pada materi daur air, siswa dapat membedakan hasil dari ma- 

sing-masing tahap daur air yaitu: evaporasi, kondensasi, hujan, dan presipitasi me- 

lalui pembuatan laporan percobaan. 

2.1.5.1.2 IPA sebagai Proses 

 IPA sebagai proses diartikan bahwa dalam menemukan pengetahuan IPA, 

melalui proses ilmiah. Haryono (2013:45) menyatakan bahwa IPA sebagai proses 

berkaitan dengan cara ilmiah yang digunakan dalam memperoleh hasil, yaitu: 

mengamati, menggolongkan, mengukur, mengkomunikasikan, menginterpretasi 

data, memprediksi, menggunakan alat, melakukan percobaan serta menyimpul- 

kan. IPA sebagai proses digunakan untuk mempelajari objek serta menemukan 

dan mengembangkan produk IPA. Proses tersebut merujuk pada aktivitas ilmiah 

yang dilakukan oleh para ahli IPA. Setiap aktivitas ilmiah mempunyai ciri rasio- 

nal, kognitif dan bertujuan. Ciri kognitif dalam melaksanakan aktivitas ilmiah ber- 

tujuan mencari kebenaran dan penjelasan yang terbaik, yang disebut dengan pene- 

litian. Misalnya dalam materi daur air, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya 

hujan, menjelaskan cara menghemat air, dan menjelaskan solusi permasalahan air 

di lingkungan. 
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2.1.5.1.3 IPA sebagai Sikap Ilmiah 

 IPA sebagai sikap yang dimaksud adalah sikap ilmiah. Menurut Sulistyorini 

(dalam Susanto, 2015: 169) ada sembilan aspek yang dikembangkan dalam ber- 

sikap ilmiah pada IPA, yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, 

sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung ja- 

wab, berpikir bebas, dan kedisiplinan diri. Sikap ilmiah tersebut diterapkan dan 

dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sikap 

yang diterapkan dan dikembangkan oleh ilmuwan tersebut dapat diterapkan pada 

pembelajaran di SD, yaitu pada saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi, dan 

kegiatan proyek di lapangan. Pada penelitian ini, misalnya pada saat mempelajari 

materi daur air, siswa dapat bersikap obyektif, bertanggung jawab, toleransi, dan 

bekerja sama dalam memecahkan masalah pada saat diskusi kelompok.  

2.1.5.1.4 IPA sebagai Aplikasi 

 IPA sebagai aplikasi berarti ilmu maupun konsep dan metode-metode ilmiah 

yang telah didapatkan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam me- 

nerapkan IPA dalam kehidupan sehari-hari diperlukan kemampuan untuk: (1) 

mengidentifikasi hubungan konsep IPA dalam penggunaannya dengan kehidupan 

sehari-hari; (2) mengaplikasikan pemahaman konsep IPA dan keterampilan IPA 

pada masalah riil; (3) memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi yang beker- 

ja pada alat-alat rumah tangga; (4) memahami dan menilai laporan-laporan per- 

kembangan ilmiah yang ditulis pada mass media. Pada penelitian ini IPA sebagai 

aplikasi misalnya siswa memahami teknologi air pada jaman sekarang seperti hu- 

jan buatan dan waterbirth. 
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 Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, IPA mengandung 

empat aspek, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap, 

dan IPA sebagai aplikasi. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD dilakukan de- 

ngan penyelidikan sederhana, agar dapat menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa 

untuk memahami fenomena alam serta memecahkan permasalahan yang terdapat 

di lingkungan sekitarnya melalui metode-metode ilmiah. Melalui penyelidikan se- 

derhana dan diskusi tersebut, siswa akan mendapatkan pengalaman langsung da- 

lam mempelajari IPA serta siswa dapat merumuskan masalah, menarik kesimpul- 

an, sehingga siswa dapat berpikir kritis melalui pembelajaran IPA.  

2.1.5.2 Karakteristik IPA 

 Karakteristik IPA berpengaruh pada proses pembelajaran IPA di sekolah. 

Sesuai dengan karakteristik IPA, IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi sarana 

bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta harapannya sis- 

wa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut BSNP (2006:1), 

karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat dilihat melalui dua 

aspek yaitu biologis dan fisis. Aspek biologis, mata pelajaran IPA mengkaji ber- 

bagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai fenomena pada makhluk hidup 

pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya dengan faktor ling- 

kungan, pada dimensi ruang dan waktu. Untuk aspek fisis, IPA memfokuskan diri 

pada benda tak hidup, mulai dari benda tak hidup yang dikenal dalam kehidupan 

sehari-hari seperti air, tanah, udara, batuan dan logam, sampai dengan benda-

benda di luar bumi dalam susunan tata surya dan sistem galaksi di alam semesta.  
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 Karakteristik belajar IPA menurut Haryono (2013:43) adalah sebagai ber- 

ikut: 

1) siswa melibatkan hampir seluruh alat indera, proses berfikir, serta berbagai ma- 

cam perilakunya; 

2) melakukan dengan menggunakan berbagai macam cara; 

3) memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk mengadakan suatu peng- 

amatan; 

4) terkadang melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah yang bertujuan untuk 

memperoleh pengakuan kebenaran temuan yang benar-benar objektif; 

5) belajar IPA merupakan proses aktif yang melibatkan aktif fisik dan aktif mental 

siswa. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar 

IPA adalah IPA mengkaji segala permasalahan yang berkaitan tentang kenyataan 

makhluk hidup serta kondisi fisik alam. Permasalahan makhluk hidup berkaitan 

dengan manusia, hewan serta tumbuhan yang berada di alam semesta. Sedangkan 

kondisi fisiknya meliputi: air, udara, tanah, logam serta sistem tata surya. Dalam 

pengkajian tersebut dibutuhkan sikap ilmiah, produk ilmiah serta proses ilmiah 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.  

2.1.5.3 Pembelajaran IPA di SD  

Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah tujuan. Pelaksanaan pem- 

belajaran IPA mempunyai tujuan nyata yang akan dicapai. Menurut Samatowa 

(2011:104) tujuan utama pembelajaran IPA SD adalah membantu siswa untuk 

memperoleh ide, pemahaman, dan keterampilan yang penting sebagai warga nega- 
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ra. Keterampilan penting yang perlu dimiliki siswa adalah kemampuan menggu- 

nakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda dan lingkungan sekitarnya, ke- 

mampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, menanggapi 

dan memecahkan masalah secara efektif.  

Keterampilan yang dimiliki siswa berkaitan erat dengan perkembangan kog- 

nitif siswa. Perkembangan kognitif individu akan berbeda pada tiap tahap usianya. 

Menurut Piaget (dalam Slavin, 1994:34)  perkembangan kognitif individu meli- 

puti empat tahap berikut. 

1) Tahap sensori motor (0-2 tahun) 

 Dalam dua tahun pertama ini, anak mengandalkan kemampuan sensorik dan 

motoriknya. Anak mulai memahami bahwa perilaku tertentu menimbulkan 

akibat tertentu pula bagi dirinya. 

2) Tahap pra-operasional (2-7 tahun) 

 Pada tahap ini anak mengandalkan dirinya pada persepsinya tentang kenyata- 

an sangat menonjol. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak 

mampu mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Namun intelektual a- 

nak dibatasi oleh sifat egonya, yaitu anak tidak menyadari jika orang lain da- 

pat berpandangan berbeda dengannya tentang sesuatu objek yang sama. 

3) Tahap operasional konkret (7-11 tahun) 

 Pada tahap ini anak tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang 

datang dari pancaindera. Anak telah dapat melakukan pengelompokan dan 

pengaturan masalah tetapi anak belum sepenuhnya menyadari adanya prinsip-

prinsip yang terkandung di dalamnya. 
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4) Tahap operasional formal (11 tahun- seterusnya) 

 Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide, 

mereka sudah mampu memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah 

dan juga dapat bekerja secara efektif dan sistematis, secara proporsional, serta 

menarik generalisasi secara mendasar. 

Usia anak SD yaitu antara tujuh tahun hingga sebelas tahun. Pada tahap ini, 

seorang anak mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk 

benda konkret. Dalam hal ini guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan percobaan dengan obyek fisik yang didukung dengan interaksi 

temannya dan dibantu oleh pertanyaan pancingan dari guru. Selain itu guru juga 

dapat menerapkan pembelajaran yang mengasyikkan, sesuai dengan usia anak SD 

yang masih dalam usia bermain. Seorang anak akan lebih berhasil dalam belajar- 

nya apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya. Media sebagai 

benda konkret dibutuhkan siswa dalam pembelajaran IPA di SD. Manfaat media 

menurut Dale (dalam Arsyad, 2009:23) meliputi:  

1)  meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas; 

2)  membuahkan perubahan yang signifikan terkait tingkah laku siswa; 

3)  menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa melalui hubungan 

antara mata pelajaran, kebutuhan dan minat siswa; 

4)  membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa; 

5)  membuat hasil belajar lebih bermakna untuk berbagai kemampuan siswa; 



56 
 

 

6)  mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya 

hasil belajar; 

7)  memberikan umpan balik yang diperlukan, sehingga dapat membantu siswa 

menemukan seberapa banyak materi pelajaran yang telah mereka pelajari; 

8)  melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman, sehingga konsep-

konsep yang bermakna dapat dikembangkan; 

9)  memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembel- 

ajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat; 

10)  meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan ji- 

ka mereka membangun konsep dan sistem gagasan yang bermakna.  

  Berdasarkan pada uraian manfaat media dalam pembelajaran tersebut, tugas 

guru selanjutnya yaitu mengelola kelas agar siswa mendapatkan pengalaman bel- 

ajar secara langsung. Pengelolaan kelas yang baik diperlukan keterampilan proses 

pada guru dalam pembelajaran IPA.   

  Funk (dalam Trianto, 2013:144-147) membagi keterampilan proses menjadi 

dua tingkatan, yaitu keterampilan proses tingkat dasar dan keterampilan proses 

terpadu.  

1) Keterampilan Proses Tingkat Dasar 

a) Pengamatan  

  Mengamati adalah menggunakan semua alat indra  untuk memilah-milah se-   

suatu yang penting dari sesuatu yang kurang penting/tidak penting. Syarat utama 

dalam mengobservasi adalah pemusatan perhatian, ketelitian, dan kecermatan da- 
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lam melihat, mendengar, dan sebagainya, sehingga dapat memilah-milah sesuatu 

yang penting tersebut. 

b) Pengklasifikasian 

  Keterampilan klasifikasi adalah keterampilan dalam menggolong-golongkan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Syarat utama dalam mengklasifikasi adalah 

siswa harus terlatih untuk memahami persamaan dan perbedaan sesuatu. Dasar 

dari klasifikasi dapat berupa ciri khusus, tujuan, maupun untuk kepentingan ter- 

tentu. 

c) Penginferensian 

Kesimpulan sementara/penginferensian dibuat dengan tujuan agar siswa ter- 

latih untuk dapat mengembangkan keterampilan dasarnya. Keterampilan ini dida- 

sarkan pada penarikan kesimpulan sementara dari data-data yang telah terkumpul 

pada suatu waktu tertentu yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan 

penelitian. Jadi, dapat dikatakan penarikan kesimpulan sementara dilakukan sebe- 

lum penelitian itu diadakan. 

d) Prediksi 

Prediksi didasarkan pada fakta atau data yang telah diperoleh dan dikum- 

pulkan melalui kegiatan observasi, pengukuran, eksperimen yang sudah memper- 

lihatkan kecenderungan gejala tertentu. Jadi dapat dikatakan keterampilan ini dila- 

kukan sesudah penelitian dilakukan namun sebelum penarikan kesimpulan yang 

mutlak. 
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e) Pengkomunikasian 

Keterampilan komunikasi adalah keterampilan untuk menyampaikan gagas- 

an, pendapat, hasil penelitian, penemuan, kepada orang lain baik lisan maupun 

tertulis, yang biasanya dilengkapi dengan penyajian data dalam bentuk gambar, 

model, tabel, grafik, diagram yang akan memudahkan orang lain untuk mema- 

hami apa yang dikomunikasikan. 

f) Pengukuran 

Pengukuran didasarkan pada perbandingan, seperti membandingkan pan- 

jang, luas, volume, dan sebagainya. Pelatihan pengukuran dilakukan secara berta- 

hap yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. 

2) Keterampilan Proses Terpadu 

Pada keterampilan proses terpadu, meliputi: (1) menentukan variabel; (2) 

menyusun tabel data; (3) menyusun grafik; (4) memberi hubungan variabel; (5) 

memproses data; (6) menganalisis penyelidikan; (7) menyusun hipotesis; (8) me- 

nentukan variabel secara operasional; (9) merencanakan penyelidikan; dan (10) 

melakukan eksperimen. 

  Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD 

membantu siswa mendapatkan pengetahuan tentang IPA dengan mengembangkan 

potensi yang ada pada diri siswa sehingga dapat mengelola alam semesta dengan 

bijak. Selain itu diharapkan pula siswa berpengalaman langsung dalam pembel- 

ajaran IPA, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, 

dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Pada pembelajaran IPA, guru 

dalam memberikan pengetahuan harus memperhatikan tahapan perkembangan 
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kognitif siswa, seperti: mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

cara berfikir siswa; memberikan peluang kepada siswa agar siswa belajar sesuai 

dengan tahap perkembangannya; berdiskusi dengan teman-temannya; membim- 

bing siswa dalam mempelajari konsep IPA; dan memfasilitasi siswa dengan 

menggunakan media konkret dalam pembelajaran. 

2.1.6 Model Pembelajaran Inkuiri  

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri  

 Menurut Trianto (2007:109) inkuiri adalah proses pembelajaran berdasarkan 

pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengeta- 

huan diartikan sebagai proses menemukan sendiri. Inkuiri merupakan bagian inti 

dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi hasil dari penemuan sendiri. Gulo (dalam Trianto 2007:135) menyatakan 

model pembelajaran inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang meli- 

batkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyeli- 

diki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sasaran utama kegiatan pem- 

belajaran inkuiri adalah: (1) keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses 

kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan 

pembelajaran; dan (3) mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa 

yang ditemukan dalam proses inkuiri.  

 Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di- 

maksud dengan inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa un- 
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tuk dapat menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari melalui beberapa tahap 

menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data dan ke- 

nyataan. Siswa secara maksimal melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya 

untuk menemukan suatu konsep yang dipelajarinya. Sehingga dengan penemuan- 

nya tersebut, konsep yang ditemukan akan lebih bermakna dibandingkan dengan 

konsep yang secara instan hanya diterimanya dari orang lain. 

2.1.6.2 Karakteristik Inkuiri 

Hamdani (2011:23) menyatakan bahwa karakteristik inkuiri adalah mem- 

bimbing, melatih, dan membiasakan siswa untuk dapat terampil dalam berpikir, 

karena secara mental dan fisik siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Pela- 

tihan dan pembiasaan siswa untuk terampil berpikir merupakan hal yang penting 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta hasil belajar yang 

dikehendaki. Joyce and Marsha Weil (1996:187) menyatakan bahwa. 

The essence of the model is to involve students in a genuine 

problem of inquiry by confronting them with an area of investigation, 

helping them identify a conceptual or methodological problem within 

that area of investigation, and inviting them to design ways of 

overcoming that problem. Thus, they see knowledge in the making 

and are initiated into the community of scholars. At the same time, 

they gain a healthy respect for knowledge and will probably learn both 

the limitations of current knowledge and dependability. 

 

Keterangan dari penjelasan tersebut adalah esensi dari model inkuiri terbim- 

bing yaitu untuk melibatkan siswa dalam masalah penyelidikan asli dengan meng- 

hadapkan mereka pada investigasi luas, membantu mereka mengidentifikasi ma- 

salah konseptual atau metodologis dalam penyelidikan, dan mengajak mereka 

untuk merancang cara mengatasi masalah itu. Dengan demikian, mereka melihat 
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dalam pembuatan pengetahuan dan diinisiasi ke dalam komunitas ilmuwan. Pada 

saat yang sama, mereka akan mendapatkan pengetahuan serta  rasa hormat untuk 

belajar lebih baik dengan adanya ketergantungan dan keterbatasan pengetahuan 

saat ini. 

Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 87-88) model pembelajaran 

inkuiri memiliki unsur penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pem- 

belajaran IPA, yaitu: 

1) materi IPA yang dipelajari berhubungan dengan konteks masalah dan feno- 

mena yang dijumpai oleh siswa; 

2) masalah yang akan dipelajari  harus sesuai dengan kenyataan dan update; 

3) material yang akan digunakan tersedia; 

4) pola pertanyaan yang diajukan oleh guru untuk pengarah harus fokus; 

5) pola pertanyaan siswa untuk merumuskan masalah harus sesuai; 

6) perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan siswa harus diperiksa oleh 

guru; 

7) data harus dikumpulkan dengan baik oleh siswa; 

8) mengoptimalkan nilai tanggung jawab dan rasa ingin tahu (curiosity) pada di- 

ri siswa ketika mengumpulkan data; 

9) dalam pengambilan kesimpulan harus tetap berpedoman pada konsep IPA 

yang benar, jika diperlukan guru selalu membimbing; 

10) lembar kegiatan siswa  harus dipersiapkan sebelumnya; 

11) lembar asesmen kognitif, afektif, dan psikomotorik harus dipersiapkan guru 

sebelum proses pembelajaran dan disesuaikan dengan model pembelajaran; 
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12) guru menentukan tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran IPA. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama model pem- 

belajaran inkuiri adalah mengembangkan penguasaan pengetahuan, yang dida- 

patkan dari hasil pengolahan informasi. Penguasaan pengetahuan yang dimiliki 

seorang siswa didapatkan dari hasil penemuannya yang berlangsung dalam pem- 

belajaran. Penemuan yang didapatkan diperoleh melalui serangkaian kegiatan 

ilmiah yang telah direncanakan oleh guru, maupun guru beserta siswa.   

2.1.6.3 Jenis-jenis Pembelajaran dengan Pendekatan Inkuiri 

Herdian (dalam Putra, 2013:96) membagi pendekatan inkuiri menjadi tiga 

jenis yang berdasarkan besarnya intervensi guru terhadap siswa atau besarnya 

bimbingan yang diberikan guru kepada siswa. Ketiga jenis pendekatan inkuiri ter- 

sebut adalah sebagai berikut: 

1) inkuiri terbimbing 

Inkuiri terbimbing adalah pendekatan inkuiri dalam pembelajaran saat guru 

membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan 

mengarahkan kepada suatu diskusi. Pada pendekatan inkuiri terbimbing siswa 

akan dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan yang harus diselesaikan. 

Selama proses belajar siswa mendapatkan pedoman yang diperlukan. Pada tahap 

awal, guru banyak memberikan bimbingan, namun untuk tahap selajutnya bim- 

bingan-bimbingan tersebut dikurangi. Bimbingan dapat berupa pertanyaan dan 

diskusi multiarah yang dapat mengantarkan siswa agar bisa memahami konsep 

mata pelajaran. 
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2) inkuiri bebas 

Pada inkuiri bebas ini, siswa diberi kebebasan untuk menentukan perma- 

salahan yang akan diteliti, menemukan dan menyelesaikan masalah secara man- 

diri, serta merancang langkah-langkah yang diperlukan. Selama proses pembel- 

ajaran bimbingan sangat sedikit diberikan oleh guru, bahkan tidak diberikan.   

3) inkuiri bebas yang dimodifikasi 

Pada pendekatan inkuiri bebas yang dimodifikasi ini siswa tidak dapat me- 

milih atau menentukan masalah untuk diselidiki sendiri, namun dalam pembel- 

ajaran ini siswa menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap 

memperoleh bimbingan. Tetapi, bimbingan yang diberikan lebih sedikit daripada 

inkuiri terbimbing dan tidak terstruktur. 

Sedangkan Hinduan (dalam Putra, 2013:101) menyatakan bahwa ada empat 

jenis pendekatan untuk mengembangkan model inkuiri. Pendekatan-pendekatan 

tersebut adalah: 

1) model inkuiri pendekatan rasional 

Dalam model ini, guru mengarahkan siswa menuju generaliasasi dengan ca- 

ra menggunakan penalaran. Biasanya guru mengajukan sejumlah pertanyaan seca- 

ra lisan serta memancing jawaban dari siswa sampai terjadinya generalisasi yang 

diinginkan. 

2) model inkuiri pendekatan penemuan murni  

Pada model ini, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dan diarahkan untuk 

membimbing siswa menuju penemuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa tu- 
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gas yang harus diselesaikan oleh siswa, sehingga melalui tugas tersebut siswa me- 

nemukan generalisasi konsep yang diharapkan. 

3) model inkuiri pendekatan penemuan terbimbing 

Inkuiri pendekatan penemuan terbimbing adalah proses penyusunan pernya- 

taan yang dianggap benar dan mencari cara menguji kebenaran dari pernyataan 

tersebut. Menurut Bonnstetter (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:84) 

pada inkuiri terbimbing, siswa diberi kesempatan untuk merumuskan prosedur 

praktikum, menganalisis hasil, dan membuat kesimpulan. Sedangkan dalam me- 

nentukan topik, pertanyaan, serta alat dan bahan praktikum difasilitasi oleh guru.  

