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ABSTRAK
Azizah, Fitriyana Nur. 2015. Peningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA melalui
Model Problem Based Learning berbantuan Media Visual pada Siswa
Kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar,Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing Atip Nurharini, S.Pd., M.Pd. (297 halaman)
Mata pelajaran IPA berhubungan dengan mengembangkan keterampilan
proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat
keputusan. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan dalam
pembelajaran IPA diantaranya dalampembelajaran yang guru lakukan belum
belum menggunakan pembelajaran memecahan masalah, guru kurang
memanfaatkan media sebagai alat penunjang pembelajaran. Siswa kurang dapat
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Permasalahan dalam penelitian adalah apakah melalui model pembelajaran
problem based learning berbantuan media visual dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA siswa kelas VB SDN
Gisikdrono 03 Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan
hasil belajar siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang
yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian ini
dilaksanakan dalam 3 siklus,setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan. Variabel dalam
penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, dokumentasi serta
catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif
dan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui
modelProblem based learning berbantuan media visual.Persentase keterampilan
guru pada siklus I yaitu 60% kategori cukup, siklus II yaitu 73,33% kategori baik,
dan siklus III yaitu 88,89% kategori sangat baik.Persentase aktivitas siswa pada
siklus I yaitu 57,50% kategori cukup, siklus II yaitu 65,75% kategori baik, dan
siklus III yaitu 78,75% kategori baik. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada
siklus I yaitu 60%, siklus II yaitu 79,41%, dan siklus III yaitu 91,18%.
Simpulan dari penelitian adalah melalui model Problem Based Learning
berbantuan media visual pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VB SDN
Gisikdrono03 Semarang. Berdasarkan simpulan, maka saran peneliti adalah
dengan menggunakan model Problem based learning berbantuan media visual
diharapkan dapat mempermudah guru dan siswa dalam pembelajaran IPA, dan
diharapkan model Problem based learning berbantuan media visual dapat
diterapkan pada kelas lain atau mata pelajaran lain.
Kata Kunci:Kualitas pembelajaran IPA, media visual, model Problem Based
Learning.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG MASALAH
Berdasarkan Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

pendidikan adalah usaha sadar, artinya tindakan mendidik secara rasional,
disengaja, disiapkan, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan
tersebut ditetapkan berdasarkan standar tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah menyatakan Standar Kompetensi dan Kompetensi
dasar IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang dicapai oleh peserta didik
secara rasional dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap
satuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan pada saat ini menggunakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang juga memuat standar proses.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun

2007

tentang Standar Proses bahwa Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran,

penilaian

hasil

pembelajaran,

dan

pengawasan

proses

pembelajaran.
Pencapaian SK dan KD IPA, bertumpu pada tujuan pembelajaran IPA
berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah: 1) Memperoleh
keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan,

1

2

keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) Mengembangkan pengetahuan
dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari; 3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan
kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,
lingkungan, teknologi dan masyarakat; 4) Mengembangkan keterampilan proses
untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 5)
Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan
melestarikan lingkungan alam; 6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai
alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; dan 7)
Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (Depdiknas, 2006:162).
Penetapan tujuan pembelajaran IPA di SD/MI di atas, menjadikan proses
belajar mengajar IPA lebih menekankan pada keterampilan proses yang dapat
membantu peserta didik menemukan fakta–fakta, membangun konsep, teori, dan
sikap ilmiah siswa sendiri sehingga siswa dapat mendalami dan memahami
pembelajaran yang berlangsung. Namun kenyataan di lapangan, pembelajaran
IPA kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA sehingga siswa kurang
mendapat pengalaman belajar yang bermakna yang menjadikan kualitas
pembelajaran rendah. Hal tersebut terjadi, diperkuat dengan hasil laporan
PISA(Programme for International Student Assessment) pada tahun 2009, yaitu
mengelompokkan peserta mulai dari tingkat 1 yang terendah sampai tingkat 6
yang tertinggi. Tingkat 2 dipandang sebagai tingkat terendah dengan potensi
kemampuan yang memadai untuk hidup layak di abad ke-21. Pada PISA 2009 ini,

3

sekitar 67% peserta Indonesia tidak mencapai tingkat 2 dalam science. Persentase
tersebut membuktikan bahwa science Indonesia masih rendah, karena penguasaan
dasar-dasar sains dan matematika diyakini harus dimiliki oleh setiap individu
yang hidup di abad ke-21 ini.
Selain itu berdasarkan laporan TIMSS (Trends Internasional in
Mathematics and Science Study) pada tahun 2011, Indonesia berada pada posisi
ke 22 pada peringkat ke delapan dengan skala skor rata-rata 406 yang mana hal ini
menandakan bahwa Indonesia berada di bawah skala skor rata-rata yang
ditetapkan oleh TIMSS yaitu 500. (International Study Center,2011:4)
Permasalahan pendidikan dalam pembelajaran IPA pun nampak pada
materi daur air pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang. Berdasarkan
pengamatan yang peneliti lakukan, permasalahan pendidikan yang terdapat pada
pembelajaran IPA dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor guru, siswa, dan
sarana prasarana.. Adapun permasalahan pembelajaran IPA yang ditemukan oleh
peneliti diantaranya yaitu pada faktor guru: pembelajaran yang guru lakukan
belum menggunakan pembelajaran memecahan masalah, belum menggunakan
permasalahan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar bagi siswa, guru
kurang memanfaatkan media sebagai alat penunjang pembelajaran, guru tidak
menyampaikan

tujuan

pembelajaran

sehingga

siswa

kurang memahami

pembelajaran yang dilaksanakan. Faktor dari siswa diantaranya, siswa kurang
memahami materi pembelajaran, siswa kurang memperhatikan pelajaran hal ini
dikarenakan siswa bercerita dengan teman, siswa kurang dapat memecahkan
masalah yang guru berikan, siswa kurang berpartisipasi aktif menanggapi dalam

4

pembelajaran. Dari faktor sarana prasarana yaitu fasilitas sudah memadai namun
kurang dimanfaatkan oleh guru karena guru hanya menggunakan buku ajar.
Kondisi pembelajaran yang demikian menunjukkan kualitas pembelajaran rendah
dan pembelajaran yang dilaksanakanpun menjadi kurang bermakna sehingga
berakibat pada hasil belajar siswa.
Rendahnya kualitas pembelajaran pada pembelajaran IPA kelas VB SDN
Gisikdrono 03 Semarang ditunjukkan dengan data kuantitaif pada hasil belajar
siswa pada pembelajaran IPA, sebanyak 28 siswa (80%) nilainya dibawah KKM
yaitu nilai 67 dengan nilai rata–rata 53,43. Permasalahan pembelajaran IPA
tersebut perlu mendapat perlakuan agar hasil belajar dapat meningkat. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, perlu menggunakan model pembelajaran
inovatif agar pembelajaran menjadi optimal dan bermakna.
Oleh karena itu, guruperlu berperanuntuk menfasilitasi siswa, yang berupa
media sebagai perangkat penunjang pembelajaran dan motivator dalam
mendorong keaktifan belajar siswa, guru sebagai pendidik menjadikan
permasalahan lingkungan sebagai sumber belajar yang efektif. Siswa belajar
konstruktivis yang ide pokoknya belajar mandiri menemukan bersama
kelompoknya, mengembangkan kreativitas belajar. Interaksi pembelajaran tidak
hanya satu arah, tetapi multiarah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa. Sehingga peneliti dan kolaborator menentukan alternatif pemecahan
masalah dengan menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media
visual.
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Model Problem Based Learningdapat mengembangan kemampuan
berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Sedangkan media visual sebagai media
untuk dapat memperlancar dan menguatkan ingatan. Oleh karena itu, peneliti
bersama kolaborator menggunakan model Problem Based Learning (PBL)
berbantu media visual.
Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)
merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir
siswa dalam memecahkan
Learning

diantaranya,

memecahkan

masalah

masalah. Adapun kelebihanmodel Problem Based

a)mendorong
dalam

situasi

siswa

untuk

nyata,

memiliki

kemampuan

b)membangun

kemampuan

pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar, c) Pembelajaran berfokus pada
masalah, d) terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok, e)
mengembangkan komunikasi ilmiah siswa dalam kegiatan diskusi dan presentasi
hasil pekerjaan, dan f) Kesulitan belajar siswa dapat diatasi dengan belajar
kelompok dalam bentuk peer teaching. (Shoimin,2014:130)
Sedangkan, media visual memegang peranan penting dalam proses belajar.
Menurut Munadi (2013:81), Media visual adalah media yang melibatkan indera
penglihatan Media visual memiliki berbagai macam jenis dan karakteristiknya.
Salah satu media visual yang peneliti gunakan adalah gambar/foto, diagram, slide,
lukisan, dan poster. Adapun kelebihan media visual adalah a) Analisa lebih
tajam, sehingga membuat penikmat menjadi lebih mendalami maknanya, b) Dapat
mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, c) Memungkinkan
adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitar, d) Dapat menanamkan
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konsep yang benar, e) Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, dan f)
Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Media visual digunakan sebagai
sarana penunjang untuk mendukung proses pembelajaran dengan model Problem
Based Learning (PBL) sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran baik
guru maupun siswa secara efektif dan optimal.
Alternatif pemecahan masalah menggunakan Problem Based Learning
yang peneliti lakukan didukung oleh penelitian Sri Candra Dewi (1401409207)
tahun 2013 Universitas Negeri Semarang tentang penerapan model Problem
Based Learning dengan media puzzle untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
IPAdi kelas IVB SDN Tambakaji 04. Hasil yang diperoleh membuktikan model
PBL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Sedangkan pemanfaatan
media visual, didukung oleh penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Nila Sari
(2012) yang berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran Visual untuk
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 71 Pekanbaru”. PGSD
FKIP Universitas Riau
Hasil penelitian tersebut peneliti gunakan sebagai pendukung penggunaan
model Problem Based Learning berbantuan media visual yang dilakukandi kelas
VB SDN Gisikdrono 03 Semarang sehinggadapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA materi daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya.
Peneliti memilih model Problem Based Learning berbantuan media visual
karena model Problem Based Learning berbantuan media visual diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, karena dapat mengembangan
kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selain itu, membangun
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kemampuan pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar, terjadi aktivitas ilmiah
pada siswa melalui kerja kelompok, siswa dapat trampil dalam melakukan
percobaan. Selain itu model Problem Based Learning juga dapat memberikan
manfaat bagi guru, antara lain guru menyediakan fasilitas yang mendukung siswa
untuk

menemukan

konsep-konsep

materi,

guru

menyediakan

perangkat

pembelajaran, guru dapat terampil dalam menyampaikan orientasi masalah berupa
topik yang akan diajarkan, guru mempunyai keterampilan untuk mendorong siswa
menemukan masalah dengan cara memberikan rumusan masalah yang berupa
pertanyaan kepada siswa, sehingga guru dapat mendorong siswa untuk mencari
jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diajukan guru, gruu juga trampildalam
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Berdasarkan kajian diatas, maka peneliti mengkaji masalah tersebut
melalui penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui
model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media visual pada siswa kelas
VB SDN Gisikdrono 03 Semarang”.

1.2.

RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan maka
rumusan masalah secara umum yaitu : Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan media
visual pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
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1)

Apakah model Problem Based Learning berbantuan media visual dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang?

2)

Apakah model Problem Based Learning berbantuan media visual dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam IPA pada siswa kelas VB SDN
Gisikdrono 03 Semarang?

3)

Apakah model Problem Based Learning berbantuan media visual dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang?

1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang maka didapatkan
alternative pemecahan masalah yaitu melalui model Problem Based Learning
(PBL) berbantuan media visualpada siswa kelas VB SD Gisikdrono 03 Semarang
Adapun langkah-langkah pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut :
Langkah-langkah model Problem Based Learning (PBL) :
Fase 1: Orientasi siswa pada masalah
Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar
Fase 3: Membimbing pengalaman individual/kelompok
Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Adapun sintaks model Problem Based Learning (PBL) yang dikombinasikan
dengan media visual adalah sebagai berikut:
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(1)

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah

(2)

Guru menyiapkan media visual dan bahan pendukung pembelajaran lain
(buku ajar, LCD dan komputer)

(3)

Guru menampilkan media visualdi depan kelas untuk mengenalkan
permasalahan dan siswa kepada siswa memperhatikan media visual yang
ditayangkan oleh guru

(4)

Guru memberikan umpan balik kepada siswa terkait media yang
ditayangkan

(5)

Guru mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah

(6)

Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil dan membagikan LKS
kepada setiap kelompok

(7)

Siswa berdiskusi secara kelompok mengerjakan LKS

(8)

Guru membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah

(9)

Siswa

melakukan

presentasi,

sedangkan

lainnya

menyimak

dan

menyampaikan tanggapan
(10)

Guru memberikan analisis hasil kerja, penguatan, dan evaluasi

1.3.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum penelitian adalah meningkatkankualitas pembelajaran IPA

melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual pada siswa kelas
VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
Adapun tujuan khusus penelitian adalah :
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1)

Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model
Problem Based Learning berbantuan media visualpada siswa kelas VB
SDN Gisikdrono 03 Semarang

2)

Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
Problem Based Learning berbantuan media visualpada siswa kelas VB
SDN Gisikdrono 03 Semarang

3)

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model
Problem Based Learning berbantuan media visual pada siswa kelas VB
SDN Gisikdrono 03 Semarang.

1.4.

MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis masing-

masing manfaat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.4.1. Manfaaat teoritis
Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi berupa konsep model
Problem Based Learning berbantuan media visual pada pembelajaran IPA materi
daur airdan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
1.4.2. Manfaat praktis
1.4.2.1.

Bagi Guru

Mampu meningkatkan ketrampilan mengajar guru dalam mengelola
pembelajaran,meningkatkan kemampuan berpikir kritis guru sehinggga mampu
mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah, guru lebih percaya diri dalam
mengajar, serta memberikan kesempatan berperan aktif mengembangkan
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keterampilan diri dan pengetahuan, dan mampu memanfaatkan media sebagai alat
pedukung pembelajaran.
1.4.2.2.

Bagi Siswa

Siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
IPA, motivasi dan minat belajar siswa meningkat, meningkatkan kemampuan
berfikir kritis siswa dalam memecahkan masalah, dan pemahaman materi siswa
dapat tercapai secara maksimal sehingga hasil belajar siswa meningkat.
1.4.2.3.

Bagi Sekolah

Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada
kualitas pembelajaran IPA karena hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA
meningkat.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1. Belajar sebagai proses menemukan pemecahan masalah
Belajar merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik agar dapat
mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Menurut Gagne (dalam
Anitah,2009:1.3), belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah
perilaku sebagai akibat pengalaman.
Menurut Susanto (2013:4), belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan
seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep,
pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya
perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam
bertindak.
Selaras dengan hal tersebut,belajar menurut Baharudin (2012:12),
merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan
dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman yang membawa
perubahan bagi pelaku, baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan
yang akan membantu dalam memecahkan permasalahan hidup dan bisa
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Sedangkan .J.Bruner menekankan belajar merupakan proses penemuan.
Pentingnya belajar partisipasi aktif pada siswa adalah

untuk maju sesuai

kemampuan siswa dalam mengenal lingkungan sekitarnya sehingga siswa dapat
12
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melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang dikenal atau pengetahuan
yang mirip dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa.(dalam Slameto,
2010:11-12)
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan
aktivitas seseorang baik secara afektif, kognitif, maupun psikomotor untuk
mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pengalaman yang akan membantu
dalam memecahkan permasalahan.
Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan aktivitas siswa yang artinya
belajar baru akan bermakna apabila terdapat pembelajaran dimana siswa berperan
aktif dalam memperoleh pengetahuan.Untuk mencapai hal tersebut, guru juga
harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Menurut Anitah (2009:1.9-1.15),
Prinsip-prinsip belajar merupakan ketentuan atau hukum yang harus dijadikan
pegangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar untuk menentukan proses dan hasil
belajar. Adapun prinsip–prinsip belajar adalah sebagai berikut:
1)

Motivasi
Motivasi merupakan motor penggerak aktivitas siswa dalam belajar,

apabila motivasi belum ada, maka aktivitas belajar akan lemah. Motivasi
dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik
merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, karena siswa
menyadari sendiri pentingnya belajar dan ingin menguasai kemampuan sesuai
tujuan pembelajaran. Sedangkan motivasi ekstrinsik, merupakan motivasi yang
diberikan guru kepada siswa. Ketika belajar, siswa bersungguh-sungguh dalam
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belajar bukan karena ingin menguasai kemampuan yang terkandung dalam
pembelajaran namun ingin mendapat hadiah atau pujian.
2)

Perhatian
Menurut Dimyati (2006:42), perhatian terhadap pelajaran akan timbul

pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.Memunculkan
perhatian seseorang pada suatu objek dapat diakibatkan oleh dua hal,yaitu;
pertama, adanya kaitan antara objek tertentu dengan dirinya; seperti kebutuhan,
cita-cita, pengalaman, bakat, dan minat. Kedua, objek tersebut memiliki sesuatu
yang berbeda dari biasanya, seperti ketertarikan siswa akan penjelasan guru
karena penjelasan yang diberikan terkait peristiwa yang pernah dialami siswa,
perhatian siswa dalam memperhatikan guru menggunakan alat peraga, siswa asyik
mengerjakan tugas kelompok melalui percobaan, dan kemenarikan penyajian
media sehingga siswa memperhatian pembelajaran yang dilakukan.
3)

Aktivitas
Belajar sendiri merupakan aktivitas, yaitu mental dan emosional. Apabila

mental dan emosionalnya tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, maka siswa
tersebut dapat dikatakan tidak ikut belajar. Oleh karena itu, guru juga perlu
mengaktifan siswa untuk belajar dengan menggali pengetahuan siswa melalui
pertanyaan.
4)

Balikan
Balikan di dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk

mengetahui hasil dari proses pembelajaran. Balikan yang terjadi merupakan
pemahaman dari siswa sebagai akibat yang terjadi dari belajar. Balikan juga
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diiringi dengan adanya penguatan. Penguatan diberikan secara langsung sebagai
hasil dari pemahaman siswa dalam pembelajaran baik secara verbal dan non
verbal.
5)

Perbedaan individual
Siswa belajar sebagai pribadi tersendiri, yang memiliki perbedaan antara

siswa satu dengan yang lain. Perbedaan ini, dapat berupa pengalaman, minat,
bakat, kecerdasan, tipe belajar, dan kebiasaan belajar. Hal tersebut melandasi
guru agar perlu memberi perlakuan yang berbeda kepada setiap individu dan perlu
memahami karakteristik individu. Di dalam menggunakan metode mengajar, guru
juga perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Siswa yang auditif
akanlebih mudah belajar melalui pendengaran, siswa yang bertipe belajar visual
akan lebih mudah beljar melalui penglihatan, dan siswa bertipe belajar kinestetika
lebih mudah belajar melalui perbuatan.
Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan belajar guru maupun siswa
haruslah memahami prinsip–prinsip belajar khususnya dalam pembelajaran IPA
agar proses dan hasil belajardapat berjalan dengan baik dan bermakna.
Apabila guru telah memahami prinsip-prinsip belajar, guru juga perlu
memahami faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Terdapat banyak faktor yang
dapat mempengaruhi belajar siswa. Menurut Slameto (2010:54), faktor–faktor
yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1)

Faktor–faktor intern

a.

Faktor Jasmani

Faktor Jasmani terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh.
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b.

Faktor psikologis
Terdapat tujuh faktor yang tergolong faktor psikologi yang mempengaruhi

belajar, yaitu: Faktor intelegensi, Faktor perhatian, Faktor minat, Faktor bakat,
Faktor motif, Faktor kematangan, Faktor kesiapan
c.

Faktor kelelahan

Kelelahan dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.
2)

Faktor ekstern

a.

Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan
keadaan ekonomi keluarga.
b.

Faktor sekolah
Banyak faktor sekolah yang mempengaruhi belajar maupun pembelajaran.

diantaranya metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa
dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran,
keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah.
c.

Faktor masyarakat
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannnya siswa dalam
masyarakat. Adapun yang termasuk dalam faktor masyarakat adalah kegiatan
siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan
masyarakat.
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Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan belajar perlulah
memperhatikan faktor–faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan
faktor eksternal. Karena belajar tidak hanya di pengaruhi oleh individu sendiri
namun juga di pengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Guru perlu memahami
faktor yang mempengaruhi belajar siswa agar guru mampu mengetahui dan
tindakan yang perlu dilakukan oleh guru terhadap keadaan siswa pada saat
pembelajaran.
2.1.2. Pembelajaran sebagai rekonstruksi pengalaman
Pembelajaran merupakan bagian dalam proses belajar, yang artinya
pembelajaran

merupakan

serangkaian

kegiatan

yang

dirancang

untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan
pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa.
Pembelajaran tidak akan terjadi jika tidak ada salah satu dari kedua komponen
tersebut. Menurut Haryono (2013:55), pembelajaran adalah sebuah proses
komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Sedangkan menurut
Winataputra (2008:1.19), Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses
belajar siswa.
Selaras dengan hal itu, menurut Susanto (2014:19) Pembelajaran adalah
proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Menurut
Bogner (dalam Huda, 2014:37), pembelajaran dapat didefinisikan sebagai
rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang dapat memberi nilai lebih pada
makna pengalaman tersebut dan meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan
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model pengalaman selanjutnya. Pembelajaran yang dilakukan akan membangun
pengetahuan siswa dan mengaitkannya antara pengetahuan awal dengan
pengalaman yang dimiliki siswa sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna.
Makna yang dibangun merupakan hasil dari interpretasi diri siswa yang didorong
dari pemberian permasalahan dari guru dengan memberi kesempatan siswa
berpikir kritis untuk menemukan dan memcahkan masalah yang berasal dari
pengalamannya sendiri.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pembelajaran adalah usaha
guru menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara
guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber belajar
sehingga dapat membangun pengetahuan dari sebuah pengalaman.
2.1.3. Kualitas Pembelajaran
Menurut Uno (2008:153), kualitas pembelajaran adalah upaya yang
ditempuh oleh guru dalam proses pembelajaran agar mendapat perbaikan
pengajaran yang diarahkan pada pengelolaan proses pembelajaran, sehingga
pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diandalkan.
Oleh karena itu, guru perlu melakukan strategi pembelajaran untuk menghasilkan
kualitas pembelajaran yang diharapkan. Adapun strategi pembelajaran yang
menjadi perhatian dalam mengukur kualitas pembelajaran adalah kondisi (iklim
belajar baik dari guru maupun siswa), hasil belajar, analisis isi bidang studi
(materi), model, dan media. Kelima strategi pembelajaran ini, digunakan oleh
guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang
dilaksanakan agar mencapai hasil yang optimal.
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Menurut Reigeluth, Strategi pembelajaran terbagi menjadi tiga strategi,
yaitu 1) strategi pengorganisasian (organization strategy), 2) stategi penyampaian
(delivery strategy), dan 3) strategi pengelolaan (management strategy).
organization strategy merupakan metode yang digunakan untuk mengorganisasi
isi bidang studi, berupa format, indikator, pemilihan materi, dan struktur mngjar
guru yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian
Delivery strategymerupakan metode yang digunakan untuk menyampaiakan isi
bidang studi, hal ini merupakan metode penyampaian yang digunakan guru pada
waktu mengajar meliputi model dan media yang digunakan pada waktu proses
pembelajaran, dan management strategyadalah metode yang digunakan untuk
melakukan interaksi dengan siswa menggunakan mode dan media yang ditetapkan
guru pada waku mengajar yang di ukur melalui observasi aktivitas siswa dan
ketrampilan guru sehingga berimbas pada hasil belajar siswa. Hal lain yang tidak
dapat dipisahkan dari strategi pembelajaran adalah kondisi pembelajaran, yang
mencakup efektifitas, efisiensi, dan daya tarik (dalam Uno, 2008:154).
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kualitas
pembelajaran dipengaruhi strategi pembelajaran yang meliputi model, media,
materi, kondisi pembelajaran, materi, ketrampilan guru dan aktivitas siswa. Guru
perlu mengajar secara efektif agar mencapai hasil yang diinginkan. Keefektifan
pengajaran diukur dengan tingkat pencapaian siswa. Keefektifitan belajar
diberikan dengan memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang dicapai dan
hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan guru yang efektif agar pembelajaran
berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.
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Guru yang efektif adalah guru yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya
secara profesional dalam mengajar. Adapun ciri-ciri guru efektif menurut Wragg
yaitu 1) Mampu menentukan stategi yang dipakai sehingga memungkinkan murid
bisa belajar dengan baik; 2) Memudahkan siswa mempelajari sesuatu yang
bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi
dengan sesama; 3) Guru memiliki keterampilan profesional yang mampu
mengimplementasikan keterampilan guru dengan baik dan benar; 4) Keterampilan
tersebut diakui oleh orang-orang yang sudah berkompeten dalam bidangnya,
seperti guru, pelatih guru, pengawas, guru pemandu, dan bahkan siswa.(dalam
Marno dan Idris, 2014:29-30).
Guru yang efektif akan menjadikan pembelajaran yang

efektif pula.

Menurut Susanto (2014:54), belajar dikatakan efektif apabila memenuhi 5 aspek
efektivitas belajar, yaitu: 1) Guru harus mempersiapkan mengajar yang sistematis,
2) Proses belajar mengajar (pembelajaran) harus berkualitas tinggi yangditujukan
dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis, dan
menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, baik itu media, metode,
suara, maupun gerak, 3) Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung
digunakan secara efektif, 4) Motivasi mengajar guru dengan motivasi belajar
siswa cukup tinggi, 5) Hubungan interaksi antara guru dan siswa dalam kelas
bagus sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi. Dengan
demikian, dapat ditarik simpulan bahwa keberhasilan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh efektifitas pembelajarannya dalam
upaya pencapaian kompetensi belajar.
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Berdasarkan uraian di atas, kualitas belajar atau keefektivan belajar
dipengaruhi oleh guru dan siswa yang berakibat pada hasil belajar berupa
peningkatan pengetahuan siswa dan perilaku siswa.
Adapun indikator keefektifan belajar yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Di
bawah ini akan dijelaskan pengertianindikator tersebut:,
2.1.3.1. Keterampilan guru
Mulyasa (2011:69) mengemukakan ada 8 (delapan) yang sangat berperan
dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu dengan meningkatkan ketrampilan
guru, diantaranya:
1)

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Menurut

Hernawan

(2008,3.4),

Ketrampilan

membuka

pelajaran

merupakan ketrampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai suatu
pembelajaran, sedangkan ketrampilan menutup pelajaran adalah ketrampilan yang
berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Seorang
guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar harus mempersiapan materi
dan mental, sedangkan ketika telah selesai melakukan pembelajaran guru dapat
menutup pembelajaran dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat
keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Hal tersebut akan mempengaruhi
interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa ketika dalam pembelajaran,
kegiatan membuka pelajaran sangat penting dilakukan untuk memberikan kesan
pertama yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Sikap ramah guru kepada
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siswanya hendaknya tercipta secara murni dan tulus dari rasa cinta kasih di sertai
tanggung jawab untuk mendidik siswa menjadi manusia yang baik dan dalam
kegiatan menutup pembelajaran guru memberi efek belajar siswa melalui
evaluasi, dan memberikan tindak lanjut terhadap bahan yang telah diajarkan.
Selaras dengan hal di atas, kegiatan membuka pelajaran merupakan
kegiatan yang sangat penting dilakukan guru, karena permulaan yang baik akan
mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar. Jika guru melaksanakan
beberapa komponen membuka pelajaran dengan baik maka dapat mempengaruhi
proses pembelajaran. Adapun komponen keterampilan membuka pelajaran adalah:
a) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pelajaran,
dan pola interaksi yang bervariasi; b) menimbulkan motivasi dengan kehangatan
dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu,mengemukakan ide yang
bertentangan, dan memperhatikan minat siswa; c) memberikan acuan dengan
berbagai usaha, seperti mengemukakan tugas dan batas-batas tugas, menyarankan
langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan
dibahas, dan mengajukan pertanyaan; serta d) memberikan apersepsi atau
membuat kaitan antara materi-materi yang akan dipelajari, sehingga materi yang
dipelajari merupakan kesatuan yang utuh. (Mulyasa,2011:83)
Sedangkan setelah pembelajaran selesai, perlu adanya closure/menutup
pelajaran. Keterampilan guru menutup pelajaran bertujuan untuk memberikan
gambaran keseluruhan mengenai materi yang telah diajarkan, mengetahui tingkat
pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar.
Kegiatan untuk menutup pelajaran dimaksudkan untuk meninjau kembali
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penguasaan materi pokok dengan merangkum atau menyimpulkan hasil
pembelajaran dan melakukan evaluasi antara lain mengeksplorasi pendapat siswa
sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis.
2)

Keterampilan Bertanya
Dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi antar siswa sangat penting,

dengan adanya pertanyaan dapat merangsang dan mendorong siswa untuk giat
berfikir dan belajar serta membantu siswa untuk menemukan pengalamannya
sendiri sehingga pengetahuan yang didapat akan bermakna bagi siswa. Menurut
Supriyadi (2011:167), guru harus dapat menggunakan pertanyaan secara efektif
dalam proses belajar mengajarnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
mengajukan pertanyaan antara lain: (a) Kejelasan dan kaitan pertanyaan, (b)
Kecepatan dan selang waktu/jeda, (c) Arah dan distribusi penunjukkan
(penyebaran), (d) Teknik penguatan, (e) Teknik menuntun (Prompting), (f)
Teknik menggali, (g) Pemusatan, dan (h) Pindah Gilir
Pembelajaran dilakukan dengan mendorong siswa agar terbiasa bepikir
kritis dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Proses pembelajaran setiap
pertanyaan, baik berupa kalimat tanya ataupun suruhan yang menuntut respon
siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan
kemampuan berpikirnya. Pertanyaan yang di sampaikan harus memberi dampak
positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa.
3)

Keterampilan Memberikan Penguatan
Menurut Mulyasa (2011:77), Penguatan (reinforcement) merupakan

respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan
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terulangnya kembali perilaku tersebut. Oleh karena itu pemberian penguatan pada
saat pembelajaran perlu dilakukan oleh guru baik secara verbal maupun non
verbal. Selaras dengan hal tersebut, Menurut Hernawan (2008:3.35), penguatan
verbal adalah penguatan berupa kata-kata atau kalimat pujian (seperti bagus,
bagus sekali, pintar, ya, betul, dan sebagainya), dukungan, atau dorongan yang
dapat menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa, sedangkan penguatan non
verbal dilakukan dengan : a) mimik muka atau gerak isyarat misalnya anggukan,
gelengan kepala, senyuman, kerutan kening, dan acungan jempol; b) penguatan
pendekatan, guru mendekati

siswa untuk menyatakan perhatian dan

kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku, atau penampilan siswa; c)
penguatan dengan sentuhan, hal ini harus dipertimbangkan dengan usia, jenis
kelamin, dan latar belakang kebudayaan setempat; d) penguatan dengan kegiatan
yang menyenangkan; dan e) penguatan dengan simbol atau benda.
4)

Keterampilan Mengadakan Variasi
Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk

mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pebelajaran yang monoton.
Dengan

mengadakan

variasi

dalam

kegiatan

pembelajaran

diharapkan

pembelajaran dapat membangun ketrampilan berpikir siswa sehingga lebih
bermakna dan optimal sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan,
antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan
mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah (a) Meningkatkan perhatian
siswa; (b) Memberikan kesempatan bagi siswa terhadap berbagai hal baru dalam
pembelajaran; (c) Memupuk perilaku positif siswa terhadap pembelajaran; (d)
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Memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai tingkat perkembangan dan
kemampuannya. (Mulyasa,2011:79)
Variasi kegiatan dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga
bagian, yakni variasi dalam gaya mengajar (variasi suara, memusatkan perhataian,
mengadakan kontak pandang dengan siswa, dan membuat kesenyapan sejenak),
variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar (variasi alat dan bahan yang
dapat dilihat, variasi alat dab bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi, variasi
penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar), variasi dalam pola
interaksi (variasi dalam pengelompokan siswa, variasi dalam pola pengaturan
guru). (Hernawan,2008:3.43-3.47)
5)

Keterampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi

secara lisan yang dirancang secara sistematis untuk menunjukkan adanya
hubungan sebab akibat. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tidak hanya menjelaskan
terus-menerus karena akan membuat siswa kesulitan menerima materi pelajaran
dan siswa merasakan kebosanan. Dalam menjawab pertanyaan dari siswa, gurus
harus mampu menjelaskannya secara sistematis dan mudah diterima siswa.
Kegiatan belajar sangat erat kaitannya dengan pemberian penjelasan
karena penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam interaksi
antara guru dan siswa di dalam kelas. Guru cenderung lebih mendominasi
pembicaraan dan memberikan pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan
fakta, ide ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini harus dibenahi agar
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pembelajaran lebih efektif dan tercapainya hasil belajar yang optimal dari
penjelasan dan pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi siswa.
Penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen
yang harus diperhatikan, yaitu Perencanaan dan Penyajian. Perencanaan adalah
hal penting ketika akan memulai suatu pembelajaran. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam perencanaan adalah materi ajar yang disampaikan kepada
siswa. Selain itu,guru perlu memperhatikan penyajian. Penyajian dalam
menjelaskan meliputi bahasa yang diucapkan jelas dan dapat dipahami, kejelasan
intonasi, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penyajian penjelasan dapat
melalui pola induktif (khusus ke umum) dan deduktif (umum ke khusus).
Kejelasan dan penyajian materi ajar yang disampaikan guru sangat berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa dan keberlangsungan pembelajaran.
6)

Ketrampilam MembimbingDiskusi Kelompok Kecil
Menurut Mulyasa (2011 :89), Diskusi kelompok adalah suatu proses yang

teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk
mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah Kegiatan diskusi dapat berjalan
dengan baik, jika guru menguasai keterampilan membimbing diskusi kelompok
kecil. Hal tersebut harus dikembangkan sehingga guru mampu melayani siswa
dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok kecil. Dalam kegiatan diskusi
kelompok peran guru dalam membimbing kelompok kecil sangat dibutuhkan.
Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing kelompok
kecil adalah a) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; b)
memeperluas masalah atau urunan pendapat; c) menganalisis pandangan siswa; d)
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meningkatkan urunan siswa; e) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; f)
menutup diskusi; serta g) menghindari dominasi dalam pembicaraan.
7)

Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikanya bila terjadi
gangguan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut berarti seorang guru harus
bisa mempertahankan kondisi pembelajaran yang optimal. Kondisi optimal dapat
dicapai jika guru mampu mengatur

siswa dan sarana pengajaran serta

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan agar tercapai tujuan
pembelajaran. Selain itu juga akan membangun hubungan yang baik antara guru
dengan siswa maupun siswa dengan siswa sebagai syarat keberhasilan
pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas
yaitu usaha sadar seorang guru agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien
agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam kegiatan belajar mengajar keterampilan
guru dalam mengelola kelas ada komponen yang harus diperhatikan, komponenkomponen mengelola kelas itu meliputi: a) keterampilan menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal; b) keterampilan mengembalikan kondisi
belajar yang terganggu menjadi optimal; c) menemukan dan memecahkan tingkah
laku yang menimbulkan masalah.
8)

KeterampilanMengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda antara siswa satu dengan

yang lainnya. Sehingga menuntut guru dapat memahami semua karakteristik yang
di miliki siswa-siswanya. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan
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suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian
terhadap setiap peserta didik,dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru
dengan siswa dan siswa dengan siswa, secara penuh siswa akan di libatkan dalam
kegiatan pelajaran karena guru akan membantu siswa dalam belajar sesuai dengan
kebutuhannya adapun siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, hal
itu harus di pahami seorang guru (Mulyasa,2011:92).
Guru dalam kegiatan pembelajaran perorangan yaitu sebagai fasilitator,
organisator, narasumber, motivator, dan konselor. Dalam kegiatan ini, ada
komponen-komponen yang perlu dikuasai guru yang berkenaan dengan
pelaksanaan pembelajaran perseorangan ini adalah: a) keterampilan mengadakan
pendekatan secara pribadi; b) keterampilan mengorganisasi; c) keterampilan
membimbing dan memudahkan belajar; serta d) keterampilan merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar guru
merupakan modal yang wajib dimiliki dan dilakukan oleh guru selama kegiatan
pembelajaran karena keterampilan dasar guru tersebut merupakan suatu hal yang
seharusnya menjadi pembiasaan guru saat mengajar sehingga dapat muncul
kondisi yang kondusif dan ideal dalam kelas.
Delapan keterampilan mengajar tersebut menjadi pedoman ketika guru
melakukan pembelajaran IPA SDN Gisikdrono 03 Semarang. Sehingga peneliti
menetapkan indikator sebagai berikut:
1.

Membuka
pelajaran)

Pelajaran

sesuai

permasalahan

(Ketrampilan

membuka
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2.

Penggunaan media visual (ketrampilan mengadakan variasi)

3.

Orientasi siswa pada masalah (ketrampilan bertanya, ketrampilan
menjelaskan)

4.

Mengorganisasikan siswa untuk belajar (ketrampilan mengelola kelas)

5.

Membimbing pengalaman individual/kelompok (ketrampilan membimbing
diskusi kelompok kecil, ketrampilan mengajar diskusi kelompok kecil dan
perseorangan)

6.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (ketrampilan mengadakan
variasi, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan mengajar diskusi kelompok
kecil dan perseorangan)

7.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (ketrampilan
menjelaskan, ketrampilan bertanya, ketrampilan memberi penguatan)

8.