4) model inkuiri pendekatan eksperimental 

Guru menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang akan ditangani oleh ma- 

sing-masing kelompok atau siswa. Guru tidak memberikan bimbingan kecuali 

penjelasan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan model inkuiri terbimbing. Inkuiri 

terbimbing sebagai model yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena 

siswa belum terbiasa belajar dengan diterapkannya model inkuiri. Selain itu, da- 

lam model inkuiri terbimbing mengajarkan kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru membimbing siswa pada awal pem- 

belajaran secara bertahap. Sedikit demi sedikit guru mengurangi bimbingan-bim- 

bingan tersebut dan membiarkan siswa untuk menemukan sendiri konsep yang 

dipelajarinya. 
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2.1.6.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Menurut Hosnan (2014:342-344), langkah-langkah model inkuiri terbim- 

bing adalah sebagai berikut. 

1) Orientasi 

Pada tahap orientasi guru mengondisikan siswa untuk siap melaksanakan 

proses pembelajaran. Guru menentukan topik penyelidikan serta merangsang dan 

mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah.   

2) Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah untuk membawa siswa pada su- 

atu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang diberikan adalah per- 

soalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Guru 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terkait topik penyelidikan. 

3) Merumuskan Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang diselidik- 

i. Guru membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan di- 

rumuskan siswa harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis 

yang dirumuskan bersifat rasional dan logis. 

4) Mengumpulkan Data 

 Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Guru dalam tahap ini mendorong siswa 

untuk berpikir menemukan informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan perta- 

nyaan-pertanyaan. 
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5) Menguji Hipotesis 

 Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap dite- 

rima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan 

data. Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk menganalisis data yang hasil- 

nya akan disampaikan di depan kelas.  

6) Merumuskan Kesimpulan 

 Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang di- 

peroleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Guru membimbing siswa untuk 

merumuskan kesimpulan sesuai dengan data yang relevan. 

Pada dasarnya penerapan inkuiri terbimbing menurut Herdian (dalam Putra, 

2013:96), siswa akan memperoleh pedoman sesuai yang diperlukan selama proses 

pembelajaran. Pada tahap awal guru banyak memberikan bimbingan. Kemudian, 

pada tahap-tahap berikutnya, bimbingan tersebut dikurangi, sehingga siswa mam- 

pu melakukan proses inkuiri secara mandiri. 

Penerapan model inkuiri ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran 

kontekstual, dimulai atas kesadaran siswa akan memecahkan masalah yang jelas 

yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini menerapkan inkuiri terbimbing, yang 

langkah-langkahnya secara umum telah dipaparkan oleh para ahli tersebut. Pada 

inkuiri terbimbing guru masih berkecimpung untuk membimbing siswa dalam 

menemukan suatu konsep. Dalam hal ini, guru sedikit demi sedikit mengurangi 

bimbingannya selama pembelajaran berlangsung. 

2.1.6.5 Kelebihan Inkuiri 

Beberapa kelebihan inkuiri dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1) model pembelajaran inkuiri meningkatkan potensi siswa; 

2) ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser ke arah kepuas- 

an intrinsik; 

3) siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan; 

4) belajar inkuiri dapat memperpanjang proses ingatan; 

5) belajar dengan inkuiri, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan ide-

ide dengan baik; 

6) pembelajaran menjadi terpusat pada siswa; 

7) proses pembelajaran inkuiri dapat membentuk dan mengembangkan konsep 

diri siswa; 

8) tingkat harapan meningkat; 

9) model pembelajaran inkuiri dapat mengembangkan bakat; 

10) model pembelajaran inkuiri dapat menghindarkan siswa dari belajar dengan 

hafalan; 

11) model pembelajaran inkuiri dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencerna dan mengatur informasi yang didapatkan. 

Menurut Dahar (1998:130-131) pengetahuan yang diperoleh dengan cara in- 

kuiri mengandung beberapa manfaat, yaitu: 

1) pengetahuan itu bertahan lama atau dapat diingat dalam waktu lama dan lebih 

mudah diingat apabila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari de- 

ngan cara-cara lain; 

2) hasil belajar mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar 

lainnya; 
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3) secara menyeluruh, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan berfikir 

secara bebas.  

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

1) siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide atau gagasan yang di- 

milikinya sehingga hal itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam me- 

nulis karya ilmiah; 

2) siswa mulai diajarkan untuk menganalisis dan mencari kebenaran dari suatu 

masalah yang sedang dibahas, mampu berpikir sistematis, terarah, dan mem- 

punyai tujuan yang jelas; 

3) siswa mampu berpikir induktif, deduktif, dan empiris rasional sehingga hal 

ini akan menyebabkan siswa memiliki kemampuan dalam penalaran yang ba- 

ik. (Hamdani, 2011:182-183) 

Menurut Kuhlthau (2007:6-7) manfaat inkuiri terbimbing bagi siswa: (1) me- 

ngembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan membaca; (2) membangun konsep 

mereka sendiri; (3) siswa mendapatkan keleluasaan dalam penyelidikan dan pem- 

belajaran; (4) mendapatkan motivasi dan keterlibatan tingkat tinggi serta manfaat 

bagi guru yaitu: (1) mengajarkan keterampilan konten dan informasi secara ber- 

samaan; (2) berbagi tanggung jawab dalam tim instruksional; (3) merencanakan 

dengan lebih banyak kreativitas. 

2.1.7 Media Audio Visual 

2.1.7.1 Pengertian Media Audio Visual 

Menurut Hamdani (2011: 245) media audio visual merupakan media yang 

mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, 
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seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Sedangkan menurut Anitah (2011:- 

6.30), media audio visual merupakan kombinasi dari media audio dan media vi- 

sual atau disebut media pandang dengar. Selain itu, pengertian yang lain disam- 

paikan oleh Sukiman (2012: 184), menurut Sukiman media pembelajaran berbasis 

audiovisual adalah media yang digunakan untuk penyalur pesan dengan meman- 

faatkan indera pendengaran dan penglihatan. Media audio visual memiliki efek- 

tivitas lebih tinggi daripada media visual atau audio. Hal tersebut ditunjukkan de- 

ngan kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam Arsyad, 2009:11) 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Kerucut tersebut merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan 

pengalaman. Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media penyam- 

pai pesan. Dasar pengembangan kerucut tersebut berdasarkan tingkat keabstrakan 

jumlah indera yang turut serta dalam menerima isi pembelajaran. Pengalaman 

langsung berpengaruh pada kesan yang didapat siswa secara utuh dan paling ber- 

makna mengenai isi pembelajaran  melalui semua indera yang dimilikinya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audio visual 

merupakan media pembelajaran berbasis audio dan visual yang digunakan sebagai 
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sarana penyaluran pesan. Pesan yang disampaikan dengan media audio visual a- 

kan memberikan pengalaman langsung yang bermakna dan berkesan pada siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan media audio visual pada siswa SD, akan 

membantu siswa untuk belajar lebih banyak, daripada siswa yang hanya belajar 

dengan rangsangan pandang saja atau hanya belajar dengan rangsangan dengar 

saja karena siswa SD masih dalam usia operasional konkret, sehingga siswa 

menggunakan pancainderanya untuk memahami pesan yang disalurkan.  

2.1.7.2 Langkah-Langkah Penggunaan Media Audio Visual 

 Penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran. 

Berikut ini langkah-langkah menurut Djamarah dan Zain (2013:136) dalam peng- 

gunaan audio visual adalah:  

1) merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media audio visual 

sebagai media pembelajaran. Media audio visual ditulis dalam tujuan pem- 

belajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa; 

2) persiapan guru. Guru memilih dan menetapkan media yang akan dipakai guna 

mencapai tujuan. Media yang dipilih harus diperhatikan dan sesuai dengan 

materi atau konsep mata pelajaran yang akan disampaikan; 

3) persiapan kelas. Siswa melakukan persiapan sebelum mereka menerima pe- 

lajaran dengan menggunakan media audio visual. Persiapan tersebut meliputi 

kondisi fisik dan psikis siswa serta segala sesuatu yang akan di butuhkan oleh 

siswa misalnya alat-alat tulis; 

4) langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Penyajian bahan pel- 

ajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran akan berjalan lancar apabi- 
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la guru memiliki keahlian dalam menggunakan media pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa ada hambatan dari guru; 

5) langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini siswa belajar dengan meman- 

faatkan media pengajaran yang ada. Sebagai contoh siswa mempraktikkan 

mengenai isi dari media sesuai dengan kegiatan pembelajaran atau siswa dila- 

tih cara mengerjakan soal latihan dengan media yang ada dengan bimbingan 

guru; 

6) langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini siswa dievaluasi oleh guru me- 

ngenai sampai sejauh mana tujuan pengajaran yang dicapai, sekaligus dapat 

dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang ke- 

berhasilan proses belajar siswa.  

2.1.7.3 Jenis-Jenis Media Audio Visual 

Media audio visual ini memiliki banyak jenisnya, Anitah (2011:6.30) me- 

nyebutkan dua macam media audio visual yaitu slide suara dan televisi. Munadi 

(dalam Sufanti,2010: 88) menyebutkan jenis media audio visual yaitu film ber- 

suara, televisi dan video. Berdasarkan pendapat tersebut, Sufanti (2010: 88) me- 

maparkan jenis-jenis media audio visual sebagai berikut. 

1) Film Bersuara atau slide bersuara 

Merupakan salah satu jenis media visual yang menampilkan sejumlah slide, 

dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan 

dan disajikan dengan suara sebagai pengiringnya. 
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2) Televisi 

Televisi berasal dari kata tele dan visi yang berarti jauh dan penglihatan. 

Dengan kata lain, televisi merupakan program yang memperlihatkan sesuatu dari 

jauh. Makna televisi dan film sebenarnya sama yaitu didengar dan dilihat karena 

peranannya sebagai gambar hidup dan juga sebagai radio. 

3) Video 

Video merupakan perangkat lunak berupa rekaman suatu peristiwa yang di- 

putar dengan media video. Dengan media ini memudahkan untuk perulangan. Ka- 

set yang berisi rekaman bisa diputar berulang-ulang, dihentikan, dan diputar sesu- 

ai keinginan. 

Berdasarkan klasifikasi media audio visual tersebut, pada pembelajaran IPA 

melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual akan mengguna- 

kan media berupa slide bersuara. Penggunaan slide suara akan menarik perhatian 

siswa dengan adanya gambar-gambar yang menarik serta berwarna-warni dan ter- 

dapat efek suara yang dapat memudahkan siswa untuk membangun konsep materi 

secara mendiri. 

2.1.7.4 Kelebihan Media Audio Visual  

Menurut Hamdani (2011: 249), media audio visual akan menjadikan pe- 

nyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Media audio visual 

berfungsi sebagai penunjang pembelajaran yang berbasis suara dan visual. Media 

audio visual dapat menggantikan tugas guru. Keunggulan media ini dapat membe- 

rikan kesan mendalam yang dapat mempengaruhi siswa, karena dengan media au- 

dio visual membuat suatu hal seperti nyata. Memberikan pesan yang diterima se- 
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cara merata oleh siswa, dikarenakan seolah-olah guru terlibat dalam suatu penaya- 

ngan tentang suatu kejadian yang mendidik. Kelebihan dan kekurangan media au- 

dio visual yaitu sesuai dengan jenis media dari macam-macam bentuk media yang 

digunakan. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

sendiri-sendiri sesuai dengan manfaat penggunaannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, menggunakan media audio visual dapat mem- 

bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada 

siswanya melalui indra penglihatan dan pendengaran. Media audio visual dalam 

penelitian ini berisi tentang video percobaan daur air, video penjelasan cara meng- 

hemat air, dan video penjelasan permasalahan air. Media audio visual merupakan 

media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan pelajaran yang da- 

pat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga 

terjadi proses belajar mengajar yang lebih kondusif. Penggunaaan  media audio 

visual, siswa dituntut untuk menyimak isi dari tayangan yang ditayangkan melalui 

media audio visual. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk mencermati apa yang dili- 

hat, didengar dan disimaknya.  

2.1.8 Teori Belajar 

Berikut ini, teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

2.1.8.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah pembelajaran yang dilandasi anggapan bahwa de- 

ngan menggambarkan pengalaman, pengetahuan dan pemahaman dengan sendiri- 

nya akan terbangun. Menurut Slavin (dalam Trianto, 2013:74) pada teori kon- 
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struktivisme ditekankan bahwa seorang guru tidak dapat hanya sekadar membe- 

rikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

benaknya. Suprijono (2011, 30-31) menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah 

hasil konstruksi dari kegiatan siswa. Pengetahuan ilmiah berubah dari waktu ke 

waktu. Pemikiran ilmiah adalah sementara dan merupakan sebuah proses. Pemiki- 

ran ilmiah adalah proses membangun dan reorganisasi secara terus menerus. Pe- 

ngetahuan terdapat dalam diri seseorang yang membentuknya. Setiap pengetahuan 

mengandaikan suatu interaksi dengan pengalaman. Tanpa interaksi dengan objek, 

seseorang tidak dapat membangun suatu pengetahuan. 

Prinsip-prinsip teori konstruktivisme menurut Suparno (dalam Trianto, 

2013:75), antara lain: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; (2) teka- 

nan dalam proses belajar terletak pada siswa; (3) mengajar adalah membantu sis- 

wa belajar; (4) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil 

akhir; (5) kurikulum menekankan partisipasi siswa; (6) guru sebagai fasilitator. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah pengetahuan 

didapatkan siswa melalui keaktifannya dalam mengkonstruk. Dalam hal ini, guru 

tidak secara langsung memberikan pengetahuannya, namun membantu siswa de- 

ngan memfasilitasi siswa untuk membangun sendiri pengetahuan tersebut. Keter- 

kaitan teori ini dengan penelitian melalui model inkuiri terbimbing berbantuan 

media audio visual yaitu dalam pembelajaran, seorang guru tidak secara langsung 

memberikan informasi pengetahuan yang akan diajarkan. Akan tetapi, guru hanya 

membimbing siswa agar aktif untuk membangun sendiri pengetahuan yang akan 

dipelajarinya.  
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2.1.8.2 Teori Belajar Kognitivisme 

 Menurut Hamdani (2011:63) dalam teori kognitif belajar merupakan peris- 

tiwa mental. Belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, 

dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif  menekankan belajar sebagai pro- 

ses internal. Kognitivisme membagi tipe-tipe siswa, yaitu: (1) tipe pengalaman 

konkret, lebih menyukai contoh khusus yang mereka bisa terlibat dan berhu- 

bungan dengan teman-temannya, bukan dengan orang-orang dalam otoritas itu; 

(2) tipe observasi reflektif, yaitu mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan 

tindakan; (3) tipe konsepsualisasi abstrak, yaitu lebih suka bekerja dengan sesuatu 

dengan simbol-simbol daripada dengan temannya. Mereka suka bekerja dengan 

teori dan melakukan analisis sistematis; (4) tipe eksperimentasi aktif, yaitu lebih 

suka belajar dengan melakukan praktik proyek dan melalui kelompok diskusi. 

Mereka menyukai metode belajar aktif dan berinteraksi dengan teman untuk 

memperoleh umpan balik dan informasi. 

 Teori Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget (dalam Suyono dan Hari- 

yanto, 2012:83-84) berkenaan dengan kesiapan anak belajar yang dikemas dalam 

tahap-tahap perkembangan intelektual sejak lahir sampai dewasa. Secara garis 

besar skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya dibagi dalam em- 

pat periode utama atau tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) tahap sensori motor 

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

(7-11 tahun); (4) tahap operasional formal (11 tahun- seterusnya). 
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 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran, 

seorang guru dalam memperkenalkan informasi yang akan diberikan kepada siswa 

meli- batkan cara berfikir siswa serta tahap perkembangan siswa. Dalam 

penelitian ini, siswa diajak berfikir dalam menemukan konsep materi pelajaran 

untuk meme- cahkan masalah bersama dengan temannya serta beberapa 

bimbingan dari guru. 

2.1.8.3 Teori Belajar Behaviorisme 

 Hamdani (2011:63) memandang behaviorisme bahwa pikiran dalam me- 

nanggapi rangsangan yang dapat diamati  secara kuantitatif, sepenuhnya meng- 

abaikan proses berpikir yang terjadi di dalam otak. Behaviorisme memandang 

tingkah laku yang dapat diamati dan diukur sebagai indikator belajar.  

 Perilaku pada pandangan behaviorisme dijelaskan melalui pengalaman yang 

dapat diamati, bukan melalui proses mental. Menurut behaviorisme, perilaku ada- 

lah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara langsung. Behavioris- 

me menekankan arti penting bagaimana siswa membuat hubungan antara pe- 

ngalaman dan perilaku. Suprijono (2011:16-17) berpendapat bahwa ciri teori 

behaviorisme mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil; menekankan peranan 

lingkungan; mementingkan pembentukan reaksi atau respon; menekankan pen- 

tingnya latihan; mementingkan mekanisme hasil belajar; dan mementingkan pe- 

ranan kemampuan. Hasil belajar yang didapat adalah munculnya perilaku yang 

diingankan. 

 Albert Bandura (dalam Suyono dan Hariyanto, 2012:66), seorang tokoh 

behaviorisme yang dipengaruhi oleh teori kognitivisme yang dikembangkan oleh 
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Jean Piaget. Bandura menyatakan bahwa perilaku individu tidak semata-mata re- 

fleks otomatis terhadap stimulus (S-R Bond), melainkan juga akibat dari reaksi 

yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif in- 

dividu itu sendiri. Dalam hal ini belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan 

dan penyajian contoh. Perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh perilaku model da- 

lam bentuk akibat-akibat positif maupun dalam bentuk akibat-akibat negatif. Pro- 

ses pemodelan terjadi dengan beberapa tahapan yaitu: (1) perhatian; (2) ingatan; 

(3) produksi;  dan (4) motivasi.   

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah 

belajar diharapkan terjadi suatu perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang 

dimaksud adalah perubahan perilaku yang dapat secara langsung diamati oleh 

indera manu- sia. Perubahan perilaku tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, 

serta psikomo- torik. Keterkaitan teori behaviorisme dengan penelitian ini adalah 

setelah siswa mengikuti pembelajaran, muncul perubahan perilaku pada siswa 

tersebut. Per- ubahan perilaku yang terbentuk merupakan hasil dari pengalaman 

siswa setelah mengikuti pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual.    

2.1.9 Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan Media Audio Visual 

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, guru harus 

mampu merancang pembelajaran dengan baik, memilih materi yang tepat, serta 

memilih dan mengembangkan strategi yang dapat melibatkan siswa secara opti- 

mal. Pembelajaran menyenangkan menurut Mulyasa (dalam Rusman 2014:326) 

adalah suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang 
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kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Proses 

pembelajaran tidak lagi dimonopoli oleh adanya kehadiran guru di dalam kelas 

dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kegiatan 

pembelajaran inkuiri diawali dengan eksplorasi konsep, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengemukakan gagasan sesuai dengan pengetahuan awal 

yang mereka miliki. Siswa diberi kesempatan untuk mencari sendiri jawaban per- 

masalahan yang diberikan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengamatan 

dan pengalaman sendiri. Dengan demikian, model pembelajaran ini diduga dapat 

meningkatkan potensi intelektual siswa. Dalam pembelajaran inkuiri, siswa dido- 

rong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka dengan konsep-konsep dan 

prinsip. Adapun guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan mela- 

kukan percobaan atau praktik sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi (Hamdani, 2011: 23). 

Pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing berbantuan media audio 

visual terdapat beberapa topik bahasan yang mencakup tiga kompetensi yang di- 

kembangkan. Untuk kompetensi pengetahuan yang dikembangkan adalah meng- 

amati daur air, kegiatan manusia yang mempengaruhi air, serta cara menghemat 

air. Sedangkan untuk kompetensi sikap yang dikembangkan adalah bersyukur, 

melakukan kebiasaan baik, kerjasama dan kelompok. Selain itu kompetensi psi- 

komotor yang dikembangkan adalah melakukan kegiatan inkuiri dengan media. 

Penerapan model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual meng- 

ikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) guru merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan media audio vi- 

sual; 

2) guru mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran; 

3) guru memberikan apersepsi dan motivasi yang dapat menstimulus siswa dalam 

memecahkan masalah yang akan diberikan (orientasi masalah); 

4) guru menayangkan media audio visual berupa gambar yang dapat bergerak 

serta terdapat efek suara serta memberikan permasalahan (perumusan masa- 

lah); 

5) guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok; 

6) guru membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis (merumuskan hipotesis); 

7) siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk meru- 

muskan hipotesis serta menemukan konsep berdasarkan percobaan yang dila- 

kukan (pengumpulan data); 

8) guru meminta siswa untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya (menguji 

hipotesis); 

9) guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang menyampaikan hipote- 

sisnya dengan tepat serta memberikan penguatan bagi kelompok yang belum 

dapat merumuskan hipotesis dengan tepat; 

10) guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran (menyimpul- 

kan); 

11) guru memberikan soal evaluasi serta merefleksi penggunaan media audio vi- 

sual dalam pembelajaran. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Kajian Empiris merupakan kajian yang meliputi data-data empiris atau  data 

yang diperoleh berdasarkan prosedural penelitian, dalam penelitian ini yaitu pe- 

ningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan 

media audio visual, dapat dibuktikan  dengan  data  yang  diperoleh  sebagai ber- 

ikut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Zehra Ozdilek pada tahun 2009 dengan judul 

“The Effect of a Guided Inquiry Method on Pre-service Teacher’s Science Teach- 

ing Self-Efficacy Belief”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mene- 

rapkan metode inkuiri terbimbing serta data yang dianalisis dengan menggunakan 

paired sample t-test dengan program SPSS 16.00 pada tingkat signifikansi 0,01. 

Wawancara kelompok fokus juga dilakukan dengan 10 kelompok peserta setelah 

mereka menyelesaikan. Temuan kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa 

tingkat harapan keberhasilan peserta dan harapan hasil pada skor posttest lebih 

tinggi dari skor pretest. Penelitian ini juga menyajikan efektivitas metode inkuiri 

terbimbing untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kemanjuran pre-service 

guru dalam mengajar sains. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Richmond Quarcoo-Nelson pada tahun 2012 

dengan judul “Impact of Audio-Visual Aids on Senior High School Students’ 

Achievement in Physic”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketika media 

yang tepat (misalnya audio visual) yang terintegrasi ke dalam kurikulum untuk 

melengkapi metode tradisional, hasil belajar yang lebih tinggi dalam hal prestasi 

skor mungkin akan terjadi. Siswa SHS diajarkan dengan audio visual dibantu 
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instruksi dicapai lebih baik daripada siswa diajarkan dengan metode tradisional. 

Kinerja adalah secara signifikan ditingkatkan dengan menggunakan audio visual 

dibantu pendekatan instruksional dalam pembelajaran Fisika. Skor prestasi rata-

rata siswa laki-laki dan perempuan secara signifikan dibantu ditingkatkan dengan 

penggunaan instruksi audio visual. Penelitian telah menunjukkan bahwa peng- 

gunaan instruksi audio visual dibantu meningkatkan siswa prestasi dalam fisika 

yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode tradisional di tingkat 

SHS. Guru fisika SHS harus didorong untuk mengadopsi metode pengajaran 

mereka. Itu menyatakan bahwa para peneliti dan guru fisika SHS harus meng- 

eksplorasi penggunaan instruksi audiovisual untuk mengajar bidang fisika lainnya 

tidak tercakup dalam studi ini untuk menentukan efektivitas dan kemungkinan 

adopsi sebagai strategi pembelajaran utama. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Elijah Ojowu Ode pada tahun 2014 dengan 

judul “Impact of Audio-Visual (AVs) Resources on Teaching and Learning in 

Some Selected Private Secondary Schools in Makurdi”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya audiovisual memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah. Penelitian 

ini meneliti dampak dari penggunaan sumber daya audiovisual pada pengajaran 

dan pembelajaran di dipilih sekolah menengah swasta di Makurdi, ibukota Benue 

State, Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat impak- 

si penggunaan sumber daya audiovisual memiliki pengajaran dan pembelajaran 

dalam rangka mendorong infus ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Meya- 

kinkan, studi ini menemukan bahwa yang dipilih sekolah swasta di Makurdi 
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menggunakan berbagai jenis sumber daya audiovisual dalam proses belajar meng- 

ajar dan ini telah memiliki dampak positif yang signifikan pada pengajaran dan 

pembelajaran di sekolah-sekolah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Nur pada tahun 2014 dengan ju- 

dul “Penggunaan Metode Inquiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Pokok Bahasan Tumbuhan Hijau di Kelas V SDN 2 Bora”. Hasil pe- 

nelitian ini menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada  ke- 

giatan pembelajaran siklus I dan siklus II dalam kategori baik. Pengelohan hasil 

tes pada siklus I, dari 21 0rang siswa yang mengikuti tes akhir terdapat 14 orang 

siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 66,67%. 

Hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa dari 21 orang siswa yang 

mengikuti tes akhir terdapat 20 orang siswa yang tuntas belajar dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 95,24%. Dari hasil analisis data dapat disim- 

pulkan bahwa terjadi  peningkatan 28,57% dari siklus I ke siklus II. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Thesa Carera Swandani pada tahun 2014 de- 

ngan judul “Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Tematik (IPA) Kenampakan Matahari”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan media Audio Visual berpengaruh terhadap pening- 

katan hasil belajar siswa yakni pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar 

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

siswa sebesar 100%. Sehingga, persentase peningkatan ketuntasan hasil belajar 

dari siklus I ke siklus II sebesar 49%. 
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 Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual kualitas pembelajaran dapat me- 

ningkat dengan baik, maka penelitian tersebut dapat dijadikan pendukung untuk 

melaksanakan penelitian dan dapat menambah khasanah pengembangan penge- 

tahuan mengenai penelitian IPA.  

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajar- 

an IPA di SDN Gisikdrono 03 Semarang belum mencapai hasil yang optimal. Hal 

ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Guru belum optimal dalam membim- 

bing siswa untuk menemukan konsep secara mandiri, sehingga siswa belum ter- 

motivasi dan terfasilitasi untuk secara mandiri mempelajari konsep dengan pene- 

muannya sendiri. Guru kurang memberikan masalah yang harus diselesaikan sis- 

wa terkait materi pembelajaran, sehingga siswa belum terbiasa berpikir secara kri- 

tis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang diper- 

tanyakan. Guru belum maksimal sebagai penghubung dalam mengaitkan materi 

dengan permasalahan yang ditemui di lapangan, sehingga siswa masih menghafal- 

kan materi pembelajaran. Guru masih kurang menstimulus siswa untuk bertanya, 

sehingga kemampuan siswa dalam kegiatan tanya jawab untuk berfikir secara kri- 

tis dan analitis belum terlihat, yang berakibat pada rasa percaya diri siswa juga be- 

lum tumbuh. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan tin- 

dakan untuk melakukan tindakan dengan menerapkan model inkuiri terbimbing 
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berbantuan media audio visual. Dengan menerapkan model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan pengamatan, bertanya, mengajukan praduga-praduga sementara, 

mengumpulkan data, serta menyimpulkan sendiri melalui media audio visual.  

Tindakan perbaikan yang dilakukan peneliti dengan menerapkan audio visu- 

al diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa juga meningkat. Selanjutnya juga dapat memberi masukan kepada 

guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif serta pembelajaran yang me- 

nyenangkan sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun rancangan penelitian ber- 

dasarkan kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

1. Guru:  

1)  belum optimal dalam membimbing siswa  untuk 

mencari dan  menemukan materi pelajaran yang 

berorientasi pada masalah secara mandiri. 

2)  kurang memberikan masalah-masalah yang 

membutuhkan analisis untuk diselesaikan siswa 

terkait materi pembelajaran 

3)  belum optimal dalam menggunakan media     

pembelajaran  

2. Siswa:  

1)  belum bisa menemukan konsep secara mandiri 

2)  belum terbiasa berpikir secara kritis dan analitis 

3)  masih bergantung pada penjelasan materi oleh 

guru 

4)  masih menghafalkan materi pembelajaran  

3.  Hasil belajar :  

1)  siswa yang memperoleh nilai rata–rata di bawah  

KKM adalah 20 siswa dari 36 siswa, sehingga 

ketuntasan klasikalnya  45 %. 

 

Kondisi Awal 

Langkah-langkah model inkuiri terbimbing dengan 

media Audio Visual: 

1. Perumusan tujuan pembelajaran 

2. Penyiapan media Audio Visual 

3. Apersepsi dan motivasi serta orientasi pada 

masalah 

4. Perumusan masalah melalui media audio visual 

5. Pembentukan kelompok 

6. Merumuskan hipotesis 

7. Mengumpulkan data 

8. Menguji hipotesis 

9. Pemberian penghargaan  

10. Merumuskan kesimpulan 

11. Evaluasi  

 

Pelaksanaan 

Tindakan dengan 

model inkuiri 

terbimbing 

berbantuan 

media audio 

visual 

Kondisi akhir yang diharapkan yaitu: 

1) keterampilan guru meningkat dalam pembelajar- 

an 

2) aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran 

3) hasil belajar meningkat dalam pembelajaran 

dengan skor rata-rata di atas KKM yaitu 65 

 

Kondisi Akhir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: dengan menerapkan model inkuiri terbimbing berban- 

tuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). PTK menurut 

Arikunto (2012:3) adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa se- 

buah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan dalam PTK diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan oleh siswa. Tahap penelitian dalam PTK, umumnya melalui empat 

tahap dalam satu siklus, yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan, 

dan (4) refleksi (Arikunto, 2012:16). Prosedur tersebut dilakukan secara berulang 

sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai, sebagaimana sesuai 

dengan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2012:16) 

Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas 
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Berdasarkan bagan tersebut, berikut penjabaran dari tahapan rancangan pe- 

nelitian tindakan kelas. 

3.1.1 Perencanaan 

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah tahap perencanaan. 

Menurut Arikunto (2012:18), pada tahap ini ditentukan fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah ins- 

trumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. 

Pada penelitian ini, tahap perencanaan tertuang dalam perencanaan pem- 

belajaran, meliputi:  

1) menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta 

menentukan indikator dalam pembelajaran IPA bersama tim kolaborator; 

2) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan skenario pembel- 

ajaran IPA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan melalui model inkuiri 

terbimbing berbantuan media audio visual; 

3) menyiapkan sumber belajar berupa materi pelajaran serta media audio visual 

dan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan dalam pembelajaran melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual; 

4) menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar pengamatan kelompok; 

5) menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar guru 

dan aktivitas siswa. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah penerapan tindakan yang telah dirancang pada 

tahap perencanaan (Arikunto, 2012:18). Pelaksanaan tindakan bertujuan untuk 

memperbaiki pembelajaran dalam praktik pendidikan pada kelas tertentu serta 

meningkatkan kinerja guru untuk menyelesaikan masalah. Pelaksanaan tindakan 

dalam praktik pembelajaran dilakukan apa adanya, dalam artian tidak dibuat-buat 

dalam program pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran IPA 

melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. Jika ternyata 

tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab permasalahan 

yang menjadi kecemasan guru, maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-

langkahnya tetap sama melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio 

visual. Siklus I, II dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disu- 

sun.  

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat (Ari- 

kunto, 2012:19). Tahap observasi dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelak- 

sanaan tindakan. Jadi, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Dapat 

disimpulkan bahwa observasi dalam PTK adalah cara pengumpulan data  melalui 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa 

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Hasil dari pengamatan tersebut ditu- 

angkan dalam bentuk catatan yang disusun secara sistematis. 
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Tahap observasi pada penlitian ini, dilakukan secara kolaboratif dengan gu- 

ru kelas VA untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada pem- 

belajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual 

menggunakan instrumen yang disediakan. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini 

juga diamati untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran.  

3.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan melihat berbagai kekurangan yang dilaksanakan 

guru selama tindakan. Refleksi berarti “pantulan”. Melakukan refleksi berarti me- 

mantulkan atau mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab me- 

ngapa itu terjadi (Arikunto, 2012:19). Pada tahap ini, peneliti bersama kolaborator 

mengkaji proses pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan 

media audio visual berupa aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Semarang melalui pengamatan. Berdasarkan hasil peng- 

amatan tersebut, ditemukan kekurangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pe- 

nyusunan rencana pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. 

Peneliti bersama kolaborator menyusun tindak lanjut perbaikan untuk siklus 

berikutnya merujuk pada siklus sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan peneliti 

untuk mencapai indikator yang diharapkan pada siklus berikutnya dilaksanakan 

agar pembelajaran lebih efektif dan permasalahan dalam pembelajaran dapat dia- 

tasi dengan baik. 

 

 

 



91 
 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Siklus penelitian adalah putaran berulang dari kegiatan penelitian tindakan 

kelas, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Arikunto, 

2012: 16). Pada penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari 1 pertemuan. Secara rinci pelaksanaan siklus dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam penelitian ini, meliputi. 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP sesuai dengan materi melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

 
Tabel 3.1  

Rencana Pembelajaran Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubu- 

ngannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

dasar 

7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya. 

Indikator 7.4.1 menjelaskan pengertian daur air 

7.4.2 mengidentifikasi percobaan daur air 

7.4.3 membuat laporan percobaan daur air 

7.4.4 menjelaskan manfaat air 

 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual berupa sound slide 

tentang daur air dan manfaat air serta video percobaan daur air. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Pengamatan Kelom- 

pok. 



92 
 

 

4) Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk mengamati hasil 

belajar siswa, keterampilan guru dan aktivitas siswa, lembar catatan lapangan, 

serta lembar wawancara. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, terdapat langkah-langkah guru dan siswa da- 

lam pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

 Kegiatan Awal (7 menit): 

1. Guru mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru mengkondisikan siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa audio visual.  

 Kegiatan Inti (48 menit): 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan.  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil men- 

catat permasalahan yang diberikan  guru.  

3. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok.  

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis.  

5.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan video percobaan tersebut.  

6.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

7.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya.  

8.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan.  
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 Kegiatan Akhir (15 menit): 

1. Guru menutup pelajaran 

3.2.1.3 Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas melakukan 

pengamatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual . 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

3.2.1.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

2) Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

siklus I. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I, diantaranya: 

(1) pe- laksanaan kegiatan pra pembelajaran belum optimal; (2) pengkondisian 

siswa belum maksimal; (3) kegiatan tanya jawab dalam merumuskan hipotesis 

belum tampak; (4) belum dilakukannya percobaan; (5) memberikan tanggapan 

hasil diskusi; dan (6) siswa kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab dalam 

kegiatan penemuan. 

4) Merencanakan tindak lanjut untuk siklus II, berupa revisi, diantaranya: 

(1) me- ningkatkan keterampilan guru dengan membimbing siswa untuk 

berdoa sebe- lum pembelajaran, pemberian apersepsi, motivasi, pengkondisian 

siswa, (2) memaksimalkan dalam mengkondisikan siswa; (3) memfokuskan 
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pada materi pembelajaran ketika kegiatan tanya jawab; (4) membimbing siswa 

untuk mela- kukan percobaan; (5) memberikan tanggapan terhadap hasil 

diskusi; dan (6) membimbing siswa dalam kegiatan penemuan.  

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua bertujuan untuk memperbaiki dan menyem- 

purnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Tahap perenca- 

naan, dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP sesuai dengan materi melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

 
Tabel 3.2  

Rencana Pembelajaran Siklus II 

Standar 

Kompetensi 

7.1  memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubu- 

ngannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

dasar 

7.4  mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya. 

Indikator 7.4.5 menjelaskan cara menghemat air 

7.4.6 menganalisis kegiatan manusia yang mempengaruhi 

daur air 

7.4.7 merancang percobaan pemborosan air  

7.4.8 membuat laporan percobaan pemborosan air 

 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Pengamatan Kelom- 

pok. 
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4) Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk mengamati hasil 

belajar siswa, keterampilan guru dan aktivitas siswa, lembar catatan lapangan, 

serta lembar wawancara. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan Awal (7 menit): 

1. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing.  

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru mengkondisikan siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi:”Anak-anak,”minggu lalu kita sudah bel- ajar 

apa saja anak-anak?” 

5. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “bangun tidur”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

7. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa audio visual serta alat dan ba- 

han percobaan.  

 Kegiatan Inti (48 menit): 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan 

serta mengkondisikan siswa untuk mengamati media audio visual tersebut. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil men- 

catat permasalahan yang diberikan  guru.  

3. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok.  

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. 
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5.  Guru memberikan bimbingan untuk merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan.  

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan percobaan yang dilakukan 

tersebut.  

7. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk memantau jalannya 

percobaan. 

8.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

Guru membimbing siswa dalam pemamparan hasil diskusi kelompok.  

9.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya.  

10.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan.  

 Kegiatan Akhir (15 menit): 

1. Guru menutup pelajaran 

3.2.2.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

melakukan pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 
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2) Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

siklus II. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II, diantaranya: 

(1) guru belum maksimal dalam menyediakan alat dan bahan untuk kegiatan 

percobaan; (2) pengkondisian kelas ketika kegiatan percobaan belum optimal; 

(3) arahan dan penjelasan guru dalam pembelajaran kurang maksimal; dan (4) 

guru belum maksimal dalam membimbing siswa pada kegiatan penemuan. 

4) Merencanakan tindak lanjut pada siklus III, berupa revisi, diantaranya: 

(1) guru akan meminta bantuan siswa untuk menyediakan alat dan bahan 

percobaan; (2) guru akan mengkondisikan siswa ketika melakukan percobaan; 

(3) guru akan lebih memaksimalkan dalam bersuara untuk memberikan arahan 

dan penje- lasan; dan (4) guru akan lebih maksimal dalam membimbing siswa 

dalam ke- giatan penemuan. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama dan ke- 

dua. Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP sesuai dengan materi 

IPA me- lalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 
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Tabel 3.3  

Rencana Pembelajaran Siklus III 

Standar 

Kompetensi 

7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubu- 

ngannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

dasar 

7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya. 

Indikator 7.4.9 menganalisis permasalahan air 

7.4.10 menjelaskan solusi permasalahan air di lingkungan 

7.4.11 merancang percobaan penjernihan air 

7.4.12 membuat laporan percobaan penjernihan air 

 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa audio visual. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Pengamatan 

Kelom- pok. 

4) Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk 

mengamati hasil belajar siswa, keterampilan guru dan aktivitas siswa, lembar 

catatan lapangan, serta lembar wawancara. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan Awal (7 menit): 

1. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing.  

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru mengkondisikan siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi:”Anak-anak,”minggu lalu kita sudah belajar apa 

saja anak-anak?” 
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5. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “bangun tidur”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

7. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa audio visual serta alat dan 

bahan percobaan. Siswa telah ditugaskan untuk membawa alat dan bahan 

percobaan pada pembelajaran sebelumnya. 

 Kegiatan Inti (48 menit): 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan 

serta mengkondisikan siswa untuk mengamati media audio visual tersebut. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil men- 

catat permasalahan yang diberikan  guru.  

3. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok.  

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. 

5.  Guru memberikan bimbingan untuk merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan.  

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan percobaan yang dilakukan ter- 

sebut.  

7. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk memantau jalannya 

percobaan. 

8.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

Guru membimbing siswa dalam pemamparan hasil diskusi kelompok de- 

ngan menggunakan variasi yaitu kelompok diskusi yang memperhatikan 
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kelompok lain presentasi, mempunyai kesempatan menyampaikan hasil dis- 

kusi terlebih dahulu. 

9.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya.  

10.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan.  

 Kegiatan Akhir (15 menit): 

1. Guru menutup pelajaran 

3.2.3.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

3.2.3.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III.  

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model inkuiri 

terbimbing berbantuan media audio visual  kemudian mempertimbangkan lang- 

kah selanjutnya. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III, diantaranya: (1) gu- 

ru kurang maksimal dalam membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis 

dan penemuan konsep materi pembelajaran; (2) pemberian penjelasan dan pe- 

nguatan serta pengkondisian siswa belum optimal; dan (3) siswa belum antu- 

sias dalam kegiatan tanya jawab. Namun, hasilnya sudah memenuhi indikator 

keberhasilan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan, 



101 
 

 

maka dilakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Adapun revisinya 

sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan bertanya; (2) meningkatkan ke- 

mampuan mengelola kelas; (3) memotivasi siswa untuk mengembangkan ke- 

mampuan berpendapat. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang. Siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang 

sebanyak  36 siswa yang terdiri dari  21 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 03 Semarang. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang 

yang terletak di Jl. Sri Rejeki Timur No.1, Kecamatan Semarang Barat, Kabu- 

paten Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual. 

2) Aktivitas siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dalam pembelajar- 

an IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 
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3) Hasil belajar siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang pada pembel- 

ajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Menurut Arikunto (2012:131) data kuantitatif adalah data yang dianalisis 

secara deskriptif. Biasanya dalam mengolah data kuantitatif menggunakan statis- 

tik deskriptif. Data kuantitatif diambil dari hasil belajar siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbim- 

bing berbantuan media audio visual, berupa kemampuan siswa dalam menyelesai- 

kan soal-soal. Nilai diambil pada akhir pembelajaran di setiap siklus. Data ini be- 

rupa angka yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 100. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi terkait gambaran ekspresi 

siswa yang mencakup tiga ranah yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ari- 

kunto, 2012:131). Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan mengguna- 

kan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara, serta cata- 

tan lapangan pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan 

media audio visual. 

3.6.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 20- 

10:172). Pada penelitian ini, sumber data adalah sebagai berikut: 
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3.6.2.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi ketrampilan guru pada pem- 

belajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

3.6.2.2 Siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan sumber data dari siswa ke- 

las VA SDN Gisikdrono 03 Semarang sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 15 sis- 

wa laki-laki dan 21 siswa perempuan melalui kegiatan observasi selama pelaksa- 

naan siklus pertama sampai siklus ketiga pada pembelajaran IPA melalui model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil evaluasi siswa, video selama pembel- 

ajaran, foto selama pembelajaran, dan hasil observasi terhadap aktivitas siswa da- 

lam kegiatan pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan me- 

dia audio visual. Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan dalam mela- 

kukan tindakan dan bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan peneliti- 

an.   