Memberikan umpan balik (ketrampilan memberi penguatan)

9.

Menutup pelajaran (ketrampilan menutup pelajaran)
Dengan menetapkan indikator keterampilan tersebut, dapat menjadi

pedoman keterampilan yang guru saat pembelajaran berlangsung, sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada materi daur air yang nantinya
berdampak pada aktivitas belajar siswa.
2.1.3.2. Aktivitas siswa
Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga
aktivitas siswalah yang mendominasi dalam proses pembelajaran. Menurut
Usman (2013:21), aktivitas siswa siswa dapat berupa kontribusi siswa dalam
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proses belajar baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga, dalam mengajar
guru perlu mengaktifkan siswa dengan membimbing kegiatan belajar siswa.
Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama
proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang
mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat,
mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama
dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Aktifnya
siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya
keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktivan
apabila ditemukan ciri–ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru atau
siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab
pertanyaan,

senang

diberi

tugas

belajar,

dan

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/,

lain

sebagainya.

diunduh

03

Maret

2015)
Keaktivan siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati dan ada yang
tidak dapat diamati. Keaktivan yang secara langsung dapat diamati, seperti
mendengarkan,

berdiskusi,

memproduksi

sesuatu,

menyusun

laporan,

memecahkan masalah, dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak bisa diamati,
seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Aktivitasbelajar siswa tersebut
merupakan respon atau keterlibatan siswa baik secara fisik, mental,emosional,
maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran, meliputi:(1) aktivitas siswa
dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti prosespembelajaran, (2) aktivitas
siswa selama mengikuti proses pembelajaran dikelas, dan (3) aktivitas siswa
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dalam evaluasi dan pemantapan pembelajaranyang dilakukan setelah mengikuti
proses pembelajaran di kelas. Dengandemikian yang dimaksud dengan aktivitas
belajar, adalah keterlibatan siswadalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan
aktivitas dalam kegiatanpembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar
mengajar danmemperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.Dengan mengacu pada
karakteristik aktivitas belajar, yaitu respon atauketerlibatan siswa baik secara
fisik, mental, emosional, maupun intelektualdalam setiap proses pembelajaran,
dapat disimpulkan bahwa untukmengetahui aktivitas belajar siswa, dapat
dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas siswa selama mengikuti proses
pembelajaran di kelas. Identifikasitersebut dapat dilakukan dengan melihat
dimensi-dimensi yang merupakanindikator dari aktivitas belajar siswa selama
mengikuti proses pembelajaran dikelas, yaitu keterampilan berpikir kompleks,
memroses informasi,berkomunikasi efektif, bekerja sama, berkolaborasi, dan
berdaya nalar yang efektif.
Selain itu, aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa yang terjadi dalam
proses belajar mengajar. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan
mencatat melainkan dapat juga melakukan percobaan/eksperimen, tukar pendapat,
berpikir secara kritis, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat
menunjang prestasi belajar.(dalamhamiddarmadi.blogspot.com/2012/04/aktivitasbelajar-siswa-ala-paul-b.html?m=1, diunduh 2015)
Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu
indikator adanya motivasi siswa dalam proses kegiatan belajarnya. Paul B.
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Diedrich (dalam Munadhi,2013:190) mengklasifikasikan kegiatan siswa yang
terdiri dari 177 macam kegiatan menjadi delapan golongan sebagai berikut:
1)

Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi,
percobaan, pekerjaan orang lain.

2)

Oral activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, interupsi.

3)

Listening activities, misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato.

4)

Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, , menyalin.

5)

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

6)

Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat kontruksi,
model mereparasi, bermain, berkebun, berternak.

7)

Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8)

Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah

segala tingkah laku siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar baik
yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas siswa merupakan hal yang sangat
penting dalam interaksi belajar. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar mengajar
tidak dapat berlangsung dengan baik, karena pada prinsipnya belajar adalah
berbuat, dan setiap orang yang belajar harus aktif. Aktivitas siswa juga berperan
dalam keberhasilan belajar mengajar.Adapun indikator aktivitas siswa yang
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ditetapkan pada pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Learning
berbantuan media visual pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03
Semarangadalah:
1.

Mengkondisikan diri untuk siap belajar (visual activities,emotional
activities)

2.

Memperhatikan penyajian masalah (visual activities, listening activities)

3.

Menjawab pertanyaan (Mental activities, Oral activities)

4.

Berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah (Mental activities,
Oral activities, Writing activities, Drawing activities, Motor activities)

5.

Melakukan presentasi (emotional activities, mental activitie, visual
activities)

6.

Menanggapi

hasil

kerja

kelompok

(mental

activities,

listening

activities,oral activities)
7.

Mengerjakan soal evalusi (writing activities)

8.

Menyimpulkan hasil pembelajaran (mental activities, oral activities,
writing activities)
Apabila indikator aktivitas siswa tersebut tercapai dengan baik, maka hasil

belajar dapat tercapai dengan baik.
2.1.3.3. Hasil belajar siswa
Menurut Susanto (2013:5), hasil belajar siswa adalah kemampuan yang
diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran,
guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran. Anak yang berhasil dalam belajar
adalah yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Purwanto
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(2014:46), hasil belajar merupakan perubahan perilaku disebabkan karena ia
mencapai penguasaan atas bahan-bahan yang diberikan dalamproses belajar
mengajar. Pencapaian itu didasari atas tujuan pengajaran yang telah dtetapkan.
Tujuan pengajaran adalah tujuan yang menggambarkan aspek pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil
pengajaran yang dinyatakan dalam bentuktingkah laku yang dapat diukur dan
diamati.
Penetapan tujuan pengajaran perlu direncanakan sebelum melakukan
pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami tipe hasil belajar agar dapat
merancang/mendesain pengajaran secara tepat dan bermakna. Menurut Benyamin
S.Bloom

(dalam

Poerwanti,

2008:1.22),

tujuanpembelajaran

mengikuti

pengklasifikasian hasil belajar yaitu kognitif (peguasaan intelektual), afektif
(penguasaan sikap dan

nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak/

berperilaku) yang memiliki hubungan yang hirarki dan saling terkait satu dengan
yang lain sehingga harus nampak pada hasil belajar siswa sebagai tujuan yang
hendak dicapai.
1)

Ranah kognitif
Menurut Purwanto (2014:50), hasil belajar kognitif adalah perubahan

tingkah laku yang terjadi dalam daerah kognisi. Proses belajar yang melibatkan
kognisis meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori,
penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informasi ketika diperlukan
untuk menyelesaikan masalah. Adapun klasifikasi aspek kognitif sesuai
taksonomi Bloom dibedakan atas enam jenjang, yaitu:
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(a)

Mengingat(remembering),

dalam

jenjang

ini

merupkan

kemampuan

menyebutkan kembali informasi / pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan.
Kata kerja operasional yangdigunakan, yaitu: mendefinisikan, menyusun daftar,
menjelaskan,

mengingat,

mengenali,

menemukan

kembali,

menyatakan,

mengulang, mengurutkan, menamai, menempatkan, menyebutkan.
(b) Pemahaman (understanding), Kemampuan memahami instruksi dan
menegaskan pengertian/makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam
bentuk lisan, tertulis, maupun grafik/diagramKata-kata operasional yang
digunakan antara lain:Menerangkan, menjelaskan, menterjemahkan, menguraikan,
mengartikan,
mendiskusikan,

menyatakan

kembali,

menyeleksi,

menafsirkan,

mendeteksi,

menginterpretasikan,

melaporkan,

menduga,

mengelompokkan, memberi contoh, merangkum menganalogikan, mengubah,
memperkirakan.
(c)

Penerapan

(applying),

adalah

Kemampuan

melakukan

sesuatudan

mengaplikasikan konsep dalam situasi tetentu. Kata-kata operasional yang
digunakan antara lain: Memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah,
menggunakan,

mendemonstrasikan,

memodifikasi,

menginterpretasikan,

menunjukkan, membuktikan, menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan
memprogramkan, mempraktekkan, memulai.
(d) Analisis (analysing)adalah Kemampuan memisahkan konsep kedalam
beberapakomponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak
komponen–komponen terhadap

konsep

tersebut

secara utuh..

Kata-kata

operasional yang umumnya digunakan antara lain: Mengkaji ulang, membedakan,
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membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, menghubungkan, menunjukan
hubungan antara variabel, memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan,
menduga, mempertimbangkan mempertentangkan, menata ulang, mencirikan,
mengubah struktur, melakukan pengetesan, mengintegrasikan, mengorganisir,
mengkerangkakan.
(e)Evaluasi (evaluating), Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan
norma, kriteria atau patokan tertentu. Kata operasional yang digunakan terdiri
dari:

Mengkaji

ulang,

mempertahankan,

menyeleksi,

mempertahankan,

mengevaluasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik,
memprediksi, membenarkan, menyalahkan.
(f) Mencipta (creating) adalah Kemampuan memadukan unsurunsur menjadi
sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang
orisinil..Kata-kata operasional yang dapat digunakan antara lain: Merakit,
merancang,

menemukan,menciptakan,

memformulasikan,

membangun,

memperoleh,

membentuk,

mengembangkan,

melengkapi,

membuat,

menyempurnakan, melakukan inovasi, mendisain, menghasilkan karya. (dalam
Utari, 2011:10)
Aspek kognitif tersebut dapat disajikan dalam diagaram berikut ini:

Gambar 2.1 Tingkatan Ranah Kognitif Taksonomi Bloom
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2)

Ranah afektif
Menurut Poerwanti (2008:1.24), Ranah afektif diartikan sebagai

internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila
individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil
sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan
menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif yaitu:
(a) Menerima (Receiving), diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena
atau rangsangan tertentu. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain:
menanyakan, memilih, mendeskripsikan, memberikan, mengikuti, menyebutkan.
(b) Menjawab (Responding), siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi
juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan siswa untuk
menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Kata-kata operasional
yangdigunakan antara lain: menjawab, membantu, melakukan, membaca,
melaporkan, mendiskusikan, dan menceritakan.
(c) Menilai (valuing), diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek, fenomena atau
tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Kata-kata operasional yang
digunakan antara lain; melengkapi, menerangkan, membentuk,
mengusulkan, mengambil bagian, memilih, dan mengikuti.
(d) Organisasi (organization), tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilainilai yang berbeda, menyelesaikan/memecahkan masalah, membentuk suatu
sistem nilai. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain: mengubah,
mengatur,

menggabungkan,

membandingkan,

menggeneralisasikan, dan memodifikasikan.

mempertahankan,
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3)

Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak. Menurut Harrow (dalam Purwanto, 2013:52) ada enam
aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan
dasar, (c) kemampuan perceptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan
keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan gerakan interpretative.
Ranah Psikomotorik juga berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya
mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, terdiri dari mempertontonkan
gerak, menunjukkan hasil, menampilkan, menyusun, menggeser, memindahkan,
membentuk, mengamati, menerapkan, menghubungkan, memasang, memotong,
menarik, dan menggunakan.
Ke tiga tipe hasil belajar tersebut akan nampak pada perubahan tingkah
laku siswa dan hasil evaluasi siswa.

Perubahan perilaku dan hasil evaluasi

merupakan tujuan yang dicapai dalam kegiatan belajar. Untuk mengukur
kemampuan siswa dalam mencapai tujuan belajar tersebut diperlukan pengamatan
kinerja (performance) siswa sebelum dan setelah kegiatan berlangsung, serta
mengamati perubahan kinerja yang telah terjadi khususnya pada pembelajaran
IPA materi daur air menggunakan model Problem Based Learning berbantuan
media visual pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
2.1.4. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam
IPA memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini
disebabkan karena kehidupan manusia bergantung dari alam dan gejala yang
terjadi di alam. Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:22), Ilmu
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Pengetahuan Alam merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu
mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian
dan hubungan sebab-akibatnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, Haryono
(2013:42) menyatakan bahwa IPAberhubungan dengan mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sehingga IPAbukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta/konsep tetapi juga berupa proses penemuan. Hal tersebut
sejalan dengan Susanto (2014:167), IPA adalah usaha manusia dalam memahami
alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan
prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu
kesimpulan.
Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006:161), IPAdi
SD berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,
sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi
kebutuhan

manusia

melalui

pemecahan

masalah-masalah

yang

dapat

diidentifikasikan. Maknanya adalah guru haruslah memahami inti dari Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). IPAbukanlah ilmu alam berupa konsep dan teori saja
melainkan juga proses penemuan dalam mencari tahu permasalahan dan sebabakibat agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan yang terjadi di
kehidupana sehari-hari.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPAmerupakan ilmu
alam untuk mencari sebab-akibat sebagai proses penemuan dengan pengalaman
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sebagai alat pengembang terhadap keadaan yang terjadi agar tidak berdampak
buruk terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
2.1.5. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang menekankan pada ilmu
alam. Menurut Haryono (2013:45), pembelajaran IPA adalah interaksi antara
komponen–komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk
mencapai tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA
terdiri atas tiga tahap, yaitu proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan
penilaian hasil pembelajaran. Proses pembelajaran IPAmementingkan empat
komponen dalam IPA yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai
sikap, dan IPA sebagai teknologi.
1)

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk
Menurut Susanto (2013:168), Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk

merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan sudah membentuk
konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan analisis yang dipandang
sebagai proses merujuk pada suatu aktivitas ilmiah. Ilmu pengetahuan sebagai
produk (knowledge)mencakup konsep, prinsip, teori, dan fakta.
Pada pembelajaran IPAmateri daur air, siswa dapat memahami pentingnya
air, proses daur air, kegiatan manusia yang mempengaruhinya, dan solusi
pelestarian air

yang merupakan bahan kajian yang diharapkan dapat

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis anak terhadap peristiwa yang terjadi di
kehidupan sehari-hari siswa.
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2)

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai proses
Menurut Sutrisno (2007:1.20), kebenaran IPA bergantung pada peristiwa

dari dunia nyata. yang dianalisis dan diinterpretasikan secara logis. Proses kreatif
memang pentingdalam berpikir IPA, namun tunduk pada aturan tertentu tetap
diperlukan. IPA bersifatkontekstual baik waktu maupun budaya.IPA sebagai
proses merujuk suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan para ahli IPA.
Selaras dengan pernyataan di atas, menurut Susanto (2014:168)
IPAsebagai proses adalah untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang
alam dalam menemukan fakta dan teori. Adapun proses dalam memahami
IPAdisebut

ketrampilan

mengklasifikasikan,

dan

proses

IPA,

menyimpulkan.

meliputi

mengamati,

Mengamati

mengukur,

(observasi)

yaitu

mengumpulkan seluruh informasi melalui pancaindra. Adapun penarikan
kesimpulan adalah kesimpulan yang dilakukan setelah observasi dan berdasarkan
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Selain itu juga merumuskan hipotesis dan
menginterpretasikan data melalui prosedur tertentu sepertimelakukan percobaan
dan pengukuran.
Pada pembelajaran IPAmateri daur air, siswa dapat melakukan percobaan
sederhana untuk mengetahui dan menemukan sendiri peristiwa alam yang terjadi
dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
3)

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai sikap
Sikap ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Hal ini sesuai

dengan sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan dalam melakukan penelitian dan
mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Sikap yang dikembangkan dalam

42

IPAyaitu, rasa ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap bekerja sama,
tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, tanggung jawab, berpikir bebas,
dan disiplin. Sikap ilmiah tersebut dikembangkan pula dalam pembelajaran, pada
saat diskusi, percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek di lapangan.
Pada penelitian pembelajaran IPAmateri daur air melalui model Problem
Based Learning berbantuan media visual ini, mengembangkan sikap berani,
tanggung jawab, disiplin, dan tertibyang dimiliki oleh siswa.
4)

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai teknologi
Ilmu Pengetahuan Alam sebagai teknologi merupakan pengembangan

IPAdari aplikasi konsep dan prinsip IPAsebagai produk. Contoh pada
pembelajaran IPAmateri daur air adalah siswa mengetahui alat pembuat lubang
resapan air (biopori).
Mengingat komponen IPA ada empat, oleh karena itu mengajar IPA harus
mencakup keempat komponen dalam IPA yang meliputi IPA sebagai produk, IPA
sebagai proses, IPAsebagai sikap dan IPA sebagai teknologi sebagai dasar
pelaksanaan pembelajaran IPA di SD.
2.1.6. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD
Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untukmengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami
alam sekitar secarailmiah. Pembelajaran IPA di SD, memiliki karakteristik yang
diarahkan untuk inkuiri dan berbuat dengan bahan kajian yang sudah disesuaikan
sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman
mendalam tentang alam semesta dan alam sekitar. Proses pembelajaran inkuiri
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diawali dengan membuka pikiran siswa dengan memberi pertanyaan untuk
menggali keingintahuan siswa terhadap fenomena alam sehingga siswa dapat
membuat hubungan antara kejadian, objek, atau kondisi dalam kehidupan nyata.
Akan tetapi, pembelajaran yang diterapkan saat ini belum menggunakan
pembelajaran inkuiri.
Pembelajaran yang dilakukan kepada siswa hanya menghafal teori saja
tanpa adanya tindakan langsung dari siswa untuk mengolah pengetahuan dan
pengalamannya dalam proses pembelajaran sehingga mengakibatkan siswa
menjadi kurang pemahaman yang berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini
belum sesuai dengan tujuan pendidikan IPA di SD yang sesuai dengan kurikulum.
Adapun tujuan pendidikan IPA di SD yaitu sebagai berikut:
1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan
keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya
2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat
4.

Mengembangkan

keterampilan

proses

untuk

menyelidiki

alam

sekitar,memecahkan masalah dan membuat keputusan
5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan
melestarikan lingkungan alam
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6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya
sebagai salah satu ciptaan Tuhan
7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. (BSNP, 2006:162)
Tujuan pembelajaran IPA di SD yang demikian, menjadikan guru perlu
untuk meningkatkan kemampuan siswa yang diimbangi dengan karakter siswa di
SD. Menurut Piaget (dalam Winataputra, 2008:3.41-3.42), Perkembangan kognitif
anak mengalami empat tahapan yaitu:
1) Sensorimotor (0 – 2 tahun)
Anak mengadaptasi dunia luar melalui perbuatan. Pada awalnya
anakbelum mengenal bahasa atau cara lain untuk memberi label pada objek
atauperbuatan.