3.6.2.4 Catatan Lapangan  

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama pro- 

ses pembelajaran berupa data aktivitas guru, aktivitas siswa, dan kemampuan sis- 
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wa pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media 

audio visual. 

 

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode tes dan non tes.  

3.6.3.1 Metode Tes 

Menurut Cronbach (Azwar, 2005 dalam Poerwanti, 2008:4.3) tes adalah “a 

systematic procedure for observing a person’s behavior and describing it with the 

aid of a numerical scale or category system”. Tes adalah prosedur sistematis da- 

lam mengamati tingkah laku seseorang dan mendeskripsikannya dengan instru- 

men skala numerik atau sistem kategori. Menurut Ebster’s Collegiate (dalam 

Poerwanti, 2008:4.4), tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensia, ke- 

mampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visu- 

al. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran 

siklus I dan siklus II. 

3.6.3.2 Metode Nontes 

1) Observasi 
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Marshall (dalam Sugiyono, 2014:310) menyatakan bahwa melalui observasi 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Melalui kegiat- 

an observasi, peneliti dituntut untuk mampu mengamati perilaku-perilaku atau fe- 

nomena-fenomena yang terjadi kemudian mencatatnya dalam suatu lembar ob- 

servasi dan menarik makna dari observasi tersebut. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual selama pelaksanaan tindakan dalam penelitian ber- 

langsung. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berupa ca- 

tatan lapangan, transkrip, buku, surat notulen rapat, surat kabar, majalah, prasasti, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 

Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nama sis- 

wa, data hasil belajar siswa, data observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa, 

serta catatan lapangan selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti menggu- 

nakan dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi tersebut dapat digunakan 

sebagai penguat data lainnya serta mendukung dalam proses perbaikan pembel- 

ajaran. 

3) Wawancara 

Estenberg (dalam Sugiyono, 2014:317) mendefinisikan wawancara merupa- 

kan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wa- 
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wancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisi- 

pan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 

tidak bisa ditemukan dalam observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2014:318). 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi ter-

hadap penerapan model inkuiri terbimbing dengan media audio visual dari penda- 

pat guru kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang pada akhir penelitian ini. Alat 

pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan wawancara. 

4) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah sebuah catatan yang dibuat oleh peneliti yang me- 

ngadakan pengamatan terhadap suatu obyek atau subjek penelitian tindakan kelas 

(Kunandar, 2013:197). Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Syavin, 2011) catatan 

lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, 

dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data da- 

lam penelitian kualitatif.  

Dalam penelitian ini, catatan lapangan berisi tentang permasalahan-perma- 

salahan yang terjadi pada saat pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual. Catatan lapangan dalam penelitian ini berisi cata- 

tan dari observer yang berisi tentang jalannya proses pembelajaran. Hal-hal yang 

muncul dalam proses pembelajaran IPA berupa data keterampilan guru dan aktivi- 

tas siswa dari awal sampai akhir dituliskan dalam catatan lapangan yang berguna 

untuk memperkuat data. Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat per- 

kembangan tindakan, membantu peneliti menemukan kesulitan dan melakukan 

refleksi. 
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, yang dianalisis dengan meng- 

gunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan mean atau rerata, median, 

modus, dan ketuntasan belajar secara individual/klasikal yang ditampilkan dalam 

bentuk persentase. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. 

1) Menentukan mean atau rata-rata kelas 

Menurut Herrhyanto dan Akib (2008:4.2) nilai rata-rata adalah nilai yang 

paling dekat dengan hasil yang sebenarnya. Nilai rata-rata diambil dengan men- 

jumlahkan nilai yang diperoleh siswa yang dibagi dengan jumlah siswa di dalam 

kelas, yaitu dengan rumus yang dikutip dari Herrhyanto dan Akib (2008: 4.2). 

Keterangan  :    

  :  nilai rata- rata 

 ∑ xi    :  jumlah semua nilai siswa 

∑ fi  :  jumlah siswa 

2) Menentukan median atau nilai tengah 

Me =  Bb + p  

Keterangan: 

Me = Median 

 =  
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Bb = Batas bawah kelas interval yang mengandung median 

fm = Frekuensi kelas interval yang mengandung median 

F = Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median 

p = Panjang kelas interval 

n = Jumlah siswa 

Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun me- 

nurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Median digunakan untuk 

mengetahui nilai tengah hasil belajar yang diperoleh. Nilai tengah atau median 

tersebut dapat digunakan untuk menentukan ketercapaian prestasi belajar dari se- 

paruh subjek penelitian (Herrhyanto dan Akib, 2008:4.21). 

3) Menentukan modus atau nilai yang sering muncul 

Mo = Bb + P  

Keterangan: 

Mo = modus 

Bb  = batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P = panjang kelas 

 b1  = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi   sebe- 

lum kelas modus (fsb) 

 b2   = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi sesudah 

kelas modus (fsd) 

Modus adalah gejala-gejala yang sering terjadi. Dalam penelitian ini, modus 

dapat digunakan untuk mengetahui nilai dari data yang paling sering muncul 

dari suatu kumpulan data (Herrhyanto dan Akib, 2008:4.19). 
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4) Menentukan persentase ketuntasan belajar 

 Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan minimal (K- 

KM) SDN Gisikdrono 03 Semarang dengan KKM klasikal dan individual dike- 

lompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.4  

Kriteria Ketuntasan belajar 
Kriteria ketuntasan klasikal Kriteria Ketuntasan individu Kualifikasi 

≥75% ≥ 65 Tuntas 

<75% <65 Tidak Tuntas 

Sumber : SK KKM SDN Gisikdrono 03 Semarang 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi dalam pembelajaran IPA melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual, serta hasil catatan la- 

pangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, dengan cara 

diorganisasikan, diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Untuk data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa diklasifi- 

kasikan dalam empat kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang sesuai 

dengan skor yang telah ditetapkan.  

Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor 

menurut Widoyoko (2012:110) adalah sebagai berikut: 

1) menentukan skor terendah (k) 

2) menentukan skor tertinggi (m) 

3) mencari median 
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4) mencari jarak interval 

5) membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

a) Rumus Median yang digunakan dikutip dari Poerwanti (2008: 6.9) 

Median =  

b) Rumus Jarak interval yang dikutip dari Widoyoko (2012: 110) 

Jarak interval (i) =  

Berdasarkan uraian tersebut, kriteria data skor yang diperoleh dapat dikon- 

versikan dalam bentuk tabel berikut: 

 

Tabel 3.5 

Rentang dan Kategori 

Jumlah Skor Kualifikasi Kinerja 

Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

> (k+3(i)) s/d m Sangat baik Berhasil 

>(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik Berhasil 

>(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup Tidak Berhasil 

K s/d (k+i) Kurang Tidak Berhasil 

 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan ni- 

lai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

1) mengolah data keterampilan guru 

Pengamatan keterampilan guru terdapat 10 indikator keterampilan mengajar 

guru, serta setiap indikator terdapat 4 deskriptor. Sehingga diperoleh: 

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 
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Median (Me) =  =  = 25 

Jarak interval (i) =  =   = 7,5 

Berdasarkan perhitungan tersebut, kriteria data skor yang diperoleh dapat 

dikonversikan dalam bentuk tabel berikut: 

 

Tabel 3.6  

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Mengajar Guru 

Jumlah Skor Kualifikasi  Tingkat Keberhasilan 

Aktivitas Siswa 

>32,5s/d 40 Sangat baik (A) Berhasil 

>25 s/d 32,5 Baik (B) Berhasil 

>17,5 s/d < 25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10 s/d 17,5 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

2) mengolah data aktivitas siswa 

Pengamatan aktivitas siswa terdapat 10 indikator aktivitas siswa, serta setiap 

indikator terdapat 4 deskriptor. Sehingga diperoleh: 

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 

Median (Me) =  =  = 25 

Jarak interval (i) =  =   = 7,5 

Berdasarkan perhitungan tersebut, kriteria data skor yang diperoleh dapat 

dikonversikan dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3.7 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor Kualifikasi  Tingkat Keberhasilan 

Aktivitas Siswa 

>32,5s/d 40 Sangat baik (A) Berhasil 

>25 s/d 32,5 Baik (B) Berhasil 

>17,5 s/d < 25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10 s/d 17,5 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Proses pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan me- 

dia audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbim- 

bing berbantuan media audio visual meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing 

berbantuan media audio visual meningkat dengan kategori sekurang-kurang- 

nya baik. 

3) Sebanyak ≥ 75% dari seluruh siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Sema- 

rang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dalam pembel- 

ajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA melalui model inkuiri ter- 

bimbing berbantuan media audio visual di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Sema- 

rang, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Melalui model inkuiri terbibimbing berbantuan media audio visual pada 

pembelajaran IPA di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat me- 

ningkatkan keterampilan guru. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I 

mendapatkan kriteria cukup, pada siklus II mendapatkan  kriteria sangat ba- 

ik, dan pada siklus III mendapatkan kriteria sangat baik. Peningkatan kete- 

rampilan guru pada ketiga siklusnya dapat ditunjukkan dengan adanya guru 

telah memfasilitasi siswa dalam melakukan percobaan serta memberikan be- 

berapa pertanyaan arahan untuk merumuskan hipotesis, membimbing siswa 

dalam melakukan penyelidikan, dan merefleksi hasil pembelajaran.  

2) Melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual pada pem- 

belajaran IPA di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkat- 

kan aktivitas siswa. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pelak- 

sanaan tindakan pada siklus I mendapatkan kriteria cukup, pada siklus II 

mendapatkan kriteria baik, dan pada siklus III mendapatkan kriteria baik. 

Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan adanya keantusiasan siswa dalam 



191 
 

 

bekerjasama dengan kelompok untuk melakukan percobaan serta  berlatih 

menemukan pengetahuannya sendiri dengan mengolah informasi dari bim- 

bingan guru berupa tanya jawab, serta siswa juga mulai berani mengajukan 

pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami kepada guru.  

3) Melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual pada pem- 

belajaran IPA di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkat- 

kan hasil belajar siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan hasil 

belajar siswa pada ketiga siklusnya. Pada siklus I mendapatkan ketuntasan 

klasikal 56% dengan rata-rata nilai sebesar 62,56, pada siklus II perolehan 

rata-rata 71,61 dengan ketuntasan klasikal hasil belajar 78%, siklus III per- 

olehan nilai rata-rata meningkat menjadi 78,22 dengan ketuntasan klasikal 

belajar pada siklus III ini yaitu 83%.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1) Pembelajaran IPA melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media au- 

dio visual diperlukan perencanaan yang matang, diantaranya : (a) memper- 

siapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam meru- 

muskan hipotesis dan menemukan konsep materi pembelajaran; (b) mening- 

katkan kemampuan menjelaskan dan memberi penguatan; (c) meningkatkan 

kemampuan berartikulasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 
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membantu siswa menemukan konsep dalam percobaan; (d) meningkatkan 

kemampuan menutup pelajaran dengan memberikan refleksi.  

2)  Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran, sebaiknya guru: (a) 

mendorong siswa agar lebih aktif dalam mencari informasi untuk merumus- 

kan hipotesis ataupun menemukan pengetahuannya sendiri dengan antusias 

dalam melakukan percobaan serta mencari dari sumber belajar lain; (b) 

mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil dis- 

kusi di depan kelas; (c) mengembangkan kemampuan bertanya siswa de- 

ngan mendorong siswa untuk aktif bertanya dan memfasilitasinya. 

3) Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat dicapai de- 

ngan diterapkannya model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visu- 

al. Dengan demikian, model inkuiri terbimbing berbantuan media audio vi- 

sual dapat diterapkan pada tingkatan sekolah dasar di kelas lain yang memi- 

liki masalah sama dengan masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI  MODEL INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

No. Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan 

dasar mengajar 

guru dalam  

pembelajaran 

IPA melalui 

model Inkuiri 

Terbimbing 

berbantuan 

media Audio 

Visual 

 

1.   Melaksanakan pra 

pembelajaran. 

2.   Membuka pembelajaran.  

3.   Memberikan permasalahan 

melalui penayangan media 

audio visual. 

4.   Membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok. 

5.   Membimbing siswa 

merumuskan hipotesis.  

6.   Memberikan pertanyaan-

pertanyaan untuk membantu 

siswa menemukan konsep 

dalam percobaan.  

7.   Membimbing siswa untuk 

memaparkan hasil diskusi 

kelompok. 

8.  Memberikan penjelasan dan 

penguatan terhadap materi 

pembelajaran   

9.   Memberikan penghargaan atau  

reward terhadap hasil kerja 

kelompok  

10. Menutup pelajaran.  

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan 

4. Video 

 

 

1. Lembar 

Observasi 

2. Lembar 

wawancara 

3. Lembar 

Catatan 

Lapangan 

 

 

2. Aktivitas  

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Inkuiri 

Terbimbing 

berbantuan 

media Audio 

Visual 

 

1.   Menyiapkan diri mengikuti   

pembelajaran.  

2.   Merespon apersepsi.  

3.   Mengamati media audio 

visual.  

4.   Menulis berorientasi pada 

pemecahan masalah.  

5.   Berkelompok untuk 

bekerjasama.  

6.   Merumuskan hipotesis dalam 

memecahkan permasalahan.  

7.   Menjawab dan mengajukan 

pertanyaan dari guru.  

 8.  Menemukan konsep materi  

pembelajaran melalui 

percobaan.  

1. Siswa  

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan  

4. Video 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

 

 

LAMPIRAN 1 
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No. Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

 9.  Melakukan presentasi hasil 

diskusi di depan kelas.  

10. Melakukan refleksi.   

3. Hasil belajar 

siswa pada 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Inkuiri 

Terbimbing 

berbantuan 

media Audio 

Visual 

1. Menjelaskan pengertian daur 

air. 

2. Mengidentifikasi video 

percobaan daur air. 

3. Membuat laporan percobaan 

daur air. 

4. Menjelaskan manfaat air. 

5. Menjelaskan cara menghemat 

air. 

6. Menganalisis kegiatan manusia 

yang mempengaruhi daur air. 

7. Melakukan percobaan 

pemborosan air. 

8. Membuat laporan percobaan 

pemborosan air. 

9. Menganalisis permasalahan air. 

10. Menjelaskan solusi 

permasalahan air di lingkungan. 

11. Merancang percobaan 

penjernihan air. 

12. Membuat laporan percobaan 

penjernihan air. 

1. Siswa 

 
1. Tes tertulis 

2. LKS 

3. Unjuk 

kerja 
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PEMBELAJARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : VA / 2 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.4 

mendeskripsi-

kan proses daur 

air dan kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhi- 

nya. 

7.4.1 

menjelaskan 

pengertian 

daur air 

7.4.2 

mengiden-

tifikasi 

percobaan 

daur air 

7.4.3 

membuat 

laporan 

percobaan 

daur air 

7.4.4 

menjelaskan 

manfaat air  

Daur 

air 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan 

permasalahan. (eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil 

mencatat permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.   Guru memberikan bimbingan merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan. (eksplorasi) 

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan 

konsep dalam penayangan media sound slide dan video percobaan 

tersebut. (elaborasi) 

7.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil 

temuannya. 

8.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan 

kelompoknya. (elaborasi) 

9.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya 

benar serta memberikan penguatan. (konfirmasi) 

10. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

11. Guru memberikan soal evaluasi. 

 Tertulis 

 Proses 

2x35 

menit  

1) KTSP 

2) Silabus kelas V 

3) BSE: 

a)BSE IPA 5 Salingtemas  

karangan Choiril 

Azmiyawati, dkk 

b)BSE Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI 

kelas 5 karangan Heri 

Sulistyanto, Edi Wiyono 

c)BSE Senang Belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Untuk Kelas 5 SD/MI 

karangan S. Rositawati, 

Aris Muharam 

4) Internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : VA / II 

Mata Pelajaran : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. Indikator 

7.4.1 menjelaskan pengertian daur air 

7.4.2 mengidentifikasi percobaan daur air 

7.4.3 membuat laporan percobaan daur air 

7.4.4 menjelaskan contoh-contoh manfaat air 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media sound slide tentang daur air, siswa dapat 

menjelaskan pengertian daur air dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan video percobaan daur air, siswa dapat 

mengidentifikasi percobaan daur air dengan tepat. 

3. Melalui pengamatan video percobaan daur air, siswa dapat membuat 

laporan percobaan daur air dengan benar. 
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4. Dengan mengamati lingkungan di sekitar, siswa dapat menjelaskan 

contoh-contoh manfaat air dengan tepat. 

Karakter yang ingin dicapai :  rasa ingin tahu, disiplin, tanggungjawab. 

 

E. Materi Ajar 

1. Daur air 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Pengamatan 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan 

 2. Model Pembelajaran 

a. Inkuiri Terbimbing 

 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Pra Kegiatan (2 menit) 

1. Salam. 

2. Pengkondisian kelas. 

3. Presensi. 

 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengecek kesiapan siswa, mengecek kehadiaran, media, dan 

perlengkapan belajar. 

2.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan meminta siswa duduk 

tenang dan bersikap siap. 
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 Kegiatan Inti (48 menit) 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan. 

(eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil 

mencatat permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

(eksplorasi) 

6.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya. 

(elaborasi) 

7.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan. (konfirmasi) 

 

 Penutup (15 menit) 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung.  

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Siswa mengerjakan tes formatif. 

5. Guru memberi tugas di rumah. 

6. Guru menutup pelajaran dan salam. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

 Media : Audio Visual 

 

 

 

 

 

 



207 
 

 

 Buku sumber : 

1. BSE IPA 5 Salingtemas  karangan Choiril Azmiyawati, dkk 

2. BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 5 karangan Heri   

Sulistyanto, Edi Wiyono 

3. BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas 5 SD/MI 

karangan S. Rositawati, Aris Muharam 

Sumber lain : internet 

I. Penilaian 

1. Prosedur  

  a) Tes awal     : apersepsi 

  b) Tes dalam proses : diskusi kelompok 

  c)  Tes akhir  : lembar evaluasi 

2. Jenis tes   : tes tertulis  

3.  Bentuk Penilaian   

  a) Pilihan ganda 

  b) Uraian 

4.  Instrumen tes   : terlampir      

  

       Semarang, 16 April 2015 
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Lampiran 

Materi Ajar 

 Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Air di laut, sungai, dan danau menguap 

karena pengaruh panas dari sinar matahari (evaporasi). Tumbuhan juga 

mengeluarkan uap air ke udara (evapotranspirasi). Uap air naik dan berkumpul di 

udara. Penguapan ini menyebabkan air berubah wujud menjadi uap air yang akan 

naik ke angkasa. Uap air ini kemudian berkumpul menjadi gumpalan awan. 

Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan (kondensasi) 

karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah 

wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam 

(presipitasi). Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi, 

yang kita kenal dengan hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air 

hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan 

meresap menjadi air tanah (infiltrasi). Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui 

sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan juga ada 

yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan menambah 

jumlah air di tempat tersebut. Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak 

sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap 

membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses 

perjalanan air di daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan 

tempatnya yang berubah. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Berikut ini 

air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, 

antara lain digunakan untuk: 

 keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan 

pekerjaan lainnya, 

 keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, 

pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lainnya. 
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 keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit 

tenaga listrik. 

 keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 

 keperluan pertanian dan peternakan 

 keperluan pelayaran dan lain sebagainya 

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk 

hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu 

melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya 

dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak 

membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga 

dapat menggangu ekosistem yang ada. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 Video percobaan daur air. 

 Gambar bersuara tentang daur air dan manfaat air. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. amatilah tayangan sound slide di depan kelas ! 

2. amatilah percobaan bersama kelompokmu! 

3. tulislah laporan percobaan pada kertas yang telah disediakan secara individu ! 

Format Penulisan Laporan Percobaan 

A. Judul kegiatan: 

B. Tujuan: 

C. Alat dan bahan 

 Alat  : 

 Bahan  : 

D. Langkah kerja 

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

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

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

 dst. 

E. Hasil Pengamatan 

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

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

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

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

F. Kesimpulan 

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

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

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ..................... 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

  

Tuliskanlah contoh manfaat air dalam kehidupan pada tabel berikut ! 

No. Tempat Manfaat Air 

1.    

 

2.    

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ..................... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS 1 

A. Judul kegiatan: proses daur air 

B. Tujuan: untuk mengetahui terjadinya proses daur air 

C. Alat dan bahan 

1. Alat  : 

a. kotak kaleng bekas biscuit yang bagian depannya sudah dilubangi 

b. toples kaca 

c. kompor spiritus 

d. mangkuk seng 

e. korek api 

f. batu bata 

 2. Bahan  :  

  a. air secukupnya 

  b. es batu secukupnya 

  c. spiritus secukupnya 

D. Langkah kerja 

1. menyiapkan alat dan bahan percobaan di atas meja percobaan 

2. membuat tungku 

3. memasukkan air ke dalam toples kaca dan meletakkannya di atas kompor 

spiritus 

4. menyalakan kompor 

5. menunggu sampai air di dalam toples mendidih 

6. meletakkan mangkuk seng di atas lubang atas kaleng 

7. mengisi dengan es batu secukupnya 

8. mengamati percobaan 

E. Hasil Pengamatan 

 Ketika air mulai dipanaskan menggunakan kompor, air mulai 

mengeluarkankan uap ketika air akan mendidih, uap semakin banyak dan uap 

yang semakin banyak ini bergerak ke atas dan mengenai bagian bawah mangkuk 

seng yang berisi es batu. Lama-kelamaan uap berubah menjadi molekul-molekul 
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air, molekul-molekul air ini bergabung membentuk titik-titik air dan bergerak 

menuju ke bawah kemudian menetes ke bawah sebagai hujan. Air dalam toples 

kemudian menguap lagi dan menetes lagi. 

F. Kesimpulan 

Proses daur air terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS 1 

No. Tempat Manfaat Air 

1.  a. untuk mandi 

b. untuk mencuci 

c. untuk menyiram bunga 

d. untuk minum, dll 

2.  a. untuk minum 

b. untuk menyiram bunga 

c. untuk kolam ikan 

d. untuk cuci tangan, dll 

3.  

 

a. untuk mengairi sawah (irigasi) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SSWA SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Nomor Soal Ranah 

7.4  mendeskripsi-

kan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhi

nya. 

Daur 

Air 

7.4.1  menjelaskan pengertian 

daur air 

Tes Tes tertulis Pilihan Ganda 

Uraian 

1,2,4,6,dan 7 

1,2, dan 3  
C2 

7.4.2  mengidentifikasi 

percobaan daur air 

Tes Tes tertulis Pilihan Ganda 

Uraian 

8,9 dan 10 

4 
C1 

7.4.3 membuat laporan 

percobaan daur air 

Non tes Unjuk kerja Produk 
LKS C6 

7.4.4  menjelaskan  manfaat air  Tes Tes Tertulis Pilihan Ganda 

Uraian 

3 dan 5 

5 
C2 
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Nama  : ……………………………. 

Kelas  : ……………………………. 

No. absen : ……………………………. 

 

Soal Evaluasi  

 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Sirkulasi (perputaran) air secara 

terus-menerus dari bumi ke 

atmosfer dan kembali ke Bumi 

disebut daur .... 

a. air    

b. minyak bumi 

c. kupu-kupu 

d. minyak 

2.  Pada proses daur air, setelah 

uap air naik dan berkumpul 

di udara, tahap selanjutnya 

adalah .... 

a.    kondensasi 

b.    penguapan 

c.    presipitasi 

d.    hujan 

3. Di bawah ini yang termasuk 

manfaat air adalah .... 

a. banjir 

b. tanah longsor 

c. untuk minum 

d. demam berdarah 

4. Presipitasi adalah .... 

a. air di laut, sungai, dan 

danau menguap karena 

pengaruh panas dari 

sinar matahari 

b. uap air akan berubah 

menjadi titik-titik air 

c. udara tidak dapat lagi 

menampung uap air 

(jenuh) 

d. turunnya butir-butir air 

dari langit ke permukaan 

bumi 

5. Contoh penggunaan air dalam 

rumah adalah sebagai berikut, 

kecuali .... 

a.  mencuci 

b.  memasak 

c.  minum 

d.  berlayar 

6. Air di bumi, tidak akan habis 

walaupun digunakan terus 

menerus. Hal ini disebabkan air 

mengalami .... 

Nilai 
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a.  penambahan 

b. perputaran 

c.  pencampuran 

d.  pengurangan 

7. Air hujan dapat menjadi air tanah, 

karena proses .... 

a.  penguapan 

b.  pengembunan 

c.  pengendapan 

d.  peresapan 

8. Apa yang terjadi pada air di dalam 

toples setelah dipanaskan ? 

a.  berkurang 

b.  bertambah 

c.     tetap 

d.     stabil 

9. Apa yang dilakukan pertama kali 

sebelum melakukan percobaan  .... 

a.  menuangkan air ke dalam toples 

b.  menyiapkan alat dan bahan 

percobaan 

c.    meletakkan toples di atas tungku 

d.    menyalakan kompor spiritus 

10. Percobaan apa yang terdapat pada 

video yang kalian amati ? 

a.  proses pengurangan air  

b. proses sinar matahari 

c.  daur minyak 

d.  daur air 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan pengertian daur air ! 

Jawab:................................................................................................................ 

2. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? 

Jawab:................................................................................................................ 

3. Apa yang dimaksud dengan presipitasi? 

Jawab:................................................................................................................ 

4. Sebutkanlah alat dan bahan pada video percobaan daur air! 

Jawab:................................................................................................................ 

5. Sebutkanlah 4 manfaat air untuk keperluan di rumah dan di sekolah ! 

Jawab:...........................................................................................................
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. D

B. Uraian 

1.  Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke Bumi 

2.  Evaporasi adalah penguapan air laut dan sungai karena pengaruh panas 

dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. 

3. Presipitasi adalah titik-titik air yang semakin banyak dan jatuh ke 

permukaan bumi  

4.  Alat dan bahan percobaan daur air 

Alat : toples kaca, kotak kaleng biskuit, kompor spiritus, batu bata, 

mangkuk seng 

bahan  : air secukupnya, es batu secukupnya, dan spiritus secukupnya 

5. Manfaat air : 

a. di rumah     b. di sekolah  

 Untuk minum       - untuk menyiram bunga 

 Untuk mandi       - untuk mencuci tangan 

 Untuk memasak       - untuk mengairi kolam ikan 

 Untuk mencuci, dll       - untuk minum, dll 

PENILAIAN : 

A. Skor tiap nomor = 1 

Skor maksimal = 10 

B. Skor tiap nomor = 2 

Skor maksimal =10 

Nilai Akhir soal evaluasi = 

 

 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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Sintaks Model Inkuiri Terbimbing 

1. Orientasi 

Guru mengkondisikan kelas secara berkelompok agar peserta didik siap untuk 

berpikir memecahkan masalah. 

2. Merumuskan Masalah 

Guru memberikan permasalahan kepada siswa. 

3. Merumuskan Hipotesis 

Siswa dengan bimbingan guru berpikir untuk menemukan jawaban sementara. 

4. Mengumpulkan Data 

Guru membimbing siswa untuk dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

agar siswa dapat mengumpulkan informasi. 

5. Menguji Hipotesis 

Guru meminta kepada peserta didik untuk memaparkan hasil temuannya 

dengan data-data yang telah dikumpulkan. 

6. Merumuskan Kesimpulan 

Guru menunjukkan kepada peserta didik data yang relevan untuk dijadikan 

sebagai kesimpulan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : VA / 2 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.4 

mendeskrip- 

sikan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempenga- 

ruhinya. 

7.4.5 

 Menjelaskan cara 

menghemat air 

7.4.6 

Menganalisis 

kegiatan manusia 

yang mempenga- 

ruhi daur air 

7.4.7 

Melakukan 

percobaan 

pemborosan air 

7.4.8 Membuat 

laporan percobaan 

pemborosan air 

Kegiatan 

manusia 

yang 

mempe- 

ngaruhi 

daur air 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan. 

(eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil 

mencatat permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.   Guru memberikan bimbingan merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan. (eksplorasi) 

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan video percobaan tersebut. 

(elaborasi) 

7.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

8.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya. 

(elaborasi) 

9.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan. (konfirmasi) 

10. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

11. Guru memberikan soal evaluasi. 

 Tertulis 

 Non 

tertulis 

 Proses 

2x35 

menit  

1) KTSP 

2) Silabus kelas V 

3) BSE: 

a)BSE IPA 5 Salingtemas  

karangan Choiril 

Azmiyawati, dkk 

b)BSE Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI 

kelas 5 karangan Heri 

Sulistyanto, Edi Wiyono 

c)BSE Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk 

Kelas 5 SD/MI karangan S. 

Rositawati, Aris Muharam 

4) Internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : VA / II 

Mata Pelajaran : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

C. Indikator 

7.4.5 menjelaskan cara menghemat air 

7.4.6 menganalisis kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

7.4.7 melakukan percobaan pemborosan air 

7.4.8 membuat laporan percobaan pemborosan air 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media Audio Visual, siswa dapat menjelaskan cara 

menghemat air dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air dengan tepat. 

3. Melalui membaca prosedur percobaan pemborosan air, siswa dapat 

melakukan percobaan pemborosan air dengan baik. 

4. Melalui percobaan pemborosan air, siswa dapat membuat laporan percobaan 

pemborosan air dengan  benar. 

Karakter yang ingin dicapai :  jujur, santun, bekerja sama. 

E. Materi Ajar 

1. Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Pengamatan 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan 

 2. Model Pembelajaran 

a. Inkuiri Terbimbing 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Pra Kegiatan (2 menit) 

1. Salam. 

2. Pengkondisian kelas. 

3. Do’a. 

4. Persensi. 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengecek kesiapan siswa, mengecek kehadiaran, media, dan 

perlengkapan belajar. 

2.  Apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi:”Anak-anak,”minggu lalu kita sudah belajar apa 

saja anak-anak?” 

3.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan meminta siswa duduk tenang 

dan bersikap siap. 

4.  Motivasi 

 Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Bangun Tidur” 

  Kegiatan Inti (48 menit) 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan. 

serta mengkondisikan siswa untuk mengamati media audio visual tersebut. 

(eksplorasi) 
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2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil 

mencatat permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.  Guru memberikan bimbingan untuk merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan. (eksplorasi) 

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan percobaan yang dilakukan 

tersebut. (elaborasi) 

7. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk memantau jalannya 

percobaan. (eksplorasi) 

8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

Guru membimbing siswa dalam pemamparan hasil diskusi kelompok.  

9.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya. 

(elaborasi) 

10. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan. (konfirmasi) 

 Penutup (15 menit) 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung.  

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Siswa mengerjakan tes formatif. 

5. Guru memberi tugas di rumah. 

6. Guru menutup pelajaran dan salam. 

H. Media dan Sumber Belajar 

 Media : 

Audio Visual 

Buku sumber : 

1.  BSE IPA 5 Salingtemas  karangan Choiril Azmiyawati, dkk 
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2. BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 5 karangan Heri   

Sulistyanto, Edi Wiyono 

3. BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas 5 SD/MI karangan 

S. Rositawati, Aris Muharam 

 Sumber lain : internet 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  

  a) Tes awal     : apersepsi 

  b) Tes dalam proses : diskusi kelompok 

  c)  Tes akhir  : lembar evaluasi 

2. Jenis tes   : tes tertulis 

3.  Bentuk Penilaian   

  a) Pilihan ganda 

  b) Uraian 

4.  Instrumen tes    : terlampir 

       Semarang, 24 April 2015 
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Lampiran 

Materi Ajar 

 Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar 

air yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi, 

mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air kita harus 

menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan 

dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita.Walaupun hingga saat ini air 

selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. 

Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui 

pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, 

semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita 

menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air 

perbulannya juga semakin besar. 

Tindakan penghematan air dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 

a. Menutup kran setelah menggunakannya. Tidak membiarkan  air bersih terbuang 

sia-sia. 

b. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. 

Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih. 

c. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan 

mengelapnya saja. 

d. Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan 

apapun. 

Proses daur air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. 

Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Air yang turun ke tanah ada yang mengalir di 

permukaan tanah dan masuk sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul 

kembali di laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke 

tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-

pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air 

cadangan (sumber air). Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air 

selalu tersedia. Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-hutan. Tetumbuhan 

hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung 
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hanyut, tetapi akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan 

dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat 

banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. 

Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh 

dan tidak mudah longsor. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan 

dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian 

hutan. Saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Selain 

penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Biasanya hutan ditebang atau 

dibakar dengan alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, 

perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan 

tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada 

saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Di perkotaan hingga di 

pedesaan kini marak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. 

Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air 

hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke 

dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-

jalan. Apabila daerah peresapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini 

semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi 

kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin 

menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya 

pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya 

hujan. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 Video cara menghemat air dan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. lakukanlah percobaan bersama kelompokmu selama 10 menit! 

2. tulislah laporan percobaan pada kertas yang telah disediakan secara individu ! 

Format Penulisan Laporan Percobaan 

A. Judul kegiatan: 

B.Tujuan: 

C. Alat dan bahan 

 Alat  : 

 Bahan  : 

D. Langkah kerja 

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

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

 dst. 

E. Hasil Pengamatan 

Seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes 

seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama satu 

hari (24 jam)?  

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

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

Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang 

terjadi, bukan?  

Sekarang, apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? 

F. Kesimpulan 

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ..................... 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS II 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. amatilah tayangan sound slide di depan kelas ! 

2. buatlah daftar aktivitasmu sehari-hari yang berhubungan dengan air ! 

3. diskusikanlah bersama kelompokmu untuk menganalisis setiap tayangan sound 

slide tersebut dalam waktu 3 menit! 

Soal: 

No. Permasalahan Hipotesis 

1. Apa yang kita 

lakukan setelah 

melihat tayangan 

tentang pemborosan 

air tadi? 

 

 

3. Apa yang terjadi, jika 

hal tersebut dilakukan 

secara terus menerus? 

 

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ..................... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II 

A. Judul kegiatan: pemborosan air 

B.Tujuan: untuk mengetahui tingkat pemborosan air 

C. Alat dan bahan 

 Alat  : botol plastik bekas (ukuran 10 ml), gelas plastik 

 Bahan  : air 

D. Langkah kerja 

1. Menyediakan satu buah gelas plastik 

2. Membuat lubang kecil pada gelas plastik 

3. Mengisi gelas plastik dengan air  

4. Menampung tetesan air pada botol plastik bekas hingga batas yang telah 

ditentukan 

5. Mencatat waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk mengisi botol 

plastik bekas tersebut 

E. Hasil Pengamatan 

Melakukan penghematan air dengan cara: menutup kran setelah menggunakan- 

nya. Tidak membiarkan  air bersih terbuang sia-sia, memanfaatkan air bekas 

cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Hal ini dapat dilakukan 

untuk menghemat penggunaan air bersih. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. 

Membersihkan kendaraan bisa dengan mengelapnya saja dan menggunakan air 

seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan apapun. 

  

F. Kesimpulan 

Air yang terdapat di bumi tidak boleh digunakan secara berlebihan, kita harus 

menghemat air untuk generasi yang akan datang. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS II 

No. Permasalahan  Hipotesis 

1. Apa yang kita 

lakukan setelah 

melihat tayangan 

tentang pemborosan 

air tadi? 

Melakukan penghematan air dengan cara: menutup kran setelah 

menggunakannya. Tidak membiarkan  air bersih terbuang sia-sia, 

memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk 

menyiram tanaman. Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat 

penggunaan air bersih. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. 

Membersihkan kendaraan bisa dengan mengelapnya saja dan 

menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk 

keperluan apapun. 

2. Apa yang terjadi, 

jika hal tersebut 

dilakukan secara 

terus menerus? 

Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam 

menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada 

saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembuatan 

jalan beton dan aspal menyebabkan pada saat hujan air tidak dapat 

meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir 

dan air menggenangi jalan-jalan. 

 



234 
 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SSWA SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VA /2 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Nomor Soal Ranah 

7.4  

mendeskripsikan 

proses daur air 

dan kegiatan 

manusia yang 

dapat mem- 

pengaruhinya. 

Kegiatan 

manusia 

yang 

mempeng

aruhi 

daur air 

7.4.5 Menjelaskan cara 

menghemat air  

Tes Tes tertulis Pilihan Ganda 

Uraian 

1, 3 9, dan 10 

1 

 

C2 

7.4.6 Menganalisis dampak 

kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air 

Tes Tes tertulis Pilihan Ganda 

 

Uraian 

2,4,5,6,7, dan 

8 

2,3,4, dan 5 

 

C4 

7.4.7 Merancang percobaan 

pemborosan air 

Non Tes Unjuk Kerja Produk  

- 

 

P2 

7.4.8 Membuat laporan 

percobaan pemborosan air 

Non Tes Unjuk Kerja Produk  

LKS 

C6 
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Nama  : ……………………………. 

Kelas  : ……………………………. 

No. absen : ……………………………. 

 

Soal Evaluasi  

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Di bawah ini merupakan salah satu 

cara menghemat air adalah .... 

a.  menggosok gigi dengan air 

secukupnya  

b.  menyiram bunga dengan 

banyak air 

c.  menggunakan air untuk 

bermain-main 

d.  mencuci kendaraan yang masih 

bersih 

2.  Kegiatan manusia yang 

menyebabkan daur air 

terganggu adalah, kecuali.... 

a.  penebangan pohon secara 

liar 

b.  penutupan jalan dengan 

beton 

c.  penanaman kembali hutan 

yang gundul 

d.  tidak ada jawaban yang 

benar 

3.  Salah satu contoh tindakan 

penghematan air adalah .... 

a.   mencuci pakaian tiap hari 

dalam jumlah sedikit 

b.  mencuci kendaraan rutin 

tiap hari  

c.  menyiram tanaman 

dengan air keran 

d.  mematikan keran setelah 

selesai digunakan 

4.  Yang termasuk dampak 

kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air 

adalah .... 

a.  banjir 

b.  tsunami 

c.  badai 

d.  puting beliung 

5.  Kegiatan manusia berikut yang 

berdampak positif terhadap daur 

air di bumi yaitu .... 

a.   terasering 

b.   reboisasi 

c.   penggundulan hutan 

d.   pembuatan bendungan  

Nilai 
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6.  Penutupan tanah dengan aspal 

atau beton, dapat mengakibatkan 

air tidak  .... 

 a.   meresap ke dalam tanah 

 b.   menguap ke udara 

 c.   mengembun  

 d.   mengendap  

7.  Kegiatan manusia yang 

mengganggu proses daur air, 

kecuali .... 

a.   membiarkan lahan kosong 

tidak   ditanami dengan 

tumbuhan 

b.   menggunakan air secara 

berlebihan untuk kegiatan 

sehari-hari 

c.   mengubah daerah resapan air 

menjadi bangunan-bangunan 

lain 

d.   membuang sampah pada 

tempatnya  

8. Kegiatan manusia yang dapat 

mengakibatkan banjir adalah .... 

a.  membuang sampah pada 

tempatnya 

b.  membuang sampah di sungai 

c.  mencuci baju di sungai 

d. membersihkan sampah di parit 

9.  Salah satu usaha yang dilakukan 

untuk menghemat air adalah 

menggunakan air sesuai dengan .... 

a.  kebutuhan 

b.  selera 

c.  semaunya 

d.  kehendaknya 

10. Tindakan  berikut  merupakan  

upaya menghemat air adalah .... 

a.   membiarkan ember diisi air 

hingga tumpah 

b.  mencuci mobil langsung dari 

kran 

c.  menggunakan air sepuasnya 

d.   ketika menyiram bunga, yang 

disiram hanya tanah di sekitar ta 

namannya 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 5 upaya-upaya yang dilakukan untuk menghemat air sebagai salah 

satu sumber kehidupan! 

Jawab:.................................................................................................................... 

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

2. Sebutkan 4 kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air ! 

Jawab:............................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 
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3. Apakah dampak yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air ? 

Jawab:.................................................................................................................... 

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

4. Sebutkan 4 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir ! 

Jawab:.................................................................................................................... 

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

5. Sebutkan 3 dampak yang terjadi akibat penggundulan hutan !  

Jawab:.................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

 

KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. A    

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. A 

7. D 

8. B 

9. A 

10. D

B. Uraian 

1. 5 upaya untuk menghemat air 

 a. mematikan keran selama menggosok gigi 

 b. menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras 

 c. ketika menyiram bunga, hanya tanahnya yang disiram 

 d. memantau saluran air, jika ada yang bocor maka segera menambalnya 

 e. mencuci pakaian tidak terlalu sering 

2. Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

a. menebang pohon secara berlebihan                                              

b. membuang sampah di sungai 

c. membuang limbah sembarangan 

d. pembangunan jalan dengan menggunakan beton atau aspal, dll 

3. Dampak aktivitas manusia yang mempengaruhi dautr air 

 a. kekeringan                         c. hutan gundul 

 b. banjir                                 d. tanah longsor, dll. 

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir 

 a. membuang sampah pada tempatnya 

 b. mengadakan reboisasi 

 c. membersihkan selokan 

 d. melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air 

5. 3 dampak akibat penggundulan hutan 

 a. erosi 

 b. banjir 

 c. tanah longsor 
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 PENILAIAN : 

A.   Skor tiap nomor = 1 

 Skor maksimal = 10 

B.    Skor tiap nomor = 2 

 Skor maksimal =10 

Nilai Akhir soal evaluasi = 

 

 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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Sintaks Model Inkuiri Terbimbing 

1. Orientasi 

Guru mengkondisikan kelas secara berkelompok agar peserta didik siap untuk 

berpikir memecahkan masalah. 

2. Merumuskan Masalah 

Guru memberikan permasalahan kepada siswa. 

3. Merumuskan Hipotesis 

Siswa dengan bimbingan guru berpikir untuk menemukan jawaban 

sementara. 

4. Mengumpulkan Data 

Guru membimbing siswa dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan agar 

siswa dapat mengumpulkan informasi. 

5. Menguji Hipotesis 

Guru meminta kepada peserta didik untuk memaparkan hasil temuannya 

dengan data-data yang telah dikumpulkan. 