Anak

tak

mempunyai

cara-cara

untuk

memberi

arti

terhadapsesuatu dan tidak berfikir tentang dunia luar. Diakhir tahap ini telah
sampaipada

pembentukan

struktur

kognitif

sementara

untuk

mengkoordinasikanperbuatan dalam hubungannya terhadap benda, waktu, dan
ruang.
2) Pra operasional (2 – 7 tahun)
Anak mulai meningkatkan kosa kata, membuat penilaian berdasarkan
persepsi bukan pertimbangan konseptual. Mulai mengelompokkan bendabenda
berdasarkan sifat-sifatnya. Anak memiliki pengetahuan unik mengenai sifat-sifat
benda dan mulai memahami tingkah laku dari organisme di dalam lingkungannya.
Mempunyai pandangan subyektif dan egosentrik.
3) Operasional konkret (7 – 11 tahun)

45

Anak sudah mulai memandang dunia secara obyektif, berfikir secara
operasional yang bersifat konkrit. Pada periode ini anak mulai memperoleh
tambahan kemampuan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pemikiran dan
idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri sehingga
ia mampu mengambil keputusan secara logis.
4) Operasi formal (11 – 14 tahun dan seterusnya)
Anak sudah dapat berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematis mengenai
sesuatu yang abstrak. Dapat bekerja dengan ratio, proporsi dan probalitas.
Membangun dan memahami penjelasan yang rumit mencakup rangkaian deduktif
dan logika.
Pada tahap perkembangan di atas, perkembangan siswa SD adalah pada
usia 7–11 tahun termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkrit
(berpikir kongkrit/nyata). Oleh karena itu, diperlukan guru yang efektif agar dapat
mengemas pembelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai.
2.1.7. Model Problem Based Learning
Penggunaan model pembelajaran yang menarik dan inovatif sangat
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, proses pembelajaran, dan hasil
belajar siswa. Menurut Hamid (2014:88), Model pembelajaran merupakan
kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Guru dituntut dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu semangat
siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu
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alternatif

model

pembelajaran

yang

memungkinkan

dikembangkannya

keterampilan berpikir siswa (pengalaman, komunikasi, dan koneksi) dalam
memecahkan masalah adalah model Problem Based Learning.
Menurut Arend (2008:41), Problem Based Learning menyuguhkan
berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat
berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyeidikan. Peran guru
dalam Problem Based Learning adalah menyodorkan berbagai masalah autentik,
memfasilitasi penyelidikan siswa, dan mendukung pembelajaran siswa. Hal ini
didukung oleh Wisudawati dan Sulistyowati (2014:88),

Model Problem Based

Learning bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir,
memecahkan masalah, dan keahlian intelektual. Model Problem Based Learning
memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi, karena dengan model Problem Based
Learning siswa diberikan masalah yang harus dicari penyelesaiannya sehingga
diperlukan keahlian berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran PBL diorganisasikan di
seputar situasi kehidupan nyata, yang menolak jawaban sederhana dan
mengundang solusi yang competing untuk menyeesaikan masalah. Esensi PBL
adalah menyajikan masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada siswa
untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. Dalam
melakukan pembelajaran mengunakan Model Problem Based Learning, perlu
mengetahui

karakteristik

pembelajaran

dan

sintaksnya.

Karakteristik

Pembelajaran berbasis masalah adalah : 1) Permasalahan menjadi starting point
dalam belajar; 2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di
dunia nyata; 3) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa,
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sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan
belajar dan bidang baru dalam belajar; 4) Belajar pengarahan diri menjadi hal
yang utama; 5) Penggunaan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya,
dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBM; 6)
Keterbukaan proses dalam PBMmeliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses
belajar, dan 7) PBM melibakan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses
belajar.
Adapun Sintaks atau langkah–langkah Model Problem Based Learning
menurut Arend (2008:65) adalah :
Tabel 2.1
Sintaks model Problem Based Learning
Fase

Indikator

1

Orientasi siswa pada
masalah

2

Mengorganisasi
siswa untuk belajar

3

Membimbing
pengalaman
individual/kelompok

4

Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

5

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Tingkah laku guru
Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan
logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa
terlibat pada aktivitas pemecahan masalah
Membantu
siswa
mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
tugas
belajar
yang
berhubungan dengan masalah tersebut
Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi
yang
sesuai,
melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah
Membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan,
dan membantu mereka untuk berbagai tugas
dengan temannya
Membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka
dan proses yang mereka gunakan
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Model Problem Based Learning memiliki kelebihan dan kekurangan,
adapun kelebihan model Problem Based Learning adalah a) Siswa didorong untuk
memiliki kemampuan memecahkan masalah secara nyata, b) Siswa memiliki
kemampuan membangun pengetahuan diri melalui aktivitas belajar, c)
Pembelajaran berfokus pada masalah, d) Terjadi aktivitas ilmiah, e) Siswa terbiasa
membangun sumber pengetahuan, f) Siswa memiliki kemampuan menilai
kemajuan belajarnya sendiri, g) Siswa memiliki kemamapuan berkomunikasi
ilmiah melalui diskusi dan presentasi, h) Kesulitan belajar individual dapat diatasi
dengan diskusi kelompok atau peer teaching. Sedangkan kekurangan model
Problem Based Learning adalah a) Tidak dapat diterapkan dalam setiap materi
pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi, b)
Pembelajaran

menuntut

kemampuan

tertentu

dalam

memecahkan

masalah.(Shoimin,2014:130)
Berdasarkan uraian di atas, model Problem Based Learning merupakan
model yang dimulai dengan memberikan permasalahan kepada siswa untuk
kemudian dianalisis dan dicari penyelesaiannya baik secara individual maupun
diskusi kelompok atau peer teaching sehingga siswa dapat memecahkan
permasalahan secara individu maupun kelompok.
2.1.8. Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif merujuk pada pengajaran siswa yang
bekerja secara kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam
mempelajari materi pelajaran. Menurut Slavin (2005:8), Pembelajaran kooperatif
akan membantu dan mendorong siswa satu sama lain untuk berhasil dalam
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belajar. Hal yang melatar belakangi pembelajaran kooperatif adalah apabila para
siswa dalam timnya berhasil, mereka akan mendorong anggota timnya untuk
berhasil dan saling membantu melakukan kerja tim baik melalui diskusi maupun
percobaan yang dilakukan. Tujuan yang paling penting dari pembelajaran
kooperatif adalah untuk memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan,
dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat
yang bahagia dan memberikan kontribusi.
Model pembelajaran kooperatif, menjadikan pembelajaran dalam kelas
lebih bervariatif karena siswa dapat menyampaikan pengetahuan yangdimiliki
melalui diskusi dan perilaku siswa lebih demokratis, selain itu juga dapat
meningkatkan motivasi siswa melalui lingkungan yang kompetitif individual
sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.
Adapun teori yang melandasi model pembelajaran kooperatif adalah teori
konstruktivisme. Hal ini terlihat pada teori Vigotsky (dalam Winataputra,
2008:6.9), pengetahuan dibangun secara sosial, yaitu siswa yang terlibat interaksi
secara sosial akan memberikan kontribusi dan membangun bersama makna suatu
pengetahuan. Kaitannya dalam pembelajaran adalah keaktifan siswa. Dalam
proses pembelajaran siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru
berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh
pada masa lalu dan masa kini. Sehingga, konstruktivisme lebih menekankan pada
proses daripada hasil belajar. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan
strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan berpikir seseorang untuk
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memperoleh pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap peristiwa yang pernah
ditemui melalui pengalaman, pengetahuan, dan keyakinanyang dimiliki.
Menurut Huda (2014:112-114), model pembelajaran kooperatif didasari
oleh sistem sosial, peran/tugas guru, dan pengaruh. Sistem sosial dalam model
kooperatif merupakan sistem yang menjadikan kelas mencapai kesepakatan secara
kolektif antar anggota kelompok. Dalam pembelajaran IPA materi daur air ini,
sistem sosial yang dilakukan adalah persiapan kelompok dan pembentukan
kelompok dalam kelas. Peran/Tugas guru, dalam pembelajaran kooperatif guru
harus membimbing dan merefleksi pengalaman kelompok. Dalam pembelajaran
IPA materi daur air, peran/tugas guru adalah membimbing kelompok dalam
memecahkan masalah yang dilakukan pada saat diskusi kelompok melakukan
percobaan. Dan yang dimaksud pengaruh dalam model kooperatif adalah
pengaruh instruksional, yaitu efektivitas pengelolaan kelompok, konstruksi
pengetahuan, dan kedisiplinan dalam penelitian kolaboratif, dan pengaruh
pengiring yaitu penghargaan (reward), penelitian secara sosial/bersama, dan
hubungan antar personal. Dalam pembelajaran IPA materi daur air, pengaruh yang
diberikan antara lain mencakup keefektifan pengelolaan yang guru lakukan pada
kelompok, hubungan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan percobaan yang
dilakukan dalam memecahkan masalah,
percobaan,

pemberian

reward,

kedisiplinan dalam melakukan

kebersamaan/kekompakan

kelompok,

dan

hubungan antar personal baik guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa.
Berdasarkan

uraian

di

atas,

pembelajaran

kooperatif

merupakan

pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran kelompok, di mana siswa
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belajar secara berkelompok melalui kegiatan, untuk membangun pengetahuan
yang sesuai dengan pengalamannya.
2.1.9. Media Visual
Pada kegiatan belajar, perlu adanya penyalur yang digunakan untuk
menyampaikan pesan atau informasi yaitu berupa model dan media pembelajaran.
Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam memberikan
pengalaman yang bermakna bagi siswa. Menurut Daryanto (2013:5-6), media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa
dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun kegunaan media
pembelajaran adalah: 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis; 2)
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; 3) menimbulkan
gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; 4)
memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual,
auditori,

dan kinestetiknya;

dan 5)

memberi rangsangan

yang sama,

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama.
Dalam pembelajaran, guru tentunya tidak hanya memahami fungsi media,
namun juga dapat mengetahui macam–macam media pembelajaran agar guru
dapat berinovasi dengan berbagai media. Menurut Munadi (2011:54), media
pembelajaran dikelompokan menjadi 4, yaitu: 1) media visual; 2) media audio; 3)
media audio-visual; dan 4) multimedia.
Adapun media yang dilakukan oleh peneliti adalah pembelajaran IPA di
SD adalah menggunakan media visual. Media visual adalah media yang hanya
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dapat dilihat. Menurut Munadhi (2013:81), Media visual merupakan media yang
hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media visual
menjadi efektif apabila ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus
berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses
informasi. Bentuk visual bisa berupa : 1) Gambar representasi (gambar, foto atau
lukisan); 2) Diagram yang melukiskan hubungan–hubungan konsep, organisasi,
dan struktur isi materia; 3) Peta yang menunjukkan hubungan–hubungan ruang
antara unsur–unsur isi materi; 4) Grafik (tabel, grafik, dan bagan).
Sedangkan, Menurut Hernawan (2008:3.50) media visual terdiri atas
media yang tidak dapat diproyeksikan (non projected visuals) dan media yang
dapat diproyeksikan (project visual). Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa
gambar diam atau bergerak. Adapun media yang tidak dapat diproyeksikan adalah
gambar diam/mati, media grafis, media model, dan media realita. Adapun prinsip
umum penggunaan efektif media visualadalah 1) Sesederhana mungkin; 2)
Keefektifan visual: a) Terbatas, b) Jumlah aksi terpisah, pesan–pesannya harus
ditafsirkan dengan benar dan sebaiknya terbatas, dan c) Semua objek dan aksi
yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak terjadi penafsiran
ganda. Penelitian ini menggunakan media visual yang memiliki kelebihan dan
kekurangan antara lain, yaitu:
1)

Kelebihan Media Visual

a)

Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita

dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berfikir lebih
spesifik tentang isi tulisan,
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b)

Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta

didik,
c)

Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan

lingkungan sekitarnya,
d)

Dapat menanamkan konsep yang benar,

e)

Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru,

f)

Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.

2) Kekurangan Media Visual
a)

Lambat dan kurang praktis,

b) Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat
didengar. Sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan,
c)

Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual berupa

gambar yang mewakili isi berita,
d) Biaya produksi cukup mahal.
Adapun teori pemanfaatan media dalam pembelajaran menggunakan teori
pengalaman Edgar Dale. Menurut analisis Dale (dalam Munadi 2013:19),
pengalaman langsung mendapat tempat utama dan terbesar, sedangkan belajar
melalui abstrak berada di puncak kerucut. Berikut kerucut pengalaman menurut
Edgar Dale :
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Gambar 2.2
Kerucut pengalaman menurut Edgar Dale

Berdasarkan kerucut pengalaman di atas pengalaman berbuat berada di
paling bawah yang artinya pembelajaran berbuat merupakan pengalaman siswa
yang paling diingat oleh siswa sebagai pengalaman siswa secara langsung.
Pengalaman langsung oleh siswa dengan berbuat tersebut, menjadikan media
lebih bermanfaat dan memberi pengaruh besar terhadap pembelajaran karena
siswa mengalami sendiri pembelajaran yang guru berikan sehingga pembelajaran
akan menjadi lebih bermakna. seseorang (guru) dapat dikatakan memiliki cara
belajar yang berkualitas apabila ia telah mampu memaknai simbol-simbol abstrak,
karena cara belajar demikian itu memiliki pengertian atau wawasan yang tertinggi.
Pada penelitian menggunakan media visual ini, media visual sangat
berpengaruh terhadap pembelajaran yang guru lakukan. Media visual menempati
peringkat ketiga dengan presentasi media yang diingat siswa sebanyak 30%.
Media visual, tidak hanya dalam bentuk abstrak namun juga benda konkrit. Benda
konkrit yang dimaksud adalah alat peraga. Alat Peraga merupakan alat bantu yang
digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan pelajaran, yang tentunya alat
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ini mampu diserap oleh mata dan telinga agar proses belajar mengajar dapat
bekerja secara efektif dan lebih efisien, intinya bahwa dengan Alat Peraga dapat
mempermudah

penyampaian

pesan

yang

akan

disampaikan.

(dalam

http://www.alatperaga.com/, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan alat peraga
sebagai media konkrit siswa SD untuk memperoleh pengalaman langsung dengan
berbuat sehingga diharapkan pembelajaran menjadi bermakna.
Adapun media visual yang digunakan dalam peelitian ini adalah media
visual proyeksi dan media visual non proyeksi. Media proyeksi ini didalamnya
mengandung gambar, bagan, foto, dan poster. Sedangkan media non-proyeksi
menggunakan alat peraga konkrit.
2.1.10. Teori Belajar Yang Relevan Dengan Penelitian
Adapun teori-teori belajar yang mendukung penelitian menggunakan
Model Problem Based Learning berbantuan media visual pada pembelajaran IPA
ini adalah sebagai berikut:
1)

Teori Belajar Konstruktivisme
Menurut Arend (2007:47), teori konstruktivisme tentang belajar adalah

sebagai kegiatan siswa membangun atau menciptakan pengetahuan dengan
memberi makna pada pengetahuannya yang sesuai dengan pengalamannya. Dalam
proses belajar, hasil belajar , cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi
perkembangan tata pikir dan skema pikir siswa. Belajar bukanlah sekedar
menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman.
Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan
itu oleh setiap individu akan memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai
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dan lebih lama diingat oleh siswa. Kaitannya dengan Problem Based Learning
adalah membangun pengetahuan siswa dalam memecahkan masalah melalui
pengalaman siswa sehingga pembelajaran memberikan makna mendalam dan
lebih diingat oleh siswa.
2)

Teori Belajar Bermakna
David Ausubel membedakan antara belajar bermakna (meaningfull

learning) dengan belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna merupakan
proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian
yang sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal,
diperlukan bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang
sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya. Kaitannya dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah dalam hal
mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa.
3)

Teori Belajar Penemuan
Jerome S.Bruner memfokuskan belajar pada penemuan, belajar penemuan

bukan belajar menemukan sesuatu yang benar-benar baru, namun belajar
menemukan kembali hal-hal yang pernah dialami dan merupakan suatu
pengalaman pernah terjadi. Bruner menggunakan konsep scaffolding untuk
menuntaskan masalah tertentu melalui bantuan guru, teman, atau orang lain.
Kaitannya dengan Problem Based Learning adalah dalam belajar penemuan
sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh siswa, dengan sendirinya
memberikan hasil yang lebih baik, berusaha sendiri mencari pemecahan masalah
serta didukung oleh pengetahuan yang menyertainya, serta menghasilkan
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pengetahuan yang benar-benar bermakna yang juga dibantu oleh guru untuk
menuntaskan masalah-masalah tertentu.
4)

Teori Belajar Rekonstruksi Pengalaman
Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman lain memacu

terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan

intelektual siswa.

Kegiatan belajar yang siswa lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan
pemahaman, individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal
yang telah dimilikinya kemudian membangun pengertian baru.
Menurut Vygotsky (dalam Arend (2007:46), pelajar memiliki dua tingkat
perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan
potensial. Tingkat perkembangan aktual untuk menentukan fungsi intelektual
individu sendiri dan tingkat perkembangan potensial sebagai tingkat yang
difungsikan oleh individu dengan bantuan orang lain (guru atau teman sebaya).
Kaitannya dengan Problem Based Learning adalah dalam hal mengaitkan
informasi baru dengan struktur kognitif siswa melalui interaksi sosial yang
dilakukan siswa pada waktu kegiatan belajar.
Berdasarkan teori-teori tersebut, belajar menggunakan model Problem
Based

Learning

berbantu

media

visual

dilandasi

oleh

teori

belajar

Konstruktivisme, teori belajar bermakna dari David Ausubel, teori belajar
Vigotsky, dan teori belajar Jerome S.Bruner. Teori belajar tersebut digunakan
sebagai landasan dalam pembelajaran IPA untuk membangun pengetahuan siswa
dengan siswa menemukan sendiri melalui pengalaman ilmiah sehingga
pembelajaran menjadi bermakna.
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2.1.11. Implementasi Model Problem Based Learning Berbantuan Media
Visual Dalam Pembelajaran Ipa
Adapun

langkah-langkah

pembelajaran

yang

dilakukan

peneliti

menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media visual dalam
pembelajaran IPA adalah :
1.

Guru menyiapkan media visual dan menggunakan LCD dan komputer

2.

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

3.

Guru menampilkan media visual di depan kelas untuk mengenalkan
permasalahan kepada siswa

4.

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait media yang ditayangkan

5.

Siswa menjawab pertanyaan guru terkait gambar yang ditampilkan

6.

Guru mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah

7.

Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil dan membagikan LKS kepada
masing-masing kelompok

8.

Siswa melakukan percobaan dan mengerjakan LKS, selanjutnya presentasi

9.

Guru bersama siswa menganalisis hasil kerja kelompok

10. Guru memberi penguatan pembelajaran
11. Evaluasi
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2.2. KAJIAN EMPIRIS
Beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah:
Sri CandraDewi (2013) yang berjudul “Penerapan Model Problem Based
Learning dengan Media Puzzle untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA
di Kelas IVB SDN Tambakaji 04”. Skripsi. Jurusan PGSD Universitas Negeri
Semarang.
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa hasil pengamatan performansi pada
keterampilan guru siklus I diperoleh skor 20 kategori baik menjadi skor 30
kategori sangat baik pada siklus II. Demikian halnya dengan aktivitas siswa,
untuk siklus I diperoleh total skor 20,13 kategori baik menjadi 26,25 kategori baik
pada siklus II. Hasil belajar siswa juga menunjukkan peningkatan, siklus I nilai
rata-rata yang diperoleh yaitu 69,5,56 dengan persentase ketuntasan klasikal
67,74%. Sedangkan siklus II nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 80 dengan
persentase ketuntasan klasikal 88,71%.
Eni Wulandari (2012) berjudul “Penerapan Model Pbl (Problem Based
Learning) Pada Pembelajaran Ipa Siswa Kelas V SD Negeri Mudal”. Jurnal.
FKIP. Universitas Sebelas Maret.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan langkah PBL dan
penggunaan keterampilan proses IPA meningkat, hal tersebut dapat dilihat bahwa
skor perolehan yang diperoleh dari penerapan PBL meningkat setiap siklusnya
yaitu dari 18 pada siklus I, 22 pada siklus II, dan 27 pada siklus III. Selain itu
prosentase penggunaan keterampilan proses IPA oleh siswa juga meningkat setiap
siklusnya, siswa yang sudah menguasai ketrampilan prosesnya 46, 71 % pada
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siklus I, 76, 19 % pada siklus II, dan 92, 06 % pada siklus III. Selain pengamatan
pada penerapan langkah PBL dan keterampilan proses IPA, pengamatan juga
dilaksanakan pada hasil belajar siswa yang setiap siklusnya mengalami
peningkatan, sehingga pada akhir siklus III siswa yang nilainya sudah tuntas
mencapai 73,02 %.
Agus Siswantara (2013) berjudul “Penerapan Model Problem Based
Learning (Pbl) Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas
Iv Sd Negeri 8 Kesiman”. Jurnal. PGSD, FIP Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
Hasil penelitian menunjukkan, 1. Terjadi Peningkatan aktivitas belajar IPA
pada siswa kelas IV SD Negeri 8 Kesiman melalui penerapan Model PBL. Hal
tersebut terlihat dari perbandingan persentase skor rata-rata aktivitas belajar IPA
pada siklus I dan siklus II. Dimana pada siklus I, persentase rata-rata aktivitas
belajar siswa adalah sebesar 57,4%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II
ternyata persentase skor rata-rata aktivitas belajar IPA siswa tersebut mampu
mencapai 71,3%, sehingga terjadi peningkatan persentase rata-rata aktivitas
belajar sebesar 13,9%. Kriteria aktivitas belajar IPA siswa sudah meningkat, dari
siklus I yang berada pada kriteria “cukup aktif”, dan setelah dilaksanakan
tindakan pada siklus II berada pada kriteria “Aktif”. 2. Implementasi Model PBL ,
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 8 Kesiman.
Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa pada setiap siklus.
Pada siklus I persentase hasil belajar siswa adalah 66,33% berada pada kriteria
sedang dengan ketuntasan klasikal sebesar 56,67%. Pada siklus II persentase hasil
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belajar siswa adalah 81,67% berada pada kriteria tinggi dengan ketuntasan
klasikal sebesar 86,67%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar
sebesar 15% dan ketuntasan kalsikal sebesar 30%.
Rakhmawati,Yanti (2012) berjudul “Penerapan Model PBL (Problem
BasedLearning) dalam peningkatan berpikir kritis IPA siswa kelas V SD”. Jurnal.
PGSD. FKIP. Universitas Sebelas Maret.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. rata-rata hasil observasi langkahlangkah penerapan model PBL (Problem Based Learning) setiap siklus
mengalami peningkatan. Rata-rata siklus I sebesar 78,3%, siklus II sebesar 82 %,
dan siklus III sebesar 93,25%. Jadi, Dari siklus I ke siklus II mengalami
peningkatan sebesar 3,7% dan dari siklus II ke siklus III mengalami peningkatan
sebesar 5,6%. 2. kemampuan berpikir kritis siswa setiap siklus mengalami
peningkatan. Rata-rata siklus I sebesar 76,54%, siklus II sebesar 82,55 %, dan
siklus III sebesar 92,75%. Jadi, dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan
sebesar 6,01% dan dari siklus II ke siklus III mengalami peningkatan sebesar
10,2%. Pada siklus III, pemantapan penerapan model PBL sudah berhasil dengan
optimal karena mencapai persentase ketuntasan 87,6%. Begitu juga dengan
peningkatan berpikir kritis sudah berhasil dengan optimal pada proses berpikir
kritis sudah mencapai 85,5% dan pada hasil berpikir kritis sudah mencapai 89,8%.
Penelitian yang dilakukan oleh Nila Sari (2012) berjudul“Penggunaan
Media Pembelajaran Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas
V SDN 71 Pekanbaru”. PGSD FKIP Universitas Riau
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Hasil penelitian menunjukkan 1. Peningkatan aktivitas guru pada siklus I
diperoleh skor aktivitas guru pada pertemuan 1 sebesar 57% pada pertemuan
kedua meningkat menjadi 68%, pada siklus II pertemuan 1 diperoleh persentase
sebesar 79%, pada pertemuan kedua sebesar 89% dan pada pertemuan 3
didapatkan persentase sebesar 93%. Sedangkan aktivitas siswa mengalami
peningkatan, jika pada siklus I pertemuan kedua diperoleh persentase sebesar 69%
atau dengan kategori cukup, dan pada siklus II pertemuan ketiga diperoleh
persentase sebesar 82% dengan kategori baik. Diketahui bahwa hasil belajar siswa
setelah perbaikan pembelajaran pada siklus kedua menjadi lebih baik, terjadinya
peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus pertama
diperoleh ketuntasan sebesar 54% dan pada siklus kedua diperoleh persentase
ketuntasan sebesar 86%.
Irma Nangima Sari (2012)yang berjudul “Penggunaan Model Quantum
Teaching Dengan Media Visual Dalam Peningkatan Pembelajaran Ipa Pada Siswa
Kelas Iv Sd“.Jurnal. PGSD. FKIP. Universitas Sebelas Maret.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Quantum
Teaching dengan media visual pada pembelajaran IPA tentang perubahan
kenampakan bumi dan benda langit terhadap guru pada siklus I sampai siklus III
meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data hasil observasi terhadap Guru dalam
Mengajar Pada Siklus I, II dan III, Observasi terhadap Siswa, dan hasil belajar.
Ketercapaian guru dengan menggunakan langkah pembelajaran Quantum
Teaching dengan media visual pada siklus I mencapai 72,79%, sedangkan pada
siklus II mencapai 78,65%, dan pada siklus III mencapai 88,92%. Terhadap siswa
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pada siklus I mencapai 72,79%, sedangkan pada siklus II mencapai 79,19%, dan
pada siklus III mencapai 89,17%.Hasil belajar IPA tentang perubahan
kenampakan bumi dan benda langit pada siswa kelas IV juga semakin meningkat.
Hal tersebut ditunjukkan pada kegiatan pra tindakan atau pretest, siswa yang
mencapai nilai hasil belajar ≥ KKM baru mencapai 9,68% atau sebanyak 3 siswa.
Pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 51,61% atau
sebanyak 16 siswa. Selanjutnya, pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa
meningkat lagi menjadi 69,5,96% atau sebanyak 22 siswa. Sedangkan pada siklus
III persentase siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar IPA tentang
perubahan kenampakan bumi dan benda langit semakin meningkat menjadi 9,68%
atau sebanyak 28 siswa. Adapun siswa yang belum tuntas atau nilai hasil
belajarnya < KKM pada siklus III yaitu 9,68% atau sebanyak 3 siswa.
Muran (2014) yang berjudul “Penggunaan Media Visual Untuk
Meningkatkan Aktivitas Peserta Didik Dalam Pembelajaran Ipa Kelas III”.Jurnal.
PGSD. Universitas Unan Pontianak
Penelitian dilakukan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di SD N
1 Sadaniang Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan
pembelajaran yang dipersiapkan dengan baik semakin meningkat dari 61,67%
pada siklus I menjadi 82,5% pada siklus II .Selain itu , pelaksanaan penggunaan
media visual semakin menunjukan peningkatan dari 68,66% paada siklus I
menjadi 86,68% pada siklus II memperjelas proses pembelajaran sehingga tujuan
dapat tercapai dengan maksimal. Aktivitas fisik, mental,dan emosional peserta
didik semakin menunjukan peningkatan dari 58,33% pada siklus I dan 75% pada
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siklus II Kemampuan menguasai materi yang akan disampaikan di hadapan peseta
didik.
Beberapa jurnal dan skripsi penelitian di atas merupakan ulasan sebagai
pendukung penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan diatas,
menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dan media
visualmemiliki tingkatkeberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
pada mata pelajaran IPA di SD. Dengan demikian, beberapa penelitian tersebut di
atas dapatdijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning
berbantuan media visual pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang”.
Hal-hal yang membedakan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah
latar belakang masalah, media yang digunakan, kondisisekolah dan karakter
siswa.

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Padapengamatan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPA di kelas
VB SDN Gisikdrono 03 Semarang, ditemukan permasalahan dalam pembelajaran
IPA pada materi daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
diantaranya yaitu kurang optimalnya pembelajaran IPA yang dilakukan guru
kelas, terlihat pada pembelajaran yang guru lakukan Faktor guru: Pembelajaran
yang guru lakukan belum menggunakan pembelajaran memecahan masalah,
belum menggunakan permasalahan lingkungan alam sekitar sebagai sumber
belajar bagi siswa, guru kurang memanfaatkan media sebagai alat penunjang
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pembelajaran, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa
kurang memahami pembelajaran yang dilaksanakan. Faktor siswa: siswa kurang
memahami materi pembelajaran, siswa kurang memperhatikan pelajaran hal ini
dikarenakan siswa bercerita dengan teman, siswa kurang dapat memecahkan
masalah yang guru berikan, siswa kurang berpartisipasi aktif menanggapi dalam
pembelajaran. Faktor sarana:

fasilitas sudah memadai namun kurang

dimanfaatkan oleh guru karena guru hanya menggunakan buku ajar.
Kondisi pembelajaran tersebut membuat siswa merasa bosan berakibat
pada rendahnya motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Proses
pembelajaran tersebut kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis memecahkan
masalah yang ada di lingkungan sekitar dan kurang dapat ikut serta berpartisipasi
aktif dalam kegiatan pembelajaran.. Pembelajaran yang demikian, merupakan
salah satu permasalahan yang urgent untuk ditemukan pemecahan masalahnya.
Diperlukan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta mampu
mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Pembelajaran yang
demikian diimbangi dengan pemilihan model dan media yang sesuai dengan
kondisi siswa dan materi pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penelitian yang
dilakukan peneliti menggunakan model Problem Based Learning berbantuan
media visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas VB SDN
Gisikdrono 03 Semarang. Model Problem Based Learning mengarahkan siswa
pada pembelajaran memecahkan masalah dan media visual sebagai alat penyalur
dalam menampilkan suatu permasalahan yang disampaikan dalam pembelajaran
IPA. Penggunaan model Problem Based Learning diyakini dapat meningkatkan
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pembelajaran IPA di SD, karena sudah diujikan oleh peneliti lain dan hasilnya
mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD.
Adapun tindakan penelitian menggunakan model Problem Based Learning
berbantuan media visual adalah guru membuka pelajaran dengan mengenalkan
permasalahan air pada siswa dengan menggunakan media visual di depan kelas,
guru memberi pertanyaan kepada siswa terkait media yang disajikan, guru
memberikan

materi

tentang

daur

air

dan

kegiatan

manusia

yang

mempengaruhinya, guru membagi kelas menjadi 7 kelompok dan memberikan
LKS kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan bersama, melakukan
percobaan bersama, dan di cari pemecahan masalah atau solusi dari
permasalahanyang diberikan. Setelah selesai mengerjakan, masing-masing
kelompok maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusi kelompoknya
sedangkan kelompok lain menyimak dan memberi tanggapan. Apabila presentasi
kelompok telah selesai, guru memberikan analisis pembelajaran dan reward
kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Guru juga memberikan evaluasi di
akhir pembelajaran untuk dikerjakan siswa secara individu dengan mandiri.
Pemberian evaluasi menjadi tolok ukur dari keberhasilan dalam pembelajaran
yang dilakukan.
Penelitian pada pembelajaran IPA materi daur air dengan menggunakan
model Problem Based Learning berbantuan media visual, diharapkan dapat
meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa sehingga
kualitas pembelajaran IPA yang di laksanakan di kelas VB SDN Gisikdrono 03
Semarang meningkat.

67

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini
dapat digambarkan dengan skema berikut:
Kondisi Awal
Faktor guru: Pembelajaran yang guru lakukan belum menggunakan pembelajaran
memecahan masalah, belum menggunakan permasalahan lingkungan
alam sekitar sebagai sumber belajar bagi siswa, guru kurang
memanfaatkan media sebagai alat penunjang pembelajaran, guru tidak
menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa kurang memahami
pembelajaran yang dilaksanakan.
Faktor siswa: siswa kurang memahami materi pembelajaran, siswa kurang
memperhatikan pelajaran hal ini dikarenakan siswa bercerita dengan
teman, siswa kurang dapat memecahkan masalah yang guru berikan,
siswa kurang berpartisipasi aktif menanggapi dalam pembelajaran.
Faktor sarana: fasilitas sudah memadai namun kurang dimanfaatkan oleh guru karena
guru hanya menggunakan buku ajar.

Tindakan
Menggunakan model Probem Based Learning berbantuan media visual dengan tindakan
sebagai berikut :
1. Orientasi siswa pada masalah
2. Mengorganisasi siswa untukbelajar
3. Membimbing pengalaman individual/kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Kondisi Akhir
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA meningkat.
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA meningkat.
3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA meningkat.
Bagan 2.1. Skema Kerangka berpikir

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian teori yang dikemukakan, maka
hipotesis tindakan untuk penelitian ini yaitu: dengan menggunakan model
Problem Based Learning berbantuan media visual kualitas pembelajaran IPA
pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang dapat meningkat.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.

RANCANGAN PENELITIAN
Menurut Daryanto (2011:4), Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian

yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui reflesi diri dengan
tujuan untuk memperbaiki kualitas prosespembelajaran di kelas, sehingga hasil
belajar siswa dapat ditingkatkan. Secara garis besar ada empat tahapan dalam
model penelitian tindakan yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan;
4) refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah
sebagai berikut:

Bagan 3.1 Skema langkah-langkah PTK
Penjelasan untuk tahapan penelitian tindakan kelas sebagai berikut:
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3.1.1. Perencanaan
Dalam tahap perencanaan ini meliputi :
1) Menelaah materi pembelajaran siklus air dan pengaruh serta dampaknya
terhadap manusia dan lingkungan

serta menelaah indikator bersama tim

kolaborasi
2) Menyusun RPP sesuai indikator yang sesuai materi menggunakan model
Problem Based Learning berbantuan media visual
3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran
4) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja kelompok dan lembar
kerja siswa
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa
6) Menyiapkan segala perlengkapan pendukung pembelajaran
3.1.2. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari semua rencana tindakan
yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam 3 siklus,
dengan 1 kali pertemuan setiap siklusnya yang dilakukan sesuai RPP yang telah
disusun.
3.1.3. Observasi
Kegiatan observasi dilaksanaan secara kolaboratif dengan guru pengamat
untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu,
kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan
“pengamatan balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung.
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Sambil melakukan pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi
sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus
berikutnya.
Pada penelitian ini, aspek-aspek yang diobservasi adalah keterampilan
guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan instrumen
yang telah disusun.
3.1.4. Refleksi
Refleksi digunakan untuk menetapkan apa yang telah dicapai, yang belum
dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Refleksi dalam
PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas
tindakan yang dilakukan. (Daryanto,2011:27-28)
Pada penelitian ini, Peneliti bersama kolaborator menelaah proses
pembelajaran yaitu tentang aktivitas siswa, keterampilan guru, hasil pencapaian
indikator pada siklus pertama. Peneliti juga menelaah kekurangan yang ada pada
siklus pertama untuk merancang perbaikan dan tindak lanjut pada siklus
berikutnya.

3.2.

PERENCANAAN TAHAPAN PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan dalam III siklus.

Dengan satu kali pertemuan di setiap siklusnya dan alokasi waktu 2 x 35 menit.
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3.2.1. Siklus I
3.2.1.1. Perencanaan
1)

Menelaah materi pembelajaran siklus air dan pengaruh serta dampaknya
terhadap manusia dan lingkungan serta menelaah indikator bersama tim
kolaborasi

2)

Menyusun RPP yang sesuai materi menggunakan model Problem Based
Learning berbantuan media visual

3)

Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran

Gambar 3.1 Media Siklus I
4)

Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja kelompok dan lembar
kerja siswa

5)

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa

6)

Menyiapkan segala perlengkapan pendukung pembelajaran
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3.2.1.2.

Pelaksanaan
Apersepsi “Perhatikan gambar di depan, nah, dari manakah turunnya

1)

hujan?, untuk mengetahui asal turunnya hujan, siapakah yang masih ingat
pelajaran semester lalu tentang siklus air?”
2)

Penyampaian tujuan dan motivasi siswa agar terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

3)

Penampilkan

media

visual

di

depan

kelas

untuk

mengenalkan

permasalahan kepada siswa
4)

Pengarahan pemecahan masalah

5)

Pembagian kelas menjadi 7 kelompok dengan masing – masing kelompok
5 siswa dan membagikan LKS kepada masing – masing kelompok

6)

Membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah

7)

Presentasi hasil kelompok

8)

Analisis hasil kerja kelompok dengan memberi saran dan masukan

9)

Penguatan pembelajaran

10)

Evaluasi

3.2.1.3.
1)

Observasi
Melakukan pengamatan keterampilan guru menggunakan lembar observasi

selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual
2)

Melakukan pengamatan aktivitas siswa menggunakan lembar observasi

selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual.
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3.2.1.4.

Refleksi

1)

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA pada siklus I

2)

Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran IPA padasiklus I

3)

Membuat daftar permasalahan yang terjadi dalampembelajaran IPA pada
siklus I

4)

Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang
timbul dalampembelajaran IPA pada siklus I.

3.2.2. Siklus II
3.2.2.1.Perencanaan
1)

Menelaah kompetensi dasar dan menentukan indikator pembelajaran IPA

2)

Menyusun RPP beserta skenario pembelajaran melalui model Problem
Based Learning berbantuan media visual

3)

Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran

Gambar 3.2 Media siklus II
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4)

Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja kelompok dan lembar
kerja siswa

5)

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa

6)

Menyiapkan segala perlengkapan pendukung pembelajaran.