6. Merumuskan Kesimpulan 

Guru menunjukkan kepada peserta didik data yang relevan untuk dijadikan 

sebagai kesimpulan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : VA / 2 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7.4 

mendeskrip- 

sikan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mempenga- 

ruhinya. 

7.4.9 

menganalisis 

permasalahan 

air 

7.4.10 

menjelaskan 

solusi 

permasalahan 

air di 

lingkungan 

7.4.11 

merancang 

percobaan 

penjernihan air 

7.4.12 

membuat 

laporan 

percobaan 

penjernihan air 

Kegiatan 

manusia 

yang 

mempe- 

ngaruhi 

daur air 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan. 

(eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil mencatat 

permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.   Guru memberikan bimbingan merumuskan hipotesis dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan. (eksplorasi) 

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan video percobaan tersebut. (elaborasi) 

7.  Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya. 

8.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya. 

(elaborasi) 

9.  Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar serta 

memberikan penguatan. (konfirmasi) 

10. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

11. Guru memberikan soal evaluasi. 

 Tertulis 

 Proses 

 Unjuk 

kerja 

2x35 

menit  

1) KTSP 

2) Silabus kelas V 

3) BSE: 

a)BSE IPA 5 Salingtemas  

karangan Choiril 

Azmiyawati, dkk 

b)BSE Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI 

kelas 5 karangan Heri 

Sulistyanto, Edi Wiyono 

c)BSE Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk 

Kelas 5 SD/MI karangan S. 

Rositawati, Aris Muharam 

4) Internet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas / Semester : VA / II 

Mata Pelajaran : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

C. Indikator 

7.4.9  menganalisis permasalahan air 

7.4.10 menjelaskan solusi permasalahan air di lingkungan 

7.4.11 merancang percobaan penjernihan air 

7.4.12 membuat laporan percobaan penjernihan air  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media sound slide tentang permasalahan air, siswa dapat 

menganalisis permasalahan air dengan benar. 

2. Melalui bercerita dengan teman tentang sound slide permasalahan air, siswa 

dapat menjelaskan solusi permasalahan air di lingkungan dengan benar. 

3. Dengan membaca prosedur percobaan penjernihan air, siswa dapat 

melakukan percobaan penjernihan air dengan tertib. 

4. Dengan melakukan percobaan penjernihan air, siswa dapat membuat laporan 

percobaan penjernihan air dengan benar. 

Karakter yang ingin dicapai :  Bekerja sama, tertib, percaya diri 

E. Materi Ajar 

1. Permasalahan Air 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Pengamatan 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan 

 2. Model Pembelajaran 

a. Inkuiri Terbimbing 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Pra Kegiatan (2 menit) 

1. Salam. 

2. Pengkondisian kelas. 

3. Do’a. 

4. Presensi. 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengecek kesiapan siswa, mengecek kehadiaran, media, dan 

perlengkapan belajar. 

2. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya, “kalau di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk 

menghemat air?” 

3.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan meminta siswa duduk tenang 

dan bersikap siap. 

4.  Motivasi 

 Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Tik tik bunyi hujan” 

  Kegiatan Inti (48 menit) 

1. Guru menayangkan media sound slide sambil memberikan permasalahan. 

serta mengkondisikan siswa untuk mengamati media audio visual tersebut. 

(eksplorasi) 
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2. Siswa mendengarkan penjelasan guru serta mengamati media sambil 

mencatat permasalahan yang diberikan  guru. (elaborasi) 

3.  Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. (elaborasi) 

4.  Siswa bersama kelompok mencoba merumuskan hipotesis. (elaborasi) 

5.  Guru memberikan bimbingan untuk merumuskan hipotesis dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan. (eksplorasi) 

6.  Siswa bersama kelompok menjawab pertanyaan serta menemukan konsep 

dalam penayangan media sound slide dan mendapat bimbingan dari guru 

untuk melakukan percobaan yang dilakukan tersebut. (elaborasi) 

7. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk memantau jalannya 

percobaan. (eksplorasi) 

8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil temuannya 

serta membimbing siswa dalam pemamparan hasil diskusi kelompok.  

9.  Siswa maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil temuan kelompoknya. 

(elaborasi) 

10. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hipotesisnya benar 

serta memberikan penguatan. (konfirmasi) 

 Penutup (15 menit) 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung.  

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Siswa mengerjakan tes formatif. 

5. Guru memberi tugas di rumah. 

6. Guru menutup pelajaran dan salam. 

H. Media dan Sumber Belajar 

 Media : 

Audio Visual 
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 Buku sumber : 

1. BSE IPA 5 Salingtemas  karangan Choiril Azmiyawati, dkk 

2. BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 5 karangan Heri   

Sulistyanto, Edi Wiyono 

3. BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas 5 SD/MI 

karangan S. Rositawati, Aris Muharam 

 Sumber lain: internet 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur  

  a) Tes awal     : apersepsi 

  b) Tes dalam proses : diskusi kelompok 

  c)  Tes akhir  : lembar evaluasi 

2. Jenis tes   : tes tertulis   

3.  Bentuk Penilaian   

  a) Pilihan ganda 

  b) Uraian 

4.  Instrumen tes   : terlampir 

       Semarang, 30 Apil 2015 
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Lampiran 

Materi Ajar 

 Polusi air akan memberikan pengaruh yang luas pada aliran sungai dan 

laut, ada juga yang terdeposit di dasar air dalam bentuk materi berbahaya dan 

memiliki pengaruh jangka panjang karena setelah beberapa tahun materi ini dapat 

menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Melalui lautan polusi bisa 

menyebar ke seluruh dunia dan memiliki kemungkinan pengaruh kepada ekologi 

khususnya binatang air. 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas 

manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus 

kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain 

mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam 

fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, 

sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, 

sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya 

berpotensi sebagai objek wisata. 

Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi, dan 

lain-lain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini 

tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air merupakan masalah global 

utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada 

semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). 

Telah dikatakan bahwa pousi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk 

kematian dan penyakit,
 
dan tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap 

harinya. Diperkirakan 700 juta orang India tidak memiliki akses ke toilet, dan 

1.000 anak-anak India meninggal karena penyakit diare setiap hari. Sekitar 90% 

dari kota-kota Cina menderita polusi air hingga tingkatan tertentu, dan hampir 500 

juta orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Ditambah lagi 

selain polusi air merupakan masalah akut di negara berkembang, negara-negara 

industri/maju masih berjuang dengan masalah polusi juga. Dalam laporan nasional 

yang paling baru pada kualitas air di Amerika Serikat, 45 persen dari mil sungai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Badai
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
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dinilai, 47 persen dari danau hektar dinilai, dan 32 persen dari teluk dinilai dan 

muara mil persegi diklasifikasikan sebagai tercemar. 

Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan 

antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air 

minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk 

mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti 

gunung berapi, algae blooms, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan 

perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. 

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. 

 Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. 

 Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan 

kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada 

berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh 

ekosistem. 

 Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya 

seperti logam berat,toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah 

tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit 

listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. 

 Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai  

 pencemaran air oleh sampah 

 Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan 

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan 

pencemaran air antara lain: 

1. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau 

mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 

2.  Tidak membuang sampah ke sungai. 

3.  Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 

4.  Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu 

dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrien
http://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toksin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
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5. Pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih 

lainnya tidak tercemar. 

Cara penanggulangan pencemaran air lainnya adalah melakukan penanaman 

pohon. Pohon selain bisa mencegah longsor, diakui mampu menyerap air dalam 

jumlah banyak. Itu sebabnya banyak bencana banjir akibat penebangan pohon 

secara massal. Padahal, pohon merupakan penyerap air paling efektif dan handal. 

Bahkan, daerah resapan air pun dijadikan pemukiman dan pusat wisata. Pohon 

sesungguhnya bisa menjadi sumber air sebab dengan banyaknya pohon, semakin 

banyak pula sumber-sumber air potensial di bawahnya. . 

(www.anneahira.com/cara-mencegah-pencemaran-air.html-) 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 Video permasalahan air dan solusi untuk mengatasi permasalahan air di 

lingkungan.  
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. amatilah tayangan sound slide di depan kelas ! 

2. diskusikanlah bersama kelompokmu untuk menganalisis setiap tayangan sound 

slide tersebut dalam waktu 5 menit! 

Soal: 

No. Permasalahan air Pemecahan Masalah (Solusi) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ....................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan:  

1. lakukanlah percobaan bersama kelompokmu! 

2. tulislah laporan percobaan pada kertas yang telah disediakan secara individu ! 

Format Penulisan Laporan Percobaan 

A. Judul kegiatan: 

B.Tujuan: 

C. Alat dan bahan 

 Alat  : 

 Bahan  : 

D. Langkah kerja 

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

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

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

 dst. 

E. Hasil Pengamatan 

 Air bekas 

cucian beras 

Penyaringan I Penyaringan II Penyaringan III 

Warna     

F. Kesimpulan 

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

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

 

 

 

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

Nama Anggota   : 

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

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

3. .......................... 6. ..................... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS III 

No. Permasalahan air Pemecahan Masalah (Solusi) 

1. 

 

a. mengurangi jumlah limbah rumah 

tangga 

b. mengolah limbah sebelum 

membuangnya 

c. mendaur ulang limbah 

2.  a. mengolah limbah sebelum dibuang ke 

sungai 

b. dibuatkan tempat pembuangan khusus 

(sumur resapan) 

3.  a. membuat bendungan 

b. menanam pohon 

c. membuat embung 

d. membuat waduk 

e. membuat irigasi 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS III 

A. Judul kegiatan: penjernihan air 

B.Tujuan: untuk mengetahui cara menjernihkan air keruh 

C. Alat dan bahan 

 Alat  : cutter, gunting, 4 botol air mineral (ukuran 1500 ml) 

 Bahan  : kerikil, spon, arang, ijuk, serabut, air bekas cucian beras 1500 ml 

D. Langkah kerja 

6. Mencuci bersih semua bahan dan mengeringkannya 

7. Memotong bagian dasar botol air mineral menggunakan 

cutter 

8. Membuka tutup botol, kemudian botol dibalik. 

9. Memasukkan bahan-bahan sebagai media penyaring 

selapis demi selapis ke dalam botol terbalik. 

10. Menuangkan air kotor pada lapisan teratas, menampung 

air tersebut dengan menggunakan wadah yang diletakkan di bawah botol. 

11. Apabila penyaringan belum bening, mengulangi kenbali 

penyaringan tersebut. 

12. Menampung hasil penyaringan kedua menggunakan gelas 

plastik lain yang masih kosong.  

E. Hasil Pengamatan 

 Air bekas 

cucian beras 

Penyaringan I Penyaringan II Penyaringan III 

Warna Keruh Warna air be- 

kas cucian be- 

ras semakin 

keruh (hitam) 

Arang dicuci 

kembali agar 

air bekas cuci- 

an beras tidak 

keruh lagi dan 

air menjadi a- 

gak jernih 

Warna air cucian 

beras menjadi jer- 

nih dari pada hasil 

penyaringan per- 

tama dan kedua 
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F. Kesimpulan 

Cara sederhana untuk mendapatkan air bersih dengan cara penyaringan yang 

terdapat dalam air cucian beras yang berupa saringan air sederhana atau 

tradisional yang terbuat dari botol plastik. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SSWA SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VA/2 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi : 7.1 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah 

7.4  

mendeskripsi- 

   kan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaru-

hinya. 

Kegiatan 

manusia 

yang 

mempenga- 

ruhi daur air 

7.4.9 menganalisis permasalahan air Tes Tes tertulis Pilihan 

Ganda 

Uraian 

1,2,4, 

dan 6  

1,2, dan 

3 

 

C4 

7.4.10 menjelaskan solusi 

permasalahan air di lingkungan 

Tes Tes tertulis Pilihan 

Ganda 

Uraian 

5,7,8,9, 

dan 10 

4 dan 5 

 

C4 

7.4.11 merancang percobaan 

penjernihan air 

Non Tes Unjuk Kerja Produk  

- 

 

P2 

7.4.12 membuat laporan percobaan 

penjernihan air 

Non Tes Unjuk Kerja Produk LKS C6 
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Nama  : ……………………………. 

Kelas  : ……………………………. 

No. absen : ……………………………. 

 

Soal Evaluasi  

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air, seperti sungai, 

lautan, danau, dan air tanah akibat 

aktivitas manusia disebut 

pencemaran .... 

a. tanah 

b. air 

c. udara 

d. angin 

2.  Jika limbah rumah tangga dibuang 

ke sungai, dapat mengakibatkan 

terjadinya polusi .... 

a. air 

b. udara 

c. tanah 

d. bebatuan 

3.  Untuk mengurangi dampak sampah 

organik, dapat dilakukan dengan 

cara mengolah sampah organik 

melalui pembuatan .... 

a. pupuk kandang 

b. pupuk kompos 

c. pupuk anorganik 

d. pestisida 

4. Berikut ini kegiatan yang dapat 

mencemari air sungai, kecuali .... 

a. membuang sampah di sungai 

b. mengalirkan limbah rumah  

tangga ke sungai 

c. membuang sampah pada 

tempatnya 

d. menggunakan bahan peledak 

untuk menangkap ikan 

5. Sebelum limbah pabrik dibuang, 

limbah harus ... terlebih dahulu. 

a. disaring 

b. dialirkan ke pemukiman 

c. dialirkan ke laut 

d. di tampung 

6.  Pupuk dan pestisida yang digunakan 

petani, dapat mencemari air jika 

digunakan .... 

a. sesuai kebutuhan 

b. secukupnya 

c. berlebihan 

d. sedikit 

7.  Limbah pemukiman dapat 

ditanggulangi dengan cara .... 

Nilai 
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a. membuang sampah di sembarang 

tempat 

b. membiarkan terbuang di sungai 

c. menambah jumlah limbah rumah 

tangga 

d. membuat sanitasi yang benar dan 

bersih 

8. Air yang terdapat di sekitar kita 

harus dikelola dengan baik, agar .... 

a. terjaga kebersihannya  

b. terjadi pencemaran air 

c. muncul polusi air 

d. terjadi kerusakan lingkungan 

9. Berikut ini, cara mengatasi  

pencemaran air, kecuali .... 

a. mengurangi penggunaan detergen 

b. mengurangi penggunaan obat-

obatan kimia berbahaya 

c. membuang sampah ke sungai 

d. tidak menggunakan sungai untuk 

mencuci mobil 

10.  Manusia dalam beraktivitas harus   

memperhatikan lingkungan, agar 

.... 

a. tidak mengganggu ekosistem 

yang lain 

b. rusak 

c. merugikan lingkungan 

d. terjadi pencemaran  

B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? 

Jawab: 

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

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

2. Apa yang dimaksud dengan limbah rumah tangga? 

Jawab: 

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

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

3. Berikanlah 3 contoh limbah cair rumah tangga !  

Jawab: 

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

............................................................................................................................... 
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4. Berikanlah 3 solusi untuk mengatasi pencemaran air ! 

Jawab: 

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

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

5. Bagaimanakah hubungan yang seharusnya terjadi antara kegiatan manusia 

dengan daur air ? 

Jawab: 

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

..............................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. A 

6. C 

7. D 

8. A 

9. C 

10.  A 

B. Uraian 

1. Pencemaran air adalah  suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan 

air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. 

2. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah 

tangga limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, 

slada dan lain-lain bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. 

3. 3 contoh limbah cair limbah rumah tangga 

a. air bekas cucian pakaian 

b. air bekas cucian beras 

c. air bekas mandi 

d. sisa makanan berwujud cair, dll 

4. 3 solusi mengatasi pencemaran air 

a. sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau 

mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 

b. tidak membuang sampah ke sungai. 

c. mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 

d. melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya 

bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. 

e. pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih 

lainnya tidak tercemar. 

5. Hubungan yang seharusnya terjadi antara kegiatan manusia dengan daur air 

yaitu manusia harus selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita 

gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah
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baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat 

membuat pencemaran air sehingga dapat menganggu ekosistem yang ada. 

 

 
PENILAIAN : 

A.   Skor tiap nomor = 1 

Skor maksimal = 10 

B.    Skor tiap nomor = 2 

Skor maksimal =10 

Nilai Akhir soal evaluasi = 

 

 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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Sintaks Model Inkuiri Terbimbing 

1. Orientasi 

Guru mengkondisikan kelas secara berkelompok agar peserta didik siap untuk 

berpikir memecahkan masalah. 

2. Merumuskan Masalah 

Guru memberikan permasalahan kepada siswa. 

3. Merumuskan Hipotesis 

Siswa dengan bimbingan guru berpikir untuk menemukan jawaban sementara. 

4. Mengumpulkan Data 

Guru membimbing siswa untuk dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

agar siswa dapat mengumpulkan informasi. 

5. Menguji Hipotesis 

Guru meminta kepada peserta didik untuk memaparkan hasil temuannya 

dengan data-data yang telah dikumpulkan. 

6. Merumuskan Kesimpulan 

Guru menunjukkan kepada peserta didik data yang relevan untuk dijadikan 

sebagai kesimpulan. 
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LAMPIRAN HASIL 

PENELITIAN 
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LEMBAR HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL INKUIRI 

TERBIMBING BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I 

Nama Guru  : Jumi’ati 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/ Semester : VA/II 

Materi Pelajaran : IPA 

Materi   : Daur Air 

Hari/Tanggal  : Kamis/16 April 2015  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

(Arikunto, 2010:285) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan 

pra 

pembelajaran  

a.  merumuskan tujuan  pembelajaran. √ 3 

b.  mempersiapkan sumber belajar. √ 

c.  mengajak berdoa.  

d.  mengecek kehadiran siswa. √ 

2. Membuka 

pembelajaran 

a.  memberikan apersepsi dengan tanya 

jawab.  

√ 2 

b.  menyampaikan tujuan pembelajaran. √ 

c.  memberikan motivasi kepada siswa.  

d.  menyampaikan manfaat dari materi yang 

akan dipelajari. 

 

3. Memberikan 

permasalahan 

a.   menyiapkan media audio visual √ 3 

b.   menayangkan media audio visual √ 

LAMPIRAN 5 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

melalui 

penayangan 

media audio 

visual 

c.   memberikan penjelasan permasalahan 

yang ditayangkan melalui media audio 

visual 

√ 

d.   mengkondisikan siswa untuk 

mengamati media audio visual 

 

4. Membentuk 

kelas menjadi 

beberapa 

kelompok 

a.   membentuk kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 siswa 

√ 4 

b.   mengkondisikan siswa untuk 

berkelompok 

√ 

c.   membimbing siswa untuk berkelompok √ 

d.   berkeliling mengecek masing-masing 

kelompok 

√ 

5. Membimbing 

siswa  

merumuskan 

hipotesis. 

a.   berkeliling pada masing-masing 

kelompok 

√ 2 

b.   memberikan pertanyaan arahan untuk 

merumuskan hipotesis 

 

c.   mengarahkan siswa untuk saling 

bertukar pendapat 

 

d.   menanyakan kesulitan yang dihadapi 

kelompok 

√ 

6. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

untuk membantu 

siswa 

menemukan 

konsep dalam 

percobaan 

a.   memberikan pertanyaan sesuai dengan 

materi 

√ 1 

b.   memberikan alat dan bahan percobaan  

c.   berkeliling memantau jalannya 

percobaan 

 

d.   memberikan pertanyaan yang dapat 

meningkatkan interaksi antar siswa 

 

7. Membimbing 

siswa untuk 

memaparkan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

a.   membimbing siswa menyampaikan 

hasil diskusi perumusan hipotesis 

 2 

b.  memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi 

√ 

c.   mengarahkan penyampaian hasil diskusi 

yang baik dan benar 

√ 

d.   memberikan tanggapan hasil diskusi  

8. Memberikan 

penjelasan dan 

penguatan 

terhadap materi 

pembelajaran   

 

a. memberikan penjelasan materi pelajaran 

yang belum dipahami siswa 

 2 

b.  memberikan penjelasan materi pelajaran 

kepada seluruh siswa  

√ 

c.  memberikan penguatan verbal  √ 

d.  memberikan penguatan gestural 2 

9. Memberikan 

penghargaan 

atau  reward 

terhadap hasil 

a.  meminta kelompok yang aktif untuk 

maju di depan kelas  

√ 3 

b.  memberikan penghargaan √ 

c.  mengajak kelompok lain untuk √ 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

kerja kelompok memberikan penghargaan kepada   

kelompok yang aktif 

d.  memberikan motivasi   

10. Menutup 

pelajaran 

a.  bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

√ 3 

b.  memberikan evaluasi √ 

c.  memberikan tindak lanjut √ 

d.  melakukan refleksi  

Jumlah Skor 25 

Kategori Cukup (C) 

Mengolah data keterampilan guru  

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 

Median (Me) =  =  = 25 

Jarak interval (i) =  =   = 7,5 

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kualifikasi  Tingkat Keberhasilan 

Keterampilan Guru 

>32,5s/d 40 Sangat baik (A) Berhasil 

>25 s/d 32,5 Baik (B) Berhasil 

>17,5 s/d < 25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10 s/d 17,5 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

(Widoyoko, 2012:110) 

Semarang, 16 April 2015  

Kolaborator, 

 

 

Safaruddin, S.Pd, SD. 