3.2.2.2.Pelaksanaan
1)

Apersepsi “Dapatkah daur air terganggu? Apa yang menyebabkan daur air

terganggu? Dan apa yang akan terjadi apabila daur air terganggu?
2)

Penyampaian tujuan dan motivasi siswa agar terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

3)

Penampilkan

media

visual

di

depan

kelas

untuk

mengenalkan

permasalahan kepada siswa
4)

Pengarahan pemecahan masalah

5)

Pembagian kelas menjadi 7 kelompok dan membagikan LKS kepada
masing–masing kelompok

6)

Membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah

7)

Presentasi hasil kelompok

8)

Analisis hasil kerja kelompok dengan memberi saran dan masukan

9)

Penguatan pembelajaran

10)

Evaluasi
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3.2.2.3. Observasi
1)

Melakukan pengamatan keterampilan guru menggunakan lembar observasi
selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning
berbantuan media visual

2)

Melakukan pengamatan aktivitas siswa menggunakan lembar observasi
selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning
berbantuan media visual

3.2.2.4. Refleksi
1)

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA pada siklus II

2)

Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran IPA padasiklus II

3)

Membuat daftar permasalahan yang terjadi dalampembelajaran IPA pada
siklus II

4)

Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang
timbul dalampembelajaran IPA pada siklus II

3.2.3. Siklus III
3.4.3.1.Perencanaan
1)

Menelaah kompetensi dasar dan menentukan indikator pembelajaran IPA

2)

Menyusun RPP beserta skenario pembelajaran melalui model Problem
Based Learning berbantuan media visual

3)

Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran
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Gambar 3.3.Media Siklus III
4)

Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja kelompok dan lembar
kerja siswa

5)

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa

6)

Menyiapkan segala perlengkapan pendukung pembelajaran

3.4.3.2.Pelaksanaan
1)

Apersepsi”Bagaimana melestarikan air di bumi?” untuk menggali
pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis siswa

2)

Penyampaian tujuan dan motivasi siswa agar terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

3)

Penampilkan

media

visual

di

depan

kelas

untuk

mengenalkan

permasalahan kepada siswa
4)

Pengarahan pemecahan masalah

5)

Pembagian kelas menjadi 7 kelompok dan membagikan LKS kepada
masing–masing kelompok

6)

Membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah

7)

Presentasi hasil kelompok

8)

Analisis hasil kerja kelompok dengan memberi saran dan masukan
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9)

Penguatan pembelajaran

10)

Evaluasi

3.4.3.3.Observasi
1)

Melakukan pengamatan keterampilan guru menggunakan lembar observasi
selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning
berbantuan media visual

2)

Melakukan pengamatan aktivitas siswa menggunakan lembar observasi
selama pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning
berbantuan media visual

3.4.3.4. Refleksi
1)

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA pada siklus III

2)

Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran IPA padasiklus III

3)

Membuat daftar permasalahan yang terjadi dalampembelajaran IPA pada
siklus III

4)

Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang
timbul dalampembelajaran IPA pada siklus III

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Subyek penelitian ini adalah guru/peneliti dan siswakelas VB SDN
Gisikdrono 03 Semarang sebanyak 35 siswa terdiri dari 18 siswa laki –laki dan 17
siswa perempuan.

3.4.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang Jalan
Taman Sri Rejeki Timur 01 Kelurahan Gisikdrono Kota Semarang.
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3.5.

VARIABEL PENELITIAN
Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran

IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual materi daur
air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya di kelas VB SDN Gisikdrono
03 Semarang.

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber Data
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah guru,
siswa, data dokumen, dan catatan lapangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai
berikut:
3.6.1.1. Siswa
Sumber data dari siswa diperoleh dari observasi aktivitas siswa dalam
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning
berbantuan media visualyang dilakukan pada siklus pertama sampai ketiga dan
hasil evaluasi siswa kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
3.6.1.2. Guru
Diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan
berupa catatan deskripsi proses pembelajarandalam pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media visual di
kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
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3.6.1.3.Dokumentasi
Sumber data dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil foto dan video
dalam proses kegiatan belajar mengajarmenggunakan model Problem Based
Learning berbantuan media visual di kelas VB SDN Gisikdrono 03 Semarang.
3.6.1.4. Catatan Lapangan
Catatan lapangan berisi catatan guru terkait hal yang muncul dalam pembelajaran
menggunakan model ProblemBased Learning berbantuan media visual untuk
memperkuat data observasi dan sebagai masukan dalam melakukan refleksi.
3.6.2. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar dalam pembelajaran IPA
melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual yang dilakukan
pada setiap akhir pertemuan
3.6.2.2. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa serta catatan lapangan dalam pembelajaran IPA berlangsung.
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
3.6.3.1. Tes
Menurut Widoyoko (2014:57), Tes merupakan salah satu alat untuk
melakukan pengukuran. Tes yang dilakukan dalam pembelajaran berupa tes nontertulis di awal pembelajaran sebagai rangsangan awal pembelajaran dan tertulis
di akhir pembelajaran dilaksanakan di setiap siklus yaitu siklus I, II, dan III
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3.6.3.2. Observasi
Menurut Widoyoko (2014:46), Observasi merupakan salah satu metode
pengumpulan data di mana pengumpulan mengamati secara visual gejala yang
diamati serta menginterprestasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk
catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan menggunakan lembar observasi yang
ditujukan pada aktivitas siswa dan kinerja guru saat pembelajaran IPA
menggunakan model Problem Based Learning berbantuan media visual.
3.6.3.3.Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengembangan pengumpulan data kualitatif yang
digunakan sebagai bukti dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneiliti
menggunakan dokumentasi proses pembelajaran dan hasil belajar belajar di setiap
siklus.
3.6.3.4. Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam
melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh
selama pembelajaran (Moleong, 2014:208). Catatan lapangan berisi catatan
selama pembelajaran berlangsung, yaitu tentang hal-hal yang belum muncul
selama proses pembelajaran berlangsung baik dari guru maupun dari siswa.
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data pada penelitian ini, menggunkan teknik analisis data
kuantitatif dan kualitatif. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut
adalah sebagai berikut:
3.7.1 Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan
menggunakan statistik deskriptif, dengan menentukan mean atau rerata, nilai
terendah, nilai tertinggi, presentase belajar klasikal, dan ketuntasan belajar secara
individual maupun klasikal. Adapun penyajian data kuantitatif akan disajikan
dalam bentuk presentase. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1) Menghitung mean
Mean (X) =
Keterangan :
∑X

:

jumlah semua skor

∑n : jumlah peserta tes
2) Menghitung presentase belajar klasikal
P=
Keterangan :
P : Presentase siswa yang tuntas

(Aqib, 2010:40-41)

3) Menentukan hasil ketuntasan
Kriteria hasil ketuntasan belajar siswa dikelompokkan ke dalam kategori
tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %
Tingkat Keberhasilan (%)

Arti

>80%

Sangat tinggi

60-79%

Tinggi

40-59%

Sedang

20-39%

Rendah

<20%

Sangat rendah

Tabel 3.2Kriteria Ketuntasan belajar siswa kelas VB SD Gisikdrono 03 Semarang
Kriteria ketuntasan
Kualifikasi
Individual
Klasikal
≥ 67

≥ 75%

Tuntas

<67

< 75%

Tidak Tuntas

3.7.2. Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi pembelajaran IPA melalui
model Problem Based Learning berbantuan media visual, serta hasil
catatanlapangan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan caradiorganisasikan,
diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif berupa data keterampilan
guru dan aktivitas siswa diperoleh dengan cara menentukan skor dalam 4 kategori,
langkah-langkah yang ditempuh yaitu (Poerwanti, 2008:6.9):
a. menentukan skor maksimal dan skor minimal,
b. menentukan mean
c. median dari data skor
d. membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang)
Jika:
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M = Skor Maksimal
P = Skor Minimal
n = Banyaknya data
n = (M - P) + 1
Menentukan Mean (rata-rata kelas)
X=∑x
∑n
Keterangan :
x

=nilai rata-rata

∑Xi

=jumlah semua nilai siswa

n

= jumlah siswa

(Aqib, 2011: 40)

Data nilai median kelas dianalisa dengan rumus :
Median : b +
Keterangan
b

= tepi kelas modus

p

= interval kelas

n

= frekuensi data

F

= frekuensi dibawah kelas median

f

= frekuensi median

(Sudjana, 2005: 79)

Untuk membagi banyak data menjadi 4 sama banyak digunakan rumus
interval. Menurut Widoyoko (2014:110), jarak interval dapat membagi 4
samabanyak terhadap banyak data.

84

Jarak Interval (i) =
(Widoyoko, 2014: 110)
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kriteria data skor
yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.3
Kriteria Keberhasilan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan
(k+3(i)) s/d T
(k+2(i)) sd (k+3(i))
(k+i) s/d (k+2(i))
R s/d (k+i)

Kriteria

Kualifikasi

Sangat Baik (A)

Tuntas

Baik (B)

Tuntas

Cukup (C)

Tidak Tuntas

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Keterangan
T = nilai tertinggi

K+2i = nilai interval 2

R = nilai terendah

K+3i = nilai interval3

K +i = nilai interval 1
Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan guru,
akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 9 indikator) = 9, skor maksimal
(m) (nampak 4 = 5 x 9 indikator) = 45, kelas interval 4, jarak kelas interval ((459)/4) = 9.
(k+i) = 9 +9= 18
Nilai (k+i) adalah 18
(k+2(i)) = 9 + 2(9) = 9 + 18 = 27
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Nilai (k+2(i)) adalah 27
(k+3(i)) = 9 + 3(9) = 9 + 27 = 36
Nilai (k+3(i)) adalah 36

Tabel 3.4
Skala Penilaian indikator keterampilan guru
Skala Penilaian

Kategori

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

27 s/d 36

Baik (B)

19 s/d 27

Cukup (C)

9 s/d 18

Kurang (D)

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan guru,
akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 8 indikator) = 8, skor maksimal
(m) (nampak 4 = 5 x 8 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak kelas interval ((408)/4) = 8.
(k+i) = 8+8= 16
Nilai (k+i) adalah 16
(k+2(i)) = 8 + 2(8) = 8 + 16 = 24
Nilai (k+2(i)) adalah 24
(k+3(i)) = 8 + 3(8) = 8 + 24 = 32
Nilai (k+3(i)) adalah 32
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Tabel 3.5
Skala Penilaian indikator aktivitas siswa
Skala Penilaian

Kategori

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

25 s/d 32

Baik (B)

17 s/d 24

Cukup (C)

9 s/d 16

Kurang (D)

Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi
tingkatan skor pada keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:
Tabel 3.6
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

27 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19 s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Tabel 3.7
Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa
Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

Berhasil

25 s/d 32

Baik (B)

Berhasil

17 s/d 24

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 16

Kurang (D)

Belum Berhasil
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3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN
Melalui model Problem Based Learning berbantuan media visualdapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SDN Gisikdrono
03 Semarang dengan indikator :
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Learning (PBL) berbantuan media visual meningkatkan dengan kriteria
sekurang – kurangnya baik (27 s/d 36 )
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Learning (PBL) berbantuan media visual meningkatkan dengan kriteria
sekurang – kurangnya baik (25 s/d 32)
3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Problem Based
Learning (PBL) berbantuan mediaVisual meningkatkan dengan kriteria
ketuntasan klasikal 75% (skor ≥ 67)
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BAB V
PENUTUP
5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pembelajaran IPA melaluimodel Problem
Based Learning berbantuan media visual di kelas VB SDN Gisikdrono 03
Semarang menunjukkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, danhasil
belajar siswa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual di kelas VB
SDN Gisikdrono 03 Semarang, keterampilan guru mengalami peningkatan di
setiap siklus. siklus I memperoleh skor 27 dengan kategori cukup (60%),
meningkat menjadi 33 kategori baik (73,33%) pada siklus II. Pada pelaksanaan
tindakan siklus III menunjukkan adanya peningkatan dengan perolehan skor
40, termasuk dalam kategori sangat baik (88,89%). Dari data tersebut dapat
disimpulkan keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan.
b. Melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual di kelas VB
SDN Gisikdrono 03 Semarang, aktivitas siswa mengalami peningkatan di
setiap siklus, siklus I memperoleh totalskor 22,6 dengan kategori cukup,
meningkat menjadi 26,3 kategori baik padasiklus II, dan meningkat menjadi
31,5 dengan kategori baik pada siklus III. Peningkatan aktivitas siswa
didukung oleh peningkatanketerampilan guru dalam menciptakan kegiatan
pembelajaran yang berpusatpada siswa. Guru menggunakan model Problem
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Based Learning untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran

yang

mengaktifkan siswa dalam berpikir kritis menyelesaikan masalah.
c. Melalui model Problem Based Learning berbantuan media visual pada siswa
kelas VB SD N Giskdrono 03 Semarang dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan denganpeningkatan hasil
belajar siswa kelas VB pada setiap siklusnya.Berdasarkanhasil evaluasi dan
kerja kelompok pada setiap siklusnya diperoleh data padasiklus I dengan nilai
terendah 50, nilai tertinggi 93, rata- rata kelas 69,5 dan presentase ketuntasan
60%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperolehdata hasil belajar dengan
nilai terendah 58, nilai tertinggi 95 dengan rata-rata kelas 75,7 dan presentase
ketuntasan mencapai 79,41%. Pada pelaksanaantindakan siklus III hasil belajar
siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 58, nilai tertinggi 100, rata-rata
80,7 dan persentase ketuntasan 91,18%. Dapatdisimpulkan bahwa hasil belajar
IPA siswa kelas VBSDN Gisikdrono 03 Semarangsudah memenuhiindikator
keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan individual mencapai 75%
(KKM IPA ≥67)

5.2. SARAN
5.2.1. Bagi Guru
a. Guru lebih selektif dalam memilih dan menyampaikan kompleksibilitas
permasalahan yang menjadi starting point dalam pembelajaran sehingga
permasalahan dapat menarik bagi siswa. selain itu, perlu adanya pemberian
motivasi kepada siswa agar siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran.
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b. Guru perlu menyiapkan perencanaan dengan matang baik materi, bahan
ajar,maupun lembar kerja siswa. Guru dalam menyampaikan materi relevan
dengan materi dan tujuan dalam pembelajaran.
c. Guru lebih memperhatikan pemanfaatan media visual dalam pembelajaranagar
mengoptimalkan pengalaman belajar siswa.
5.2.2. Bagi Siswa
a. Siswa diarahkan untuk lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran
sehingga pembelajaran menjadi produktif dan menjadikan minat belajar siswa
meningkat dalam proses memperoleh pengetahuan.
b. Siswa diarahkan untuk berpikir kritis dalam pembelajaran sehingga menjadikan
siswa mampu berfikir kritis dalam memecahkan masalah dan peka terhadap
permasalahan di sekitar.
5.2.3. Bagi Sekolah
Sekolah perlu mendukung pelaksanaan pembelajaran menggunakan model
Problem Based Learning berbantuan media visual untuk meningkatan mutu
pendidikan.
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LAMPIRAN 1
PENGGALAN SILABUS
SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II
SIKLUS I
Sekolah Dasar :SDN Gisikdrono 03 Semarang
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : VB/II
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Standar kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi
Indikator
Dasar

Kegiatan pembelajaran

7.4.
7.4.1.
1. Menampilkan
gambar
Mendeskrip Menjelaskan
daur air di depan kelas
-sikan
pentingnya air
proses daur 7.4.2. Menjelaskan
untuk
mengenalkan
air
dan perbedaan sumber
permasalahan
kegiatan
air alami dan buatan
manusia
7.4.3. Menjelaskan 2. Membentuk
kelompok
yang dapat proses daur air.
dan mengerjakan LKS
mempenga- 7.4.4. Menganalisis
ruhinya
terbentuknya awan
3. Menyampaikan
hasil
diskusi
4. Menarik kesimpulan

Media

Penilaian

Sumber bahan pembelajaran

1. LCD

Unjuk
Kerja
Tes
tertulis



Standar Isi



Silabus Isi kelas V semester 2



Ilmu Pengetahuan Alam untuk

2. Komputer
3. Alat
peraga

SD/MI

4. Lembar
LKS

karangan

Choiril

Azmiyawati


5. Lembar

Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI

evaluasi

karangan

Hery

Sulistianto


Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI karangan S. Rositawati
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Sekolah Dasar
:SDN Gisikdrono 03 Semarang
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester
: VB/II
Alokasi Waktu
: 2 x 35 Menit (1x Pertemuan)
Hari/tanggal
: Senin/23 Maret 2015
I.

Standar Kompetensi

7.

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan

menggunakan sumber daya alam
II.

Kompetensi Dasar

7.4

Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang

mempengaruhinya
III.

Indikator

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan
7.4.2 Menjelaskan perbedaan sumber air alami dan buatan
7.4.3 Menjelaskan proses daur air
7.4.4 Menganalisis terbentuknya awan
IV.
Tujuan Pembelajaran
a.

Melalui pertanyaan yang di ajukan guru, siswa dapat menjelaskan

pentingnya air dalam kehidupan dengan baik.
b.

Melalui pengamatan media visual, siswa dapat menjelaskan

perbedaan sumber air alami dan buatan dengan benar
c.

Melalui pengamatan gambar proses daur air,

siswa dapat

menjelaskan proses daur air dengan tepat.
d.

Melalui percobaan, siswa dapat menganalisis terbentuknya awan

dengan baik.
Karakter yang Diharapkan

Disiplin



Tanggung Jawab



Tekun



Berani

V.

Materi Pembelajaran

Siklus air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
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VI.

Model dan Metode Pembelajaran

a.

Model

: Problem Based Learning

b.

Metode

: Ceramah, Diskusi

VII.

Langkah-langkah Pembelajaran

a.

Kegiatan Pra-awal (± 5 menit)

1.

Menyiapkan media visual, alat peraga, LCD, dan Komputer

2.

Salam, Doa, Presensi

b.

Kegiatan Awal (± 5 Menit)

1.

Guru mengajukan pertanyaan, “Tahukah kalian darimana turunnya hujan?”.

2.

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah

c.

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1.

Guru menampilkan media visual di depan kelas untuk mengenalkan
permasalahan kepada siswa (eksplorasi)

2.

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait media yang ditampilkan
(eksplorasi)

3.

Siswa menjawab pertanyaan guru terkait media yang ditampilkan
(elaborasi)

4.

Guru mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah (eksplorasi)

5.

Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok dengan masing–masing
kelompok 5 siswa dan membagikan LKS kepada masing–masing kelompok
(eksplorasi)

6.

Siswa berkelompok sesuai instruksi guru, dan berdiskusi mengerjakan LKS
(elaborasi)

7.

Guru membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah
(eksplorasi)

8.

Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil
diskusi (eksplorasi)

9.

Kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok (elaborasi)
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10.

Siswa bersama guru menganalisis hasil kerja kelompok dengan memberi
saran dan masukan (konfirmasi)

11.

Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang aktif
menjawab dalam kelas (konfirmasi)

12.

Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami.
(konfirmasi)

13.

Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. (konfirmasi)

d.

Kegiatan Akhir ( ± 10 menit)

1.

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.

2.

Siswa mengerjakan lembar evaluasi

3.

Penutup

VIII. Penilaian Hasil Belajar
1.

Prosedur tes

a. tes awal

b. tes proses
c.tes akhir
2. Jenis tes
a.tes lisan
b.tes perbuatan
c. tes akhir
3.Bentuk Tes LKS
Soal Evaluasi
4.
Alat tes
Soal tes

: ada/tanya jawab
: ada/unjuk kerja
: ada/tertulis
: elaborasi
: unjuk kerja
: soal evaluasi
: Uraian
: pilihan ganda dan Isian
: terlampir

Kriteria penilaian
: terlampir
IX.
Sumber Belajar
1.

Media Visual

2.

BSE, Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono.2008. Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SD Kelas V. Jakarta: Depdiknas
Semarang, 23 Maret 2015
Kolaborator

Praktikan

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002

Fitriyana Nur Azizah
NIM : 1401411224
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MATERI AJAR

Sumber : BSE kelas V SD IPA S.Rositawaty

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan
manusia. Air sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi,
tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air yang kita gunakan seharihari berasal dari sumber air di antaranya adalah sumur tradisional, sumur pompa,
dan air PAM yang merupakan sumber air buatan. Danau, sungai, laut, dan mata
air merupakan sumber air alami. Selain untuk minum air juga digunakan untuk
mencuci, mandi, masak, dan menyiram tanaman. Air yang berasal dari sungai,
danau, dan sumber air lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut,
sungai dan danau akan mengalami penguapan (evaporasi). Penguapan ini
menyebabkan air berubah wujud menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Uap
air ini kemudian berkumpul dan mengendap di angkasa (presipitasi)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. Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan
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bumi, yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam
tanah dan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam
tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air sedangkan air yang tetap di
permukaan laut akan dilairkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air
permukaan inilah yang akan menguap lagi nantinya membentuk rentetan peristiwa
hujan yang disebut Daur air. Daur airmerupakan sirkulasi (perputaran) air secara
terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi melalui proses
evaporasi

(penguapan),

(pengembunan).

presipitasi

(pengendapan),

dan

kondensasi
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LEMBAR KEGIATAN SISWA

KELOMPOK : .........................................................
ANGGOTA: 1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
5. ......................................................
Indikator : 7.4.4 Menganalisis terbentuknya awan
Tujuan : Menganalisis terbentuknya awan melalui percobaan sederhana
Alat dan bahan :
1. Air panas
2. Es batu
3. Tutup toples/loyang kue
4. Wadah bening
Cara kerja :
1. Siapkan wadah bening, isi dengan air panas kurang lebih ¼ wadah.
2. Letakkan tutup toples/loyang kue di atas wadah bening
3. Letakkan es batu di atas tutup toples/loyang kue
4. Perhatikan ruang kosong di dalam wadah.
Setelah percobaan dilakukan, diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan teman
kelompokmu!
Pertanyaan:
1. Apakah yang terjadi pada es batu di atas tutup toples/loyang kue?
2. Apakah yang terjadi pada ruang di dalam wadah?
3. Mengapa hal itu dapat terjadi?

Kesimpulan:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Pilihan Ganda
SK

7.Memahami
perubahan yang
terjadi di alam
dan
hubungannya
dengan
menggunakan
sumber daya
alam

KD

7.4

Men-

deskripsikan

Indikator

7.4.1. Menjelaskan
pentingnya air

proses daur air
dan kegiatan
manusia yang
mempengaruhi
nya

Isian

7.4.2. Menjelaskan
perbedaan sumber air
alami dan buatan
7.4.3.
Menjelaskan proses
daur air
7.4.4. Menganalisis
terbentuknya awan

Ranah

Kriteria
soal

Nomor

C2

Mudah

1

Ranah

Kriteria
soal

Nomor

C2

Sedang

1

C2

Mudah

2

C3

Sedang

2

C2

Mudah

5

C3
C2
C2
C2

Sedang
Sukar
Sedang
Sedang

6
3
7
4

C2
C3
C2

Sukar
Sukar
Sedang

3
5
6

C3

Sedang

8

C4

Sedang

4
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NAMA
NOMOR
KELAS

: ..............................................
: ...............................................
: ...............................................

SOAL EVALUASI
I.

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
benar
1. Di bawah ini yang merupakan kegunaan air, kecuali ...
a. Habitat ikan
b. Mengairi sawah
c. Menyiram tanaman
d. Mencegah tanah longsor

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gambar di samping menunjukkan bahwa
salah satu kegunaan air adalah untuk ...
a. Bahan fotosintesis
c. Tempat tinggal
b. Pengairan
d. Mandi
Peristiwa mengendapnya uap air di angkasa dan membentuk gumpalan
awan disebut ...
a. Kondensasi
c. Presipitasi
b. Evaporasi
d. Titik hujan
Manfaat terjadinya daur air adalah ...
a. Agar air di bumi tidak cepat habis
b. Karena air kebutuhan manusia
c. Agar manusia tidak memerlukan air lagi
d. Air dapat mengendap
Di bawah ini yang merupakan sumber air buatan adalah ...
a. sungai
c. danau
b. lautan
d. waduk
Setelah bermain, adit dan dua orang temannya mandi di sungai. Sumber air
yang digunakan mereka mandi adalah sumber air ...
a. Tiruan
c. Bersih
b. Alami
d. Buatan
Terjadinya hujan di daratan karena adanya ...
a. Perbedaan tinggi rendahnya daratan
c. Perbedaan suhu
b. Persamaan suhu
d. Perbedaan awan
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8. Peristiwa terjadinya perubahan uap air menjadi gumpalan uap air adalah ...
a. Awan
b. Hujan
c. Matahari
d. Mengembun
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. Sumber kehidupan di bumi yang dibutuhkan makhluk hidup adalah ...
2. Salah satu contoh sumber air alami adalah ...
3. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena adanya ...
4. Awan terbentuk karena perubahan ... menjadi ...
Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab nomor 4 dan 5 !
5.
6.

Proses daur air yang ditunjukkan pada huruf b merupakan peristiwa ...
Peristiwa evaporasi ditunjukkan pada huruf ...
c

b

a
d
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
I.

1. D
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. C
8. A

II.

1. Air
2. Minum, Mencuci,Mandi, Memasak
3. Sinar matahari
4. Uap air menjadi gumpalan uarp air
5. Presipitasi
6. A
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PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA
No.

Aspek yang dinilai

1.

Kelengkapan alat dan bahan

2.

Kerapian dalam bekerja

3.

Kekompakan dalam bekerja

4.

Penampilan menyampaikan hasil kerja

Skor

Skor diberikan dengan nilai maksimal 100 di setiap baris
Keterangan nilai :
Nilai setiap aspek adalah 25
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila mendapat nilai ≥ 67
PENILAIAN SOAL EVALUASI
Penskoran jawaban pilihan ganda
Skor jawaban benar : 1
Skor maksimal : 8
Skor minimal : 0
Penskoran jawaban isian
Skor jawaban benar : 2
Skor maksimal : 12
Skor minimal : 0
Skor maksimal
(Jumlah skor pilihan ganda+skor isian)x 20 = (8 + 12) x 10
2
2
= 20 x 10
2
= 200 : 2
= 100
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MEDIA VISUAL

192

LAMPIRAN 2
PENGGALAN SILABUS
SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II
SIKLUS II
Sekolah Dasar :SDN Gisikdrono 03 Semarang
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : VB/II
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Standar kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi
Dasar
7.4.
Mendeskripsi
-kan proses
daur air dan
kegiatan
manusia
yang dapat
mempengaru
hinya

Indikator
7.4.5. Menjelaskan kegiatan
manusia yang mempengaruhi
daur air
7.4.6. Menjelaskan efek negatif
kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air
7.4.7. Menganalisis pengaruh
tumbuhan terhadap peristiwa
alam

Kegiatan pembelajaran

Media

1. Menampilkan media 1. LCD
di depan kelas untuk 2. Komputer
mengenalkan

3. Alat

permasalahan

Tes
tertulis
Unjuk
kerja

Sumber bahan pembelajaran


Standar Isi



Silabus Isi kelas V semester 2



Ilmu Pengetahuan Alam untuk

peraga

2. Membentuk
kelompok

Penilaian

SD/MI

4. Lembar
dan

mengerjakan LKS
3. Menyampaikan hasil
diskusi
4. Menarik kesimpulan

LKS

karangan

Choiril

Azmiyawati


5. Lembar

Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI

evaluasi

karangan

Hery

Sulistianto


Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI karangan S. Rositawati
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Sekolah Dasar
:SDN Gisikdrono 03 Semarang
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester
: VB/II
Alokasi Waktu
: 2 x 35 Menit (1x Pertemuan)
Hari tanggal
: Kamis/26 Maret 2015
I.

Standar Kompetensi

7.

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan

menggunakan sumber daya alam
II.

Kompetensi Dasar

7.4

Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang

mempengaruhinya
III.

Indikator

7.4.5. Menjelaskan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air
7.4.6. Menjelaskan efek negatif kegiatan manusia yang mempengaruhi daur
air
7.4.7. Menganalisis pengaruh tumbuhan terhadap peristiwa alam
IV.

Tujuan Pembelajaran

a.

Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan kegiatan

manusia yang mempengaruhi daur air dengan benar.
b.

Melalui kegitan menyimak, siswa dapat menganalisis efek negatif

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dengan benar
c.

Melalui praktikum, siswa dapat menganalisis pengaruh tumbuhan

terhadap daur air dengan benar
Karakter yang Diharapkan


V.

Disiplin
Tekun
Materi Pembelajaran




Tanggung Jawab
Berani

Siklus air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
VI.

Model dan Metode Pembelajaran

a.

Model

: Problem Based Learning
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b.

Metode

: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi

VII.

Langkah-langkah Pembelajaran

a.

Kegiatan Pra-awal (± 5 menit)

1.

Menyiapkan media visual gambar, LCD, dan Komputer

2.

Salam

3.

Doa

4.

Presensi

b.

Kegiatan Awal (± 5 Menit)

1.

Apersepsi, Guru mengajukan pertanyaan, “apakah proses daur air
dapat terganggu? Apa yang menyebabkan daur air terganggu?”

2.

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah

c.

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1.

Guru menampilkan gambar banjir, tanah longsor, dan kekeringan di
depan kelas untuk mengenalkan permasalahan kepada siswa
(eksplorasi)

2.

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait gambar yang
ditayangkan (eksplorasi)

3.

Siswa menjawab pertanyaan guru terkait gambar yang ditampilkan
(elaborasi)

4.

Guru mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah (eksplorasi)

5.

Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok dengan masing–masing
kelompok 5 siswa dan membagikan LKS kepada masing–masing
kelompok (eksplorasi)

6.

Siswa

berkelompok

sesuai

instruksi

guru,

dan

berdiskusi

mengerjakan LKS (elaborasi)
7.

Guru membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah
(eksplorasi)

8.

Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan
hasil diskusi (eksplorasi)
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9.

Kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (elaborasi)

10.

Siswa bersama guru menganalisis hasil kerja kelompok dengan
memberi saran dan masukan (konfirmasi)

11.

Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang
aktif menjawab dalam kelas (konfirmasi)

12.

Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum
dipahami. (konfirmasi)

13.

Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. (konfirmasi)

d.

Kegiatan Akhir ( ± 10 menit)

1.

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah
dipelajari.

2.

Siswa mengerjakan lembar evaluasi

3.

Penutup

VIII. Sumber Belajar
1.

BSE, Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono.2008. Ilmu Pengetahuan
Alam untuk SD Kelas V. Jakarta: Depdiknas

2.

Alat peraga

IX.Penilaian Hasil Belajar
1.

2.

5.

6.

Prosedur tes

Jenis tes

Bentuk Tes

Alat tes

a. tes awal

: ada/tanya jawab

b. tes proses

: ada/unjuk kerja

c.tes akhir

: ada/tertulis

a.tes lisan

: elaborasi

b.tes perbuatan

: unjuk kerja

c. tes akhir

: soal evaluasi

LKS

: Uraian

Soal Evaluasi

: pilihan ganda dan isian

Soal tes

: terlampir

Kriteria penilaian

: terlampir
Semarang, 26 Maret 2015

Kolaborator

Praktikan

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002

Fitriyana Nur Azizah
NIM : 1401411224
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MATERI AJAR

Daur air yang telah kalian pelajari pada bagian sebelumnya dapat
terganggu dengan adanya kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang dapat
menyebabkan terganggunya daur air adalah penebangan pohon di hutan
secara belebihan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Pada saat
hujan turun, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena tertahan oleh
daun-daun yang ada di pohon. Hal ini menyebabkan jatuhnya air tidak
sekuat hujan. Air dari daun akan menetes ke dalam tanah atau mengalir
melalui permukaan batang. Jatuhnya air ini menyebabkan tanah tidak
terkikis. Air hujan yang meresap ke dalam tanah selain dapat menyuburkan
tanah juga disimpan sebagai sumber mata air yang muncul ke permukaan
menjadi air yang jernih dan kaya akan mineral. Air yang muncul di
permukaan ini kemudian akan mengalir ke sungai dan danau. Hutan yang
gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung jatuh ke
tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah
karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain itu, apabila terjadi
hujan terus menerus dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Hutan yang
gundul menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena
cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang, sehingga air
yang berada di sungai dan danau menjadi lebih sedikit.
Kegiatan manusia lainnya yang juga dapat mengakibatkan terganggunya
daurair, di antaranya,
1. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan,
2. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, dan
3. mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain.
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LEMBAR KEGIATAN SISWA
KELOMPOK : ..............................
ANGGOTA: 1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
Indikator : 7.4.7. Menganalisis pengaruh tumbuhan terhadap peristiwa alam
Tujuan Pembelajaran : Menganalisis pengaruh tumbuhan terhadap peristiwa alam
Uraian : Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat mempengaruhi
kelangsungan air di bumi. Tumbuhan dapat menyimpan cadangan air, dan
menopang tanah agar tidak cepat terkikis oleh air
Alat dan bahan :
Tanaman berpot 1 buah
Pot bertanah tanpa tanaman 1 buah
Air
Wadah piringan 2 buah
Cara kerja :
1.
Beri label pada masing-masing pot, label A pada pot bertanaman label B
pada pot tanpa tanaman
2.
Letakkan wadah piringan pada masing-masing pot
3.
Berilah air secukupnya pada masing-masing pot
4.
Amati apa yang terjadi! Bandingkan kadar air pada masing-masing pot!
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan!
1. Apa yang terjadi pada air masing-masing pot?
2. Mengapa air pada piringan pot bertanaman lebih sedikit?
3. Mengapaa air pada piringan pot tanpa tanaman lebih banyak dari pot
bertanaman?
4. Apa yang terjadi apabila di bumi tidak ada tanaman/tumbuhan?
Kesimpulan :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Bentuk Tes
No.

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar

Pilihan Ganda

Indikator

Kriteria

Nmr

Kriteria

Nmr

soal

soal

soal

soal

C1

Sukar

1

C3

Sedang

3

C2

Mudah

3,6

C4

Sukar

4

C3

Sedang

2

C2

Sedang

1

C4

Sukar

4,8

C3

Mudah

5

C4

Sedang

5

C4

Sedang

2

C3

Mudah

7

C4

Sedang

6

Ranah
1

7. Memahami

7.4.

7.4.5. Menjelaskan

perubahan yang

Mendeskripsik-an

kegiatan manusia yang

terjadi di alam

proses daur air dan

mempengaruhi daur air

dan

kegiatan manusia

7.4.6. Menjelaskan efek

hubungannya

yang dapat

negatif kegiatan manusia

dengan

mempengaruhinya

yang mempengaruhi daur

penggunaan

air

sumber daya

7.4.7. Menganalisis

alam

pengaruh tumbuhan
terhadap peristiwa alam

Isian
Ranah
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NAMA
NOMOR
KELAS

: .................................................
: .................................................
: .................................................

SOAL EVALUASI
Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang

I.
benar!
1.
Di bawah ini, kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air
kecuali...
a. Sistem tebang pilih
c. Pembetonan jalan
b. Pengolahan lahan
d. Penggunaan air sehari-hari
kosong
2.
Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah
...
a. Membuang sampah pada tempatnya
b. Membuang sampah di sungai
c. Mencuci baju di sungai
d. Membersihkan sampah di parit
3.
Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan adalah ...
a. Awan
b. Siang
c. Sinar matahari
d. Malam
4.
Perhatikan gambar di samping!

5.

6.

Peristiwa tersebut merupakan dampak kegiatan manusia berupa ...
a. Penebangan hutan
b. Penghematan air
c. Membuang sampah di tempatnya
d. Penanaman lahan kosong
Bagian tumbuhan yang dapat menopang tanah agar tidak mudah
longsor adalah ...
a. Daun
c. Akar
b. Batang
d. Bunga
Penggunaan air secara berlebihan merupakan kegiatan yang akan
mempengaruhi ...
a. Daur air
c. Tanah
b. Banjir
d. Air laut
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7.

8.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salah satu dampak kegiatan manusia yang mempengauhi daur air
adalah ...
a. Tanah menjadi subur
b. Air melimpah
c. Banjir
d. Air menjadi bersih
Tanah yang gundul akan membuat air ...
a. Lambat terserap tanah
b. Air menjadi bening
c. Dapat keluar sebagai sumber air bersih
d. Cepat terserap tanah
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
Penebangan pohon yang berada di hutan dapat mengakibatkan
terjadinya ....
Tanah yang di atasnya di tumbuhi tumbuhan dapat .... tanah longsor
Salah satu kegiatan manusia yang mengganggu daur air adalah ...
Faktor penentu terus berlangsungnya daur air adalah adanya ...
Kekeringan merupakan dampak kegiatan manusia dalam
mempengaruhi ...
Tanah yang tandus akan cepat mengalami ...
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
I.
1. C
2.
B
3.
D
4.
A
5.
A
6.
B
7.
C
8.
D
II.

1. Banjir, kekeringan, dan tanah longsor
2. Mencegah
3. (Alternatif jawaban)
Penebangan liar tanpa ditanami tumbuhan kembali
Pembakaran lahan
Membuang sampah sembarangan
Pembangunan di perkotaan maupun di pedesaan
Pembetonan tanah sehingga tidak ada saluran air dan daerah
resapan air
4. Sinar matahari
5. Daur air
6. Tanah longsor
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PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA
No.

Aspek yang dinilai

1.

Kelengkapan alat dan bahan

2.

Kerapian dalam bekerja

3.

Kekompakan dalam bekerja

4.