NIP 196712042006041005 
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LEMBAR HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL INKUIRI 

TERBIMBING BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II 

 

Nama Guru  : Jumi’ati 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/ Semester : VA/II 

Materi Pelajaran : IPA 

Materi   : Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

Hari/Tanggal  : Jumat/24 April 2015  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

(Arikunto, 2010:285) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan 

pra 

pembelajaran  

a.  merumuskan tujuan  pembelajaran. √ 4 

b.  mempersiapkan sumber belajar. √ 

c.  mengajak berdoa. √ 

d.  mengecek kehadiran siswa. √ 

2. Membuka 

pembelajaran 

a.  memberikan apersepsi dengan tanya 

jawab.  

√ 3 

b.  menyampaikan tujuan pembelajaran. √ 

c.  memberikan motivasi kepada siswa. √ 

d.  menyampaikan manfaat dari materi yang 

akan dipelajari. 

 

3. Memberikan a.   menyiapkan media audio visual √ 4 

LAMPIRAN 6 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

permasalahan 

melalui 

penayangan 

media audio 

visual 

b.   menayangkan media audio visual √ 

c.   memberikan penjelasan permasalahan 

yang ditayangkan melalui media audio 

visual 

√ 

d.   mengkondisikan siswa untuk 

mengamati media audio visual 

√ 

4. Membentuk 

kelas menjadi 

beberapa 

kelompok 

a.   membentuk kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 siswa 

√ 4 

b.   mengkondisikan siswa untuk 

berkelompok 

√ 

c.   membimbing siswa untuk berkelompok √ 

d.   berkeliling mengecek masing-masing 

kelompok 

√ 

5. Membimbing 

siswa  

merumuskan 

hipotesis. 

a.   berkeliling pada masing-masing 

kelompok 

√ 2 

b.   memberikan pertanyaan arahan untuk 

merumuskan hipotesis 

 

c.   mengarahkan siswa untuk saling 

bertukar pendapat 

 

d.   menanyakan kesulitan yang dihadapi 

kelompok 

√ 

6. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

untuk membantu 

siswa 

menemukan 

konsep dalam 

percobaan 

a.   memberikan pertanyaan sesuai dengan 

materi 

√ 3 

b.   memberikan alat dan bahan percobaan √ 

c.   berkeliling memantau jalannya 

percobaan 

√ 

d.   memberikan pertanyaan yang dapat 

meningkatkan interaksi antar siswa 

 

7. Membimbing 

siswa untuk 

memaparkan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

a.   membimbing siswa menyampaikan 

hasil diskusi perumusan hipotesis 

√ 3 

b.  memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi 

√ 

c.   mengarahkan penyampaian hasil diskusi 

yang baik dan benar 

√ 

d.   memberikan tanggapan hasil diskusi  

8. Memberikan 

penjelasan dan 

penguatan 

terhadap materi 

pembelajaran   

 

b. memberikan penjelasan materi pelajaran 

yang belum dipahami siswa 

√ 4 

b.  memberikan penjelasan materi pelajaran 

kepada seluruh siswa  

√ 

c.  memberikan penguatan verbal  √ 

d.  memberikan penguatan gestural √ 

9. Memberikan 

penghargaan 

atau  reward 

a.  meminta kelompok yang aktif untuk 

maju di depan kelas  

√ 3 

b.  memberikan penghargaan √ 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

terhadap hasil 

kerja kelompok 

c.  mengajak kelompok lain untuk 

memberikan penghargaan kepada   

kelompok yang aktif 

√ 

d.  memberikan motivasi   

10. Menutup 

pelajaran 

a.  bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

√ 4 

b.  memberikan evaluasi √ 

c.  memberikan tindak lanjut √ 

d.  melakukan refleksi √ 

Jumlah Skor 34 

Kategori Sangat Baik (A) 

Mengolah data keterampilan guru  

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 

Median (Me) =  =  = 25 

Jarak interval (i) =  =   = 7,5 

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kualifikasi  Tingkat Keberhasilan 

Keterampilan Guru 

>32,5s/d 40 Sangat baik (A) Berhasil 

>25 s/d 32,5 Baik (B) Berhasil 

>17,5 s/d < 25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10 s/d 17,5 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

(Widoyoko, 2012:110) 

Semarang, 24 April 2015  

Kolaborator, 

 

 

Safaruddin, S.Pd, SD. 

 NIP 196712042006041005 
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LEMBAR HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL INKUIRI 

TERBIMBING BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus III 

 

Nama Guru  : Jumi’ati 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Kelas/ Semester : VA/II 

Materi Pelajaran : IPA 

Materi   : Permasalahan air 

Hari/Tanggal  : Kamis/30 April 2015  

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

(Arikunto, 2010:285) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan 

dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

1. Melaksanakan 

pra 

pembelajaran  

a.  merumuskan tujuan  pembelajaran. √ 4 

b.  mempersiapkan sumber belajar. √ 

c.  mengajak berdoa. √ 

d.  mengecek kehadiran siswa. √ 

2. Membuka 

pembelajaran 

a.  memberikan apersepsi dengan tanya 

jawab.  

√ 3 

b.  menyampaikan tujuan pembelajaran. √ 

c.  memberikan motivasi kepada siswa. √ 

d.  menyampaikan manfaat dari materi yang 

akan dipelajari. 

 

3. Memberikan a.   menyiapkan media audio visual √ 4 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

permasalahan 

melalui 

penayangan 

media audio 

visual 

b.   menayangkan media audio visual √ 

c.   memberikan penjelasan permasalahan 

yang ditayangkan melalui media audio 

visual 

√ 

d.   mengkondisikan siswa untuk 

mengamati media audio visual 

√ 

4. Membentuk 

kelas menjadi 

beberapa 

kelompok 

a.   membentuk kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 siswa 

√ 4 

b.   mengkondisikan siswa untuk 

berkelompok 

√ 

c.   membimbing siswa untuk berkelompok √ 

d.   berkeliling mengecek masing-masing 

kelompok 

√ 

5. Membimbing 

siswa  

merumuskan 

hipotesis. 

a.   berkeliling pada masing-masing 

kelompok 

√ 3 

b.   memberikan pertanyaan arahan untuk 

merumuskan hipotesis 

 

c.   mengarahkan siswa untuk saling 

bertukar pendapat 

√ 

d.   menanyakan kesulitan yang dihadapi 

kelompok 

√ 

6. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

untuk membantu 

siswa 

menemukan 

konsep dalam 

percobaan 

a.   memberikan pertanyaan sesuai dengan 

materi 

√ 3 

b.   memberikan alat dan bahan percobaan √ 

c.   berkeliling memantau jalannya 

percobaan 

√ 

d.   memberikan pertanyaan yang dapat 

meningkatkan interaksi antar siswa 

 

7. Membimbing 

siswa untuk 

memaparkan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

a.   membimbing siswa menyampaikan 

hasil diskusi perumusan hipotesis 

√ 3 

b.  memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi 

√ 

c.   mengarahkan penyampaian hasil diskusi 

yang baik dan benar 

√ 

d.   memberikan tanggapan hasil diskusi  

8. Memberikan 

penjelasan dan 

penguatan 

terhadap materi 

pembelajaran   

 

c. memberikan penjelasan materi pelajaran 

yang belum dipahami siswa 

√ 4 

b.  memberikan penjelasan materi pelajaran 

kepada seluruh siswa  

√ 

c.  memberikan penguatan verbal  √ 

d.  memberikan penguatan gestural √ 

9. Memberikan 

penghargaan 

atau  reward 

a.  meminta kelompok yang aktif untuk 

maju di depan kelas  

√ 4 

b.  memberikan penghargaan √ 
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No Indikator Deskriptor Tanda 

Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

terhadap hasil 

kerja kelompok 

c.  mengajak kelompok lain untuk 

memberikan penghargaan kepada   

kelompok yang aktif 

√ 

d.  memberikan motivasi  √ 

10. Menutup 

pelajaran 

a.  bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

√ 4 

b.  memberikan evaluasi √ 

c.  memberikan tindak lanjut √ 

d.  melakukan refleksi √ 

Jumlah Skor 36 

Kategori Sangat Baik (A) 

Mengolah data keterampilan guru  

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 

Median (Me) =  =  = 25 

Jarak interval (i) =  =   = 7,5 

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kualifikasi  Tingkat Keberhasilan 

Keterampilan Guru 

>32,5s/d 40 Sangat baik (A) Berhasil 

>25 s/d 32,5 Baik (B) Berhasil 

>17,5 s/d < 25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10 s/d 17,5 Kurang (D) Tidak Berhasil 

 (Widoyoko, 2012:110) 

Semarang, 30 April 2015  

Kolaborator, 

 

 

Safaruddin, S.Pd, SD.  

NIP 196712042006041005 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I 

Sekolah: SDN Gisikdrono 03 Semarang Pokok Bahasan: Daur Air 

Kelas/Semester: VA/II   Hari/TanggalKamis, 16 April 2015 

 

           

      Semarang, 16 April 2015 

      Observer, 

       

No Nama Indikator aktivitas siswa Jumlah 

skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 

1. H-A-P-N 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 15 

2. A-N-D 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 17 

3. A-D-S 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 17 

4. A-K-W 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 20 

5. A-D-R 3 1 4 3 4 4 4 3 3 3 32 

6. D-R-S-W 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 24 

7. D-D-A 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 17 

8. D-L-S 3 1 2 3 2 4 4 2 1 2 24 

9. D-T-I 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 16 

10. H-N-Y 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 16 

11. M-K-D 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 21 

12. M-N-A 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 20 

13. R-J-W 3 1 2 4 2 1 2 2 1 1 19 

14. S-R-A 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 16 

15. C-D-A-K 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 16 

16. T 3 1 2 2 1 1 2 2 1 3 19 

17. K-R-S 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 17 

18. R-M-P 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 25 

Jumlah skor per 

indikator 

54 18 39 53 34 29 33 35 24 28 348 

Rata-rata skor per 

indikator 

3 1 2,1 2,9 1,8 1,6 1,8 1,9 1,3 1,5 18,9 

Rata-rata skor 1,9 
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 HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus II 

Sekolah: SDN Gisikdrono 03 Semarang Pokok Bahasan: Cara menghemat air 

Kelas/Semester: VA/II   Hari/Tanggal: Jum’at, 24 April 2015 

No. Nama 
Indikator aktivitas siswa 

Jumlah 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 

1. H-A-P-N 4 2 2 3 3 2 2 2 1 2 23 

2. A-N-D 4 2 2 3 4 4 2 4 1 2 28 

3. A-D-S 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 22 

4. A-K-W 4 2 4 3 4 4 2 3 1 2 29 

5. A-D-R 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 35 

6. D-R-S-W 4 2 4 3 3 2 2 2 1 2 25 

7. D-D-A 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 23 

8. D-L-S 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 35 

9. D-T-I 4 2 2 3 1 2 2 2 1 2 21 

10. H-N-Y 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 27 

11. M-K-D 4 2 3 3 2 4 3 3 1 3 28 

12. M-N-A 4 2 4 3 4 3 2 2 3 2 29 

13. R-J-W 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 28 

14. S-R-A 4 2 2 3 4 3 2 3 1 2 26 

15. C-D-A-K 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 22 

16. T 4 2 2 3 4 3 2 2 1 2 25 

17. K-R-S 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 23 

18. R-M-P 4 3 4 3 2 2 3 2 1 2 26 

Jumlah skor per 

indikator 
72 39 55 54 53 49 41 45 28 38 475 

Rata-rata skor 

per indikator 
4 2,2 3,05 3 2,9 2,7 2,3 2,5 1,6 2,1 26,4 

Rta-rata skor 2,6 

 

  Semarang, 24 April 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

Sekolah: SDN Gisikdrono 03 Semarang Pokok Bahasan:Permasalahan air 

Kelas/Semester: VA/II   Hari/Tanggal: Kamis, 30 April 2015 

No Nama 
Indikator aktivitas siswa 

Jumlah 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 

1. H-A-P-N 4 2 4 3 3 3 3 2 1 2 27 

2. A-N-D 4 2 4 3 4 4 4 3 1 3 32 

3. A-D-S 4 2 4 3 3 3 3 2 1 3 28 

4. A-K-W 4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 32 

5. A-D-R 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 

6. D-R-S-W 4 3 4 3 3 3 3 3 1 4 31 

7. D-D-A 4 2 4 4 4 2 2 3 1 3 29 

8. D-L-S 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 

9. D-T-I 4 2 4 3 3 3 2 2 1 3 27 

10. H-N-Y 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 32 

11. M-K-D 4 2 4 3 4 4 2 2 1 3 29 

12. M-N-A 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 

13. R-J-W 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 

14. S-R-A 4 3 4 3 4 2 2 2 1 3 28 

15. C-D-A-K 4 2 4 3 3 4 2 2 1 3 28 

16. T 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 32 

17. K-R-S 4 2 4 3 3 3 2 2 1 2 26 

18. R-M-P 4 4 3 2 3 4 3 4 1 3 31 

Jumlah skor per 

indikator 

72 47 71 54 64 61 50 50 30 53 552 

Rata-rata skor 

per indikator 

4 2,6 3,9 3 3,6 3,4 2,7 2,7 1,7 2,9 30,5 

Rata-rata skor 3,05 

 

Semarang, 30 April 2015 
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

Siklus ke I 
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CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJA

RAN IPA 

MELALUI 

MODEL 

INKUIRI 

TERBIMBIN

G 

BERBANTU

AN 

MEDIA 

AUDIO 

VISUAL 

PADA 

SISWA 

KELAS VA 

SDN 

GISIKDRON

O 03 

SEMARANG 

Siklus ke…. 

 

Nama Guru

 : 

………………

……… 

Nama SD

 : SDN 

Gisikdrono 03 

Semarang 

Hari/tanggal

 : 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

1) Guru sudah cukup baik dalam mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Sumber belajar berupa RPP, media audio visual, dan lembar 

penilaian juga sudah dipersiapkan dengan cukup baik. Tetapi, guru belum 

mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. 

2) Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi 

berupa tanya jawab. Namun hanya beberapa yang antusias untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. 

3) Guru sudah cukup baik dalam mengkondisikan siswa untuk mengamati media 

audio visual dan mencatat permasalahan yang termuat dalam video tersebut. 

Namun, masih ada siswa yang belum berkonsentrasi dalam mengamati media 

audio visual tersebut. Sehingga dia menanyakan permasalahan yang belum 

dipahami kepada teman sebnagkunya. 

4) Pembentukan kelompok berlangsung kurang rapih, walaupun guru sudah 

menentukan pembagian tempat kelompok diskusi dan anggota kelompoknya. 

Siswa masih gaduh dalam berpindah tempat. 

5) Guru melakukan tanya jawab untuk membimbing siswa dalam merumuskan 

hipotesis dan pemecahan masalah. Guru berkeliling pada masing-masing 

kelompok. Namun, beberapa siswa kurang antusias dalam menanggapi 

pertanyaan dari guru. 

6) Dalam kegiatan pemaparan hasil diskusi kelompok, guru sudah mengarahkan 

siswa untuk memaparkan secara baik dan benar. Namun, siswa masih terlihat 

ragu dan malu dalam menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. 

7) Guru telah memberikan penguatan materi pembelajaran melalui media audio 

visual berupa video proses daur air. Penjelasan yang diberikan guru cukup 

singkat, sehingga sebagian besar siswa kurang memahami materi yang telah 

mereka pelajari. Guru juga belum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

8) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dengan 

memberikan medali di depan kelas disertai dengan tepuk tangan oleh siswa 

LAMPIRAN  12 

CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJAR

AN IPA 

MELALUI 

MODEL 

INKUIRI 

TERBIMBING 

BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA 

SISWA KELAS 

VA 

SDN 

GISIKDRONO 

03 SEMARANG 

Siklus ke…. 

 

Nama Guru : 

………………

……… 

Nama SD : 

SDN Gisikdrono 

03 Semarang 

Hari/tanggal : 

………………

……… 

Pukul  : 

………………

……… 

Petunjuk : 

C

a

t
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lain. Namun, guru belum memotivasi siswa untuk lebih aktif pada 

pembelajaran berikutnya. 

9) Guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah berlangsung. Hanya saja belum semua siswa 

terlibat dalam kegiatan penyimpulan materi. 

10) Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. Kondisi 

siswa belum bisa tertib. Sehingga dalam mengerjakan soal evaluasi masih 

terlihat siswa yang gaduh, meskipun sudah ditegur oleh guru untuk 

mengerjakan secara mandiri. 

11) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan tindak lanjut dan refleksi yang belum 

secara jelas diberikan oleh guru.  
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

Siklus ke II 
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CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJA

RAN IPA 

MELALUI 

MODEL 

INKUIRI 

TERBIMBIN

G 

BERBANTU

AN 

MEDIA 

AUDIO 

VISUAL 

PADA 

SISWA 

KELAS VA 

SDN 

GISIKDRON

O 03 

SEMARANG 

Siklus ke…. 

 

Nama Guru

 : 

………………

……… 

Nama SD

 : SDN 

Gisikdrono 03 

Semarang 

Hari/tanggal

 : 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

1) Guru sudah cukup baik dalam mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Sumber belajar berupa RPP, media audio visual, dan lembar 

penilaian juga telah dipersiapkan dengan cukup baik serta mengajak siswa 

untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai.  

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi berupa 

tanya jawab serta memberikan motivasi dengan mengajak siswa untuk 

bernyanyi bersama-sama. Siswa terlihat semangat dalam bernyanyi.   

3) Guru sudah cukup baik dalam mengkondisikan siswa untuk mengamati media 

audio visual dan mengarahkan mencatat permasalahan yang termuat dalam 

video tersebut. Namun, masih ada siswa yang belum berkonsentrasi dalam 

mengamati media audio visual tersebut. Siswa tersebut terlihat mengamati 

kamera yang memvideo kegiatan pembelajaran. 

4) Pembentukan kelompok telah dilakukan guru dengan baik. Namun, sebagian 

kecil siswa tidak segera berpindah tempat. Terlihat siswa tersebut masih di 

bangkunya dan mengamati temannya yang telah berpindah tempat. Beberapa 

saat siswa tersebut berpindah tempat dengan tidak bersemangat.  

5) Guru melakukan tanya jawab untuk membimbing siswa dalam merumuskan 

hipotesis dan pemecahan masalah. Guru membagikan alat dan bahan 

percobaan pada masing-masing kelompok. Namun, masih kurang kondusif 

dalam pembagian alat dan bahan tersebut. Beberapa siswa takut tidak 

kebagian alat dan bahan percobaan dan takut alat dan bahannya tertukar oleh 

kelompok lain. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk 

membimbing jalannya percobaan. 

6) Guru telah memberikan penguatan materi pembelajaran melalui tanya jawab 

tentang cara menghemat air dan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur 

air.  

7) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dengan 

memberikan medali di depan kelas disertai dengan tepuk tangan oleh siswa 
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CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJAR

AN IPA 
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INKUIRI 

TERBIMBING 

BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO 
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Siklus ke…. 

 

Nama Guru : 

………………

……… 

Nama SD : 

SDN Gisikdrono 

03 Semarang 

Hari/tanggal : 

………………

……… 

Pukul  : 

………………

……… 

Petunjuk : 

C

a

t
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lain. Namun, guru belum memotivasi siswa untuk lebih aktif pada 

pembelajaran berikutnya. 

8) Guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagian besar siswa terlibat 

dalam kegiatan penyimpulan materi. Siswa antusias dalam menjawab 

pertanyaan guru. 

9) Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. Kondisi bisa 

tertib, terlihat dari sebagian besar siswa telah siap dalam mengerjakan soal 

evaluasi. Sehingga dalam mengerjakan soal evaluasi siswa berkonsentrasi 

memahami soal yang dikerjakan.  

10) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan tindak lanjut dan refleksi yang 

diberikan oleh guru.  
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

Siklus ke III 
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Siklus ke…. 

 

Nama Guru

 : 

………………

……… 

Nama SD

 : SDN 

Gisikdrono 03 

Semarang 

Hari/tanggal

 : 

………………
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

1) Keterampilan guru meningkat dibandingkan siklus I dan siklus II dengan 

perolehan skor 35, sehingga dapat dikriteriakan sangat baik dan telah 

mencapai indikator keberhasilan. 

2) Aktivitas siswa juga meningkat pada siklus III dengan perolehan skor 552 

dengan rata-rata skor 30,5 dan termasuk dalam kriteria baik serta telah 

mencapai indikator keberhasilan.  

3) Hasil belajar siswa juga meningkat dibandingkan siklus I dan siklus II. Nilai 

terendah pada siklus III yaitu 40 dan nilai tertinggi pada siklus III yaitu 97,5. 

Ketuntasan klasikal yang didapatkan pada siklus III adalah 83%, sehingga 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 

> 75%. 
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CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJAR
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INKUIRI 
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03 SEMARANG 
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HASIL EVALUASI SISWA 

SIKLUS I 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester : VA/II 

 Hari/Tanggal  : Kamis/16 April 2015 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1. H-A-P-N 35 Tidak Tuntas 

2. Y-P 53,75 Tidak Tuntas 

3. A-R-R 69 Tuntas 

4. A-I-A 53,75 Tidak Tuntas 

5. A-N-D 66 Tuntas 

6. A-D-S 44 Tidak Tuntas 

7. A-K-W 75 Tuntas 

8. A-D-R 92,5 Tuntas 

9. A-N-H 69 Tuntas 

10. A-W-E 69 Tuntas 

11. A-A 87 Tuntas 

12. B-P 37,5 Tidak Tuntas 

13. B-P-P 37,5 Tidak Tuntas 

14. B-W-K 72,5 Tuntas 

15. D-R-S-W 66 Tuntas 

16. D-P 67,5 Tuntas 

17. D-A-N 67,5 Tuntas 

18. D-D-A 40 Tidak Tuntas 

19. D-L-S 80 Tuntas 

20. D-T-I 72,5 Tuntas 

21.  E-D-R 40 Tidak Tuntas 

22. F-K 60 Tidak Tuntas 

23. G-M-K 60 Tidak Tuntas 

24. H-N-Y 67,5 Tuntas 
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25. M-K-D 64 Tidak Tuntas 

26. M-N-A 82,5 Tuntas 

27. N-P-Y 42,5 Tidak Tuntas 

28. P-R 69 Tuntas 

29. R-J-W 77,5 Tuntas 

30. S-A-Q 64 Tidak Tuntas 

31. S-R-A 62,5 Tidak Tuntas 

32. C-D-A-K 37,5 Tidak Tuntas 

33. T 69 Tuntas 

34. K-R-S 75 Tuntas 

35. M-A-H 69 Tuntas 

36. R-M-P 57 Tidak Tuntas 

Jumlah 2252 

Nilai tertinggi 92,5 

Nilai terendah 35 

Rata-rata 62,56 

 

       Semarang, 16 April 2015 

       Kolaborator, 
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1. Tentukan nilai rentang 

 Rentang = nilai data tertinggi-nilai data terendah  

              = 92,5-35 

              = 57,5 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan 

 k = 1+(3,3) (log n) 

       = 1 + (3,3) (log 36) 

       = 1 + (3,3) (1,56) 

       = 1 + 5,148 

       = 6, 148 (dibulatkan 6) ATURAN STURGES 

3. Tentukan panjang kelas 

     p =  

     p =  = 9,58 (dibulatkan 10) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval    

pertama 

     Nilai ujung bawah kelas interval pertama boleh   

mengambil nilai data terkecil atau nilai data 

yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. 

Kemungkinan kedua ini bisa dilakukan dengan 

syarat, nilai data yang terbesar harus tercakup 

dalam interval nilai data pada kelas interval 

terakhir. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama:  35 

5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas 

Nilai 

Interval 

Frekuensi 

35-44 8 

45-54 2 

55-64 6 

65-74 13 

75-84 5 

85-94 2 

Jumlah 36 

 

Ukuran Pemusatan Data 

1) Nilai rata-rata kelas 

Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi 

35-44 8 39,5 316 

45-54 2 49,5 99 

55-64 6 59,5 357 

65-74 13 69,5 903,5 

75-84 5 79,5 397,5 

85-94 2 89,5 179 

Jumlah 36 
 

2252 

 =  

 =  = 62,56 

 

 

2) Median 

Me =  Bb + p  

Me =  64,5 + 10  

Me =  64,5 + 1,54 

Me = 66,04 

3) Modus 

Mo = Bb + P  

Mo = 64,5 + 10  

Mo = 64,5 + 4,67 

Mo = 69,17 

Tabel Distribusi Frekuensi Relatif 

No. Nilai  f Xi f.xi 
Persentase 

Ketuntasan 
Kriteria 

1. 35-44 8 39,5 316 22,22% 
Tidak 
tuntas 

2. 45-54 2 49,5 99 5,56% 
Tidak 

tuntas 

3. 55-64 6 59,5 357 16,67% 
Tidak 
tuntas 

4. 65-74 13 69,5 903,5 36,11% Tuntas 

5. 75-84 5 79,5 397,5 13,88% Tuntas 

6. 85-94 2 89,5 179 5,56% Tuntas 

Jumlah 36 
 

2252 100,00% 
 

Nilai 

Terendah 
35 

Nilai 

Tertinggi 
92,5 

Mean 62,56 

Median 66,04 

Modus 69,17 
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HASIL EVALUASI SISWA 

SIKLUS II 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester : VA/II 

 Hari/Tanggal  : Jum’at/24 April 2015 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1. H-A-P-N 37,5 Tidak Tuntas 

2. Y-P 74 Tuntas 

3. A-R-R 74 Tuntas 

4. A-I-A 77 Tuntas 

5. A-N-D 74 Tuntas 

6. A-D-S 67,5 Tuntas 

7. A-K-W 82 Tuntas 

8. A-D-R 95 Tuntas 

9. A-N-H 70 Tuntas 

10. A-W-E 87 Tuntas 

11. A-A 82 Tuntas 

12. B-P 55 Tidak Tuntas 

13. B-P-P 80 Tuntas 

14. B-W-K 87 Tuntas 

15. D-R-S-W 74 Tuntas 

16. D-P 47 Tidak Tuntas 

17. D-A-N 40 Tidak Tuntas 

18. D-D-A 60 Tidak Tuntas 

19. D-L-S 95 Tuntas 

20. D-T-I 67,5 Tuntas 

21.  E-D-R 50 Tidak Tuntas 

22. F-K 70 Tuntas 

23. G-M-K 67,5 Tuntas 

24. H-N-Y 82 Tuntas 
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25. M-K-D 74 Tuntas 

26. M-N-A 77 Tuntas 

27. N-P-Y 55 Tidak Tuntas 

28. P-R 87 Tuntas 

29. R-J-W 80 Tuntas 

30. S-A-Q 67,5 Tuntas 

31. S-R-A 74 Tuntas 

32. C-D-A-K 37,5 Tidak Tuntas 

33. T 80 Tuntas 

34. K-R-S 89 Tuntas 

35. M-A-H 77 Tuntas 

36. R-M-P 85 Tuntas 

Jumlah 2578  

Nilai tertinggi 95  

Nilai terendah 37,5  

Rata-rata 71,611  

        

Semarang, 24 April 2015 

       Kolaborator, 
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1. Tentukan nilai rentang 

Rentang = nilai data tertinggi-nilai data 

terendah  

              = 95-37,5 

              = 57,5 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan 

 k = 1+(3,3) (log n) 

       = 1 + (3,3) (log 36) 

       = 1 + (3,3) (1,56) 

       = 1 + 5,148 

       = 6, 148 (dibulatkan 6) ATURAN STURGES 

3. Tentukan panjang kelas 

     p =  

     p =  = 9,58 (dibulatkan 10) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval    

pertama 

     Nilai ujung bawah kelas interval pertama 

boleh   mengambil nilai data terkecil atau 

nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang 

terkecil. Kemungkinan kedua ini bisa 

dilakukan dengan syarat, nilai data yang 

terbesar harus tercakup dalam interval nilai 

data pada kelas interval terakhir. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama:  36 

5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas 

Nilai 

Interval 

Frekuensi 

36-45 3 

46-55 4 

56-65 1 

66-75 12 

76-85 10 

86-95 6 

Jumlah 36 

 

Ukuran Pemusatan Data 

1) Nilai rata-rata kelas 

Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi 

36-45 3 40,5 121,5 

46-55 3 50,5 202 

56-65 1 60,5 60,5 

66-75 12 70,5 846 

76-85 10 80,5 805 

86-95 6 90,5 543 

Jumlah 36 
 2578 

 =  

 =  = 71,611 

 

2) Median 

Me =  Bb + p  

Me =  65,5 + 10  

Me =  65,5 + 8,33 

Me = 73,83 

3) Modus 

Mo = Bb + P  

Mo = 65,5 + 10  

Mo = 65,5 + 8,46 

Mo = 73,96 

Tabel Distribusi Frekuensi Relatif 

No. Nilai  F xi f.xi 
Persentase 

Ketuntasan 
Kriteria 

1. 
36-45 3 40,5 121,5 8,33% Tidak 

tuntas 

2. 
46-55 4 50,5 202 11,11% Tidak 

tuntas 

3. 
56-65 1 60,5 60,5 2,78% Tidak 

tuntas 

4. 
66-75 12 70,5 846 33,33% 

Tuntas 

5. 
76-85 10 80,5 805 27,78% 

Tuntas 

6. 
86-95 6 90,5 543 16,67% 

Tuntas 

Jumlah 36 
 

2578 100,00% 
 

Nilai 

Terendah 
37,5 

Nilai 

Tertinggi 
95 

Mean 71,611 

Median 73,83 

Modus 73,96 
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HASIL EVALUASI SISWA 

SIKLUS III 

Mata pelajaran  : IPA 

 Kelas/Semester : VA/II 

 Hari/Tanggal  : Kamis/30 April 2015 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1. H-A-P-N 40 Tidak Tuntas 

2. Y-P 75 Tuntas 

3. A-R-R 75 Tuntas 

4. A-I-A 82,5 Tuntas 

5. A-N-D 72,5 Tuntas 

6. A-D-S 80 Tuntas 

7. A-K-W 97,5 Tuntas 

8. A-D-R 97,5 Tuntas 

9. A-N-H 87,5 Tuntas 

10. A-W-E 92,5 Tuntas 

11. A-A 92,5 Tuntas 

12. B-P 50 Tidak Tuntas 

13. B-P-P 90 Tuntas 

14. B-W-K 90 Tuntas 

15. D-R-S-W 77 Tuntas 

16. D-P 75 Tuntas 

17. D-A-N 65 Tidak Tuntas 

18. D-D-A 75 Tuntas 

19. D-L-S 95 Tuntas 

20. D-T-I 75 Tuntas 

21.  E-D-R 70 Tuntas 

22. F-K 72,5 Tuntas 

23. G-M-K 70 Tuntas 

24. H-N-Y 85 Tuntas 
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25. M-K-D 75 Tuntas 

26. M-N-A 90 Tuntas 

27. N-P-Y 70 Tuntas 

28. P-R 88 Tuntas 

29. R-J-W 92,5 Tuntas 

30. S-A-Q 40 Tidak Tuntas 

31. S-R-A 65 Tidak Tuntas 

32. C-D-A-K 65 Tidak Tuntas 

33. T 88 Tuntas 

34. K-R-S 90 Tuntas 

35. M-A-H 82,5 Tuntas 

36. R-M-P 88 Tuntas 

Jumlah 2816  

Nilai tertinggi 97,5  

Nilai terendah 40  

Rata-rata 78,22  

 

       Semarang, 30 April 2015 

       Kolaborator, 
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1. Tentukan nilai rentang 

Rentang = nilai data tertinggi-nilai data 

terendah  

              = 97,5-40 

              = 57,5 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan 

 k = 1+(3,3) (log n) 

       = 1 + (3,3) (log 36) 

       = 1 + (3,3) (1,56) 

       = 1 + 5,148 

       = 6, 148 (dibulatkan 6) ATURAN STURGES 

3. Tentukan panjang kelas 

     p =  

     p =  = 9,58 (dibulatkan 10) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval    

pertama 

     Nilai ujung bawah kelas interval pertama 

boleh   mengambil nilai data terkecil atau 

nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang 

terkecil. Kemungkinan kedua ini bisa 

dilakukan dengan syarat, nilai data yang 

terbesar harus tercakup dalam interval nilai 

data pada kelas interval terakhir. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama:  35 

5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas 

Nilai 

Interval 

Frekuensi 

39-48 2 

49-58 1 

59-68 3 

69-78 12 

79-88 8 

89-98 10 

Jumlah 36 

 

Ukuran Pemusatan Data 

1) Nilai rata-rata kelas 

Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi 

40-49 2 43,5 87 

50-59 1 53,5 53,5 

60-69 3 63,5 190,5 

70-79 11 73,5 882 

80-89 8 83,5 668 

90-99 10 93,5 935 

Jumlah 36 
 2816 

 =  

 =  = 78,22 

 

2) Median 

Me =  Bb + p  

Me =  68,5 + 10  

Me =  68,5 + 10 

Me = 78,5 

3) Modus 

Mo = Bb + P  

Mo = 68,5 + 10  

Mo = 68,5 + 6,9 

Mo = 75,4 

Tabel Distribusi Frekuensi Relatif 

No. Nilai 
Frekuensi 

(f) 

Nilai 

Tengah 

(xi) 

f.xi 
Frekuensi 

Relatif 
Kriteria 

1. 
39-

48 
2 43,5 87 5,56% 

Tidak 

Tuntas 

2. 
49-
58 

1 53,5 53,5 2,78% 
Tidak 
Tuntas 

3. 
59-

68 
3 63,5 190,5 8,33% 

Tidak 

Tuntas 

4. 
69-
78 

12 73,5 882 33,33% Tuntas 

5. 
79-

88 
8 83,5 668 22,22% Tuntas 

6. 
89-
98 

10 93,5 935 27,78% Tuntas 

Jumlah 36 
 

2816 100,00% 
 

Nilai 

Terendah 
40 

Nilai 

Tertinggi 
97,5 

Mean 78,22 

Median 78,5 

Modus 75,4 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL INKUIRI 

TERBIMBING BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

No. Nama Siswa Siklus I Siklus II Siklus III 

1. H-A-P-N 35 37,5 40 

2. Y-P 53,75 74 75 

3. A-R-R 69 74 75 

4. A-I-A 53,75 77 82,5 

5. A-N-D 66 74 72,5 

6. A-D-S 44 67,5 80 

7. A-K-W 75 82 97,5 

8. A-D-R 92,5 95 97,5 

9. A-N-H 69 70 87,5 

10. A-W-E 69 87 92,5 

11. A-A 87 82 92,5 

12. B-P 37,5 55 50 

13. B-P-P 37,5 80 90 

14. B-W-K 72,5 87 90 

15. D-R-S-W 66 74 77 

16. D-P 67,5 47 75 

17. D-A-N 67,5 40 65 

18. D-D-A 40 60 75 

19. D-L-S 80 95 95 

20. D-T-I 72,5 67,5 75 

21.  E-D-R 40 50 70 

22. F-K 60 70 72,5 

23. G-M-K 60 67,5 70 

24. H-N-Y 67,5 82 85 

25. M-K-D 64 74 75 

26. M-N-A 82,5 77 90 

27. N-P-Y 42,5 55 70 
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28. P-R 69 87 88 

29. R-J-W 77,5 80 92,5 

30. S-A-Q 64 67,5 40 

31. S-R-A 62,5 74 65 

32. C-D-A-K 37,5 37,5 65 

33. T 69 80 88 

34. K-R-S 75 89 90 

35. M-A-H 69 77 82,5 

36. R-M-P 57 85 88 

Jumlah 2252 2578 2816 

Rata-rata 62,56 71,61 78,22 

Nilai Tertinggi 92,5 95 97,5 

Nilai Terendah 35 37,5 40 

 

 

 

Semarang, 30 April 2015 

       Kolaborator, 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

 
 

 

LAMPIRAN 23 



302 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA KOLABORATOR TERHADAP 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL INKUIRI TERBIMBING 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS VA SDN GISIKDRONO 03 SEMARANG 

 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama Kolaborator : Safaruddin, S.Pd.SD 

NIP   : 196712042006041005 

Hari/ tanggal  : Kamis/ 30 April 2015 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimanakah pendapat Bapak terhadap pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model Inkuiri Terbimbing berbantuan media Audio Visual? 

Pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik dan cukup inovatif. Melalui 

model inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual terbukti dapat 

menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran.  

2. Apakah menurut Bapak model Inkuiri Terbimbing berbantuan media 

Audio Visual cocok diterapkan pada pembelajaran IPA? 

Menurut saya cocok, karena  model inkuiri terbimbing menyenangkan. 

Anak-anak dapat berlatih menemukan sendiri konsep materi pembelajaran 

melalui percobaan. Apalagi media yang digunakan juga cocok, dengan 

media audio visual anak-anak mampu mengoptimalkan indera yang 

dimiliki, yaitu melihat dan mendengar. 

3. Apakah menurut Bapak model Inkuiri Terbimbing berbantuan media 

Audio Visual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA? 

Berdasarkan pembelajaran yang baru saja dilakukan, saya yakin model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA.  

LAMPIRAN 24 

26262626 

CATATAN 

LAPANGAN 

DALAM 

PROSES 

PEMBELAJ

ARAN IPA 

MELALUI 

MODEL 

INKUIRI 

TERBIMBIN

G 

BERBANTU

AN 

MEDIA 

AUDIO 

VISUAL 

PADA 

SISWA 

KELAS VA 

SDN 

GISIKDRON

O 03 

SEMARANG 

Siklus ke…. 

 

Nama Guru

 : 

………………

……… 

Nama SD

 : SDN 

Gisikdrono 03 

Semarang 



303 
 

 

4. Apakah menurut Bapak model Inkuiri Terbimbing berbantuan media 

Audio Visual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA? 

Berdasarkan pembelajaran yang baru saja dilakukan, saya yakin model 

inkuiri terbimbing berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA.  

5.  Bagaimanakah saran Bapak terhadap pembelajaran IPA selanjutnya? 

Saran dari saya adalah, pembelajaran selanjutnya ditingkatkan lagi. Hal-

hal yang kurang dapat diperbaiki. Kemudian pemberian reward bagi 

kelompok yang terbaik.  

 

      Semarang, 30 April 2015 

      Kolaborator, 
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FOTO PENELITIAN 

Siklus I 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
  

Foto 1.1 Guru memberikan orientasi 

menuju permasalahan. 

Foto 1.2 Guru memberikan permasalahan 

melalui audio visual. 

Foto 1.3 Siswa bersama kelompok 

merumuskan hipotesis. 

Foto 1.4 Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

dalam kegiatan pengumpulan data. 

Foto 1.5. Kegiatan menguji hipotesis de-

ngan menyampaikan hasil diskusi 

di depan kelas. 

Foto 1.6 Kegiatan menyimpulkan materi. 
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Foto 1.7 Siswa mengerjakan soal. 

evaluasi 

Foto 1.8 Guru memberikan reward pada siswa 

yang aktif. 

Foto 1.9 Guru melakukan refleksi dengan 

kolaborator. 

Foto 1.10 Gambar permasalahan pada video. 

Foto 1.11 Gambar video percobaan daur  

air. 

Foto 1.12 Gambar penjelasan materi. 
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Foto 1.13 Guru belum maksimal dalam 

mengarahkan siswa untuk 

saling bertukar pendapat. 

Foto 1.14 Guru belum memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menggunakan alat 

dan bahan percobaan. 

Foto 1.15 Siswa masih terlihat gaduh 

ketika kegiatan presentasi. 

Foto 1.16 Siswa kurang antusias 

merespon apersepsi. 

Foto 1.18 Siswa belum antusias untuk 

berkelompok. 

Foto 1.17 Siswa belum konsentrasi 

mengamati video. 

Foto 1.20 Siswa belum menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

Foto 1.19 Siswa belum melakukan 

percobaan secara langsung. 
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FOTO PENELITIAN 

Siklus II 

  
 

 

   

  
 

 

 

 
  

   

 

Foto 2.1 Guru memberikan orientasi 

menuju permasalahan. 

Foto 2.2 Guru memberikan permasalahan  

melalui audio visual. 

Foto 2.3 Siswa bersama kelompok meru- 

muskan hipotesis dengan bimbing- 

an guru. 

Foto 2.4 Guru dan siswa melakukan percobaan dan tanya 

jawab dalam kegiatan pengumpulan data. 

Foto 2.5 Kegiatan menguji hipotesis dengan 

menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

Foto 2.6 Kegiatan menyimpulkan materi. 
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Foto 2.10 Gambar permasalahan pada video. 

Foto 2.7 Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. 

Foto 2.8 Guru memberikan reward pada siswa 

yang aktif. 

Foto 2.9 Guru melakukan wawancara dan 

merefleksi dengan kolaborator. 

 

Foto 2.11 Gambar alat dan bahan 

percobaan pemborosan air. 

Foto 2.12 Gambar penjelasan materi. 

Foto 2.13 Siswa belum antusias dalam 

kegiatan tanya jawab. 

Foto 2.14 Siswa masih gaduh ketika 

kegiatan presentasi. 
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Foto 2.15 Siswa belum menanyakan 

materi yang belum dipahami. 
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FOTO PENELITIAN 

Siklus III 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

  

Foto 3.1 Guru memberikan orientasi  

menuju permasalahan. 

Foto 3.2 Guru memberikan permasalahan  

melalui audio visual. 

Foto 3.3 Siswa bersama kelompok merumus- 

kan hipotesis dengan bimbingan guru. 

Foto 3.4 Guru dan siswa melakukan percobaan 

dan tanya jawab dalam kegiatan 

pengumpulan data. 

Foto 3.5 Kegiatan menguji hipotesis dengan 

menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

Foto 3.6 Kegiatan menyimpulkan materi. 
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Foto 3.7 Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. 

Foto 3.8 Guru memberikan reward pada siswa 

yang aktif. 

Foto 3.9 Guru melakukan wawancara dan  

merefleksi dengan kolaborator. 

Foto 3.10 Gambar permasalahan pada video. 

Foto 3.11 Gambar alat dan bahan 

percobaan pemborosan air. 
Foto 3.12 Gambar penjelasan materi. 
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