Penyampaian hasil kerja

Skor diberikan dengan nilai maksimal 60-100 di setiap baris
Keterangan nilai :
Nilai setiap aspek adalah 25
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila mendapat nilai ≥ 67

PENILAIAN HASIL TES EVALUASI
Penskoran soal pilihan ganda
Skor jawaban benar : 1
Skor maksimal : 8
Skor minimal : 0
Penskoran soal uraian
Skor jawaban benar : 2
Skor maksimal : 12
Skor minimal : 0
Skor maksimal
(Jumlah skor pilihan ganda+skor isian)X20 = (8 + 12) x 10
2
2
= 20 x 10
2
= 200 : 2
= 100

Skor
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MEDIA VISUAL
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LAMPIRAN 3
PENGGALAN SILABUS
SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II
SIKLUS III
Sekolah Dasar :SDN Gisikdrono 03 Semarang
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : VB/II
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
Standar kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi
Dasar

Indikator

Kegiatan pembelajaran

7.4.
7.4.8. Menjelaskan
1. Menampilkan gambar
Mendeskripsikegiatan manusia
di depan kelas untuk
kan proses
dalam upaya
daur air dan
memperbaiki daur air
mengenalkan
kegiatan
7.4.9. Menganalisis
permasalahan
manusia yang
cara menjaga
dapat
kelestarian air di bumi 2. Membentuk
mempengaruhi 7.4.10.Menganalisis
kelompok
dan
-nya
tingkat pemborosan
air
mengerjakan LKS

Media
1. LCD
2. komputer
3. Alat peraga

Penilaian
Unjuk
kerja
Tes
tertulis

Sumber bahan pembelajaran


Standar Isi



Silabus Isi kelas V semester 2



Ilmu Pengetahuan Alam untuk

4. Lembar

SD/MI

LKS
5. Lembar

4. Menarik kesimpulan

Choiril

Azmiyawati


evaluasi

Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI

3. Menyampaikan hasil
diskusi

karangan

karangan

Hery

Sulistianto


Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI karangan S. Rositawati
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)
SIKLUS III

I.

Sekolah Dasar
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Hari tanggal
Standar Kompetensi

:SDN Gisikdrono 03 Semarang
: Ilmu Pengetahuan Alam
: VB/II
: 2 x 35 Menit (1x Pertemuan)
: Senin/ 30 Maret 2015

7.

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan

menggunakan sumber daya alam
II.

Kompetensi Dasar

7.4

Mendeskripsikan proses daur airdan kegiatan manusia yang

mempengaruhinya
III.

Indikator

7.4.8. Menjelaskan kegiatan manusia dalam upaya memperbaiki daur air
7.4.9. Menjelaskan cara menjaga kelestarian air di bumi
7.4.10. Menganalisis tingkat pemborosan air
IV.
Tujuan Pembelajaran
a.

Melalui media visual gambar, siswa dapat menjelaskan kegiatan

manusia dalam upaya memperbaiki daur air dengan benar
b.

Melalui presentasi, siswa dapat menjelaskan cara menjaga

kelestarian air di bumi dengan benar
c.

Melalui praktikum, siswa dapat menganalisis tingkat pemborosan air

dengan benar
Karakter yang Diharapkan

Disiplin



Tanggung Jawab



Tekun



Berani

V.

Materi Pembelajaran

Siklus air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
VI.

Model dan Metode Pembelajaran

a.

Model

: Problem Based Learning

b.

Metode

: Ceramah, Diskusi
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VII.

Langkah-langkah Pembelajaran

a.

Kegiatan Pra-awal (± 5 menit)

1.

Menyiapkan media visual gambar, LCD, dan Komputer

2.

Salam

3.

Doa

4.

Presensi

b.

Kegiatan Awal (± 5 Menit)

1.

Guru mengajukan pertanyaan, ”Permasalahan air di lingkungan yang

terjadi, merupakan dampak kegiatan manusia. Apa saja solusi dalam mengatasi
permasalahan air tersebut?”
2.

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar terlibat pada

aktivitas pemecahan masalah
c.

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1.

Guru menampilkan gambar pemanfaatan air di depan kelas untuk

mengenalkan permasalahan kepada siswa (eksplorasi)
2.

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait gambar yang

ditayangkan (eksplorasi)
3.

Siswa menjawab pertanyaan guru terkait gambar yang ditampilkan

(elaborasi)
4.

Guru mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah (eksplorasi)

5.

Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok dengan masing – masing

kelompok 5 siswa dan membagikan LKS kepada masing – masing kelompok
(eksplorasi)
6.

Siswa berkelompok sesuai instruksi guru, dan berdiskusi mengerjakan

LKS (elaborasi)
7.

Guru membimbing diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah

(eksplorasi)
8.

Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil

diskusi (eksplorasi)
9.

Kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi

kelompok (elaborasi)

203

10.

Siswa bersama guru menganalisis hasil kerja kelompok dengan memberi

saran dan masukan (konfirmasi)
11.

Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang aktif

menjawab dalam kelas (konfirmasi)
12.

Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami.

(konfirmasi)
13.

Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. (konfirmasi)

d.

Kegiatan Akhir ( ± 10 menit)

1.

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari.

2.

Siswa mengerjakan lembar evaluasi

3.

Penutup

VIII..Sumber Belajar
1.

BSE, Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono.2008. Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SD Kelas V. Jakarta: Depdiknas

2.

Media visual, alat peraga

IX.

Penilaian Hasil Belajar

1.

Prosedur tes

2.

Jenis tes

3.

Bentuk Tes

4.

Alat tes

a. tes awal
b. tes proses
c.tes akhir
a.tes lisan
b.tes perbuatan
c. tes akhir
LKS
Soal Evaluasi

: ada/tanya jawab
: ada/unjuk kerja
: ada/tertulis
: elaborasi
: unjuk kerja
: soal evaluasi
: Uraian
: pilihan ganda dan isian

Soal tes
Kriteria penilaian

: terlampir
: terlampir
Semarang,

Kolaborator

31 Maret 2015

Praktikan

MATERI AJAR
Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002

Fitriyana Nur Azizah
NIM : 1401411224
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Adanya daur air sangat membantu makhluk hidup dalam berkehidupan.
Adapun manfaat proses daur air bagi makhluk hidup adalah menyalurkan air ke
semua wilayah, membantu menyediakan pasokan air untuk makhluk hidup, dan
menambah pasokan air di danau dan sungai. Daur air dapat terganggu dengan
adanya kegiatan manusia diantaranya penebangan pohon di hutan secara
belebihan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan yang telah gundul
menjadi pemicu terjadinya bencana alam, seperti banjir bandang, dan tanah
longsor.
Adapun upaya manusia dalam memperbaiki daur air antara lain :
a.

Dengan menjaga sanitasi lingkungan, terutama pada pengolahan limbah.
Hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran air permukaan dan air tanah
yang sangat berguna bagi kehidupan manusia ataupun mahluk hidup lain.

b.

Penggunaan bahan kimia dengan bijaksana, supaya tidak mencemari
lingkungan. Hal ini sangat penting karena bahan kimia menjadi salah satu
penyebab terjadinya pencemaran lingkungan baik tanah, udara maupun air.

c.

Pembuatan waduk untuk menghindari kekeringan pada waktu musim
kemarau. Dan untuk menampung kelebihan air di waktu musim hujan tiba.

d.

Pengalihan air untuk pembangkit listrik tenaga air.

e.

Melakukan penghijauan pada daerah resapan air dan pembuatan
parit/selokan

f.

Melakukan sistem tebang pilih dan reboisasi.

Upaya tersebut harus diimbangi dengan menjaga kelestarian air di bumi, yaitu :
1.

Menghemat penggunaan air bersih.

2.

Membuang sampah pada tempatnya.

3.

Mengadakan pengolahan limbah secara benar.

4.

Menjalankan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya.

5.

Mencegah penebangan pohon secara liar.

6.

Mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya peranan air dalam
kehidupan umat manusia.

7.

Membersihkan daerah sumber-sumber air bersih dari segala sampah.
LEMBAR UNJUK KERJA SISWA

205

KELOMPOK : ..............................
ANGGOTA: 1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
Indikator : 7.4.10. Menganalisis tingkat pemborosan air
Tujuan : Dapat menganalisis tingkat pemborosan air mulai dari skala kecil
Uraian : Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Tanpa air manusia
tidak dapat bertahan hidup. Kegiatanmanusia tidak lepas dari air. Namun, manusia
tidak menyadari bahwa air juga dapat habis apabila digunakan secara berlebihan
dan boros.
Alat dan bahan :
Aqua gelas 1 buah
-

Air

Cara kerja :
1.
Letakkan gelas ukur di bawah keran !
2.

Bukalah kran sekecil mungkin

3.

Perhatikan air yang menetes sampai air dalam gelas penuh!

Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air tersebut sampai memenuhi gelas !
Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1.
Seandainya kran air di rumahmu bocor, apa yang akan terjadi?
2.

Bagaimana jika semua manusia boros dalam menggunakan air?

3.

Apa yang akan terjadi apabila air menjadi langka?

4.

Buatlah poster dengan tema “menjaga kelestarian air” secara individu

KESIMPULAN :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Bentuk Tes
No.

1

Standar
Kompetensi
7.
Memahami
perubahan
yang terjadi
di alam dan
hubungannya dengan
penggunaan
sumber daya
alam

Kompetensi
Dasar
7.4.
Mendeskripsikan proses daur
air dan
kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhinya

Pilihan Ganda

Indikator

7.4.8. Menjelaskaan
kegiatan manusia dalam
upaya memperbaiki daur
air

7.4.9. Menganalisis cara
menjaga kelestarian air di
bumi
7.4.10. Menganalisis
tingkat pemborosan air

Isian

Ranah

Kriteria
soal

Nmr
soal

Ranah

Kriteria
Soal

Nmr
soal

C3

Sedang

1,6

C3

Sedang

2

C2

Sukar

2

C4

Sedang

3

C2

Sukar

4

C2

Mudah

1

C3

Mudah

5

C4

Sukar

5

C3

Sedang

3,7

C3

Sedang

4

C4

Mudah

8

C4

Mudah

6
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NAMA
NOMOR
KELAS

: .................................................
: .................................................
: .................................................

SOAL EVALUASI
I.
Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
benar!
1.
Salah satu kegiatan manusia dalam memperbaiki daur air adalah ...
a.
Pencemaran air
c.
Penutupan parit/selokan
b.
Reboisasi
d.
Penebangan liar
2.
Perhatikan gambar di samping!

3.

4.

5.

6.

7.

Salah satu tujuan utama pembuatan waduk adalah ...
a.
Tempat cadangan air
b.
Tempat rekreasi
c.
Mengolah lahan
d.
Menambah mata pencaharian
Kelestarian air di bumi dapat terjaga apabila ...
a.
Melakukan penebangan liar
b.
Membakar hutan
c.
Menimbun sampah
d.
Menggunakan air sesuai kebutuhan
Kran air rumah yang dialirkan tanpa dimatikan dapat menjadikan ...
a.
Air mengalir deras
c.
Pemborosan air
b.
Air gelas penuh
d.
Air tidak cepat habis
Hal yang dapat mengancam kelestarian air bersih adalah ...
a.
Banyak menanam enceng gondok
b.
Melakukan reboisasi
c.
Membuang sampah di sungai
d.
Penebangan hutan
Penanaman lahan kosong menjadi hutan merupakan kegiatan
manusia untuk ...
a.
Mencegah panas
b.
Agar hutan dapat ditebang kembali
c.
Menjaga kelestarian
d.
Agar dapat menyerap udara
Kelangkaan air di bumi dapat menjadikan makhluk hidup ...
a.
Tetap hidup
c.
Sakit
b.
Mati
d.
Keracunan
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8.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sehabis mencuci di rumah, rani tidak menutup kran air kembali.
Tindakan yang dilakukan Rani merupakan ...
a.
Pemborosan air
b.
Penghematan air
c.
Pengaliran air
d.
Melestarikan air
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
Reboisasi merupakan upaya untuk ......................... kelestarian air
Contoh tindakan manusia memperbaiki daur air adalah ...
Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air
di bumi adalah ...
Dampak manusia boros dalam penggunaan air sehari-hari adalah ...
Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya ...
Air merupakan sumber kehidupan yang harus digunakan dengan ...
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B
A
D
B
C
C
B
A
Menjaga
Membuat waduk, reboisasi, penghijauan, tebang pilih
Reboisasi
Kekeringan dan kelangkaan air
Banjir
Hemat, sesuai kebutuhan
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PEDOMAN PENILAIAN
PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA
No.

Aspek yang dinilai

1.

Kelengkapan alat dan bahan

2.

Kerapian dalam bekerja

3.

Kekompakan dalam bekerja

4.

Penyampaian hasil kerja

Skor diberikan dengan nilai maksimal 60-100 di setiap baris
Keterangan nilai :
Nilai setiap aspek adalah 25
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila mendapat nilai ≥ 67
PENILAIAN TES EVALUASI
Penskoran soal pilihan ganda
Skor jawaban benar : 1
Skor maksimal : 8
Skor minimal : 0
Penskoran soal uraian
Skor jawaban benar : 2
Skor maksimal : 12
Skor minimal : 0
Skor maksimal
(Jumlah skor pilihan ganda+skor isian) X 20 = (8 + 12) x 10
2
2
= 20 x 10
2
= 200 : 2
= 100

Skor
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MEDIA VISUAL
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LAMPIRAN INSTRUMEN
PENGUMPUL DATA
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LAMPIRAN 4
PEDOMAN PENETAPAN KETRAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Keterampilan
Dasar
Mengajar
Guru
1. Keterampil
an
membuka
dan
menutup
pelajaran.
2. Keterampil
an
bertanya.
3. Keterampil
an memberi
penguatan.
4. Keterampil
an
mengadaka
n variasi.
5. Keterampil
an
menjelaska
n.
6. Keterampil
an
membimbin
g diskusi
kelompok
kecil.
7. Keterampil
an
mengelola
kelas.
8. Keterampil
an
mengajar
kelompok
kecil dan
perorangan.

Model Problem Based Learning
berbantuan media Visual
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Guru menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa agar terlibat
pada aktivitas pemecahan masalah
Guru menyampaikan kompetensi
pembelajaran yang akan di capai
Guru menyiapkan media visual
menggunakan LCD dan komputer
Guru menampilkan gambar di
depan kelas untuk mengenalkan
permasalahan kepada siswa
Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa terkait gambar yang
ditayangkan
Siswa menjawab pertanyaan guru
terkait gambar yang ditampilkan
Guru mengarahkan siswa dalam
pemecahan masalah
Guru membagi kelas menjadi 7
kelompok dengan masing – masing
kelompok
5
siswa
dan
membagikan LKS kepada masing
– masing kelompok
Siswa
berkelompok
sesuai
instruksi guru, dan berdiskusi
mengerjakan LKS
Guru
membimbing
diskusi
kelompok dalam menyelesaikan
masalah
Guru memberi kesempatan kepada
kelompok untuk menyampaikan
hasil diskusi
Siswa bersama guru menganalisis
hasil kerja kelompok dengan
memberi saran dan masukan
Guru
memberi
penguatan
pembelajaran
Guru memberikan evaluasi

Indikator Keterampilan Guru
dalam pembelajaran melalui
Model Problem Based Learning
berbantuan media Visual
1. Membuka Pelajaran sesuai
permasalahan (Ketrampilan
membuka pelajaran)
2. Penggunaan media visual
(ketrampilan mengadakan
variasi)
3. Orientasi siswa pada masalah
(ketrampilan bertanya,
ketrampilan menjelaskan)
4. Mengorganisasikan siswa
untuk belajar (ketrampilan
mengelola kelas)
5. Membimbing pengalaman
individual/kelompok
(ketrampilan membimbing
diskusi kelompok kecil,
ketrampilan mengajar diskusi
kelompok kecil dan
perseorangan)
6. Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya
(ketrampilan mengadakan
variasi, ketrampilan
menjelaskan, ketrampilan
mengajar diskusi kelompok
kecil dan perseorangan)
7. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah
(ketrampilan menjelaskan,
ketrampilan bertanya,
ketrampilan memberi
penguatan)
8. Memberikan umpan balik
(ketrampilan memberi
penguatan)
9. Menutup pelajaran
(ketrampilan menutup
pelajaran)
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LAMPIRAN 5
PEDOMAN PENETAPKAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL

Aktivitas siswa

Model Problem Based Learning
berbantuan media visual

Indikator aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
melalui Model
Problem Based
Learning berbantuan
media visual

1. Visual activities
(membaca,
memerhatikan
gambar
demonstrasi,
percobaan)
2. Oral activities
(menyatakan,
bertanya, memberi
saran,
mengeluarkan
pendapat, diskusi,
interupsi)
3. Listening activities
(mendengarkan:
uraian, percakapan,
diskusi)
4. Writing activities
(karangan, laporan,
menyalin)
5. Drawing activities
(menggambar,
menbuat grafik,
peta, diagram)
6. Motor activities (
membuat
konstruksi model,
mereparasi,
bermain, berkebun,
beternak)
7. Mental
activities(menangga
pi, mengingat,
memecahkan soal,
menganalisis,

1. Guru menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa agar
terlibat
pada
aktivitas
pemecahan masalah
2. Guru
menyampaikan
kompetensi
pembelajaran
yang akan di capai
3. Guru menyiapkan media
visual menggunakan LCD
dan komputer
4. Guru menampilkan gambar di
depan
kelas
untuk
mengenalkan permasalahan
kepada siswa
5. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa terkait gambar
yang ditayangkan
6. Siswa menjawab pertanyaan
guru terkait gambar yang
ditampilkan
7. Guru mengarahkan siswa
dalam pemecahan masalah
8. Guru membagi kelas menjadi
7 kelompok dengan masing –
masing kelompok 5 siswa dan
membagikan LKS kepada
masing-masing kelompok
9. Siswa berkelompok sesuai
instruksi guru, dan berdiskusi
mengerjakan LKS
10.
Guru
membimbing
diskusi kelompok dalam
menyelesaikan masalah
11.
Guru
memberi
kesempatan kepada kelompok

1. Mengkondisikan
diri untuk siap
belajar
(visual
activities,emotiona
l activities)
2. Memperhati-kan
penyajian masalah
(visual activities,
listening activities)
3. Menjawab
pertanyaan
(Oral activities)
4. Berdiskusi
kelompok
untuk
menyelesaikan
masalah (Mental
activities,
Oral
activities, Writing
activities, Drawing
activities, Motor
activities)
5. Melakukan
presentasi
(emotional
activities, mental
activitie,
visual
activities)
6. Menanggapi hasil
kerja
kelompok
(mental activities,
listening
activities,oral
activities)
7. Mengerjakan soal
evalusi
(writing
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melihat hubungan,
mengambil
keputusan.)
8. Emotional
activities, (menaruh
minat, merasa
bosan, gembira,
bersemangat,
bergairah, berani,
tenang, gugup)

untuk menyampaikan hasil
activities)
diskusi
8. Menyimpulkan
12.
Siswa bersama guru
hasil pembelajaran
menganalisis
hasil
kerja
(mental activities,
kelompok dengan memberi
oral
activities,
saran dan masukan
writing activities)
13.
Guru memberi penguatan
pembelajaran
14.
Guru
memberikan
evaluasi
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LAMPIRAN 6
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui modelProblem Based Learning
berbantuan media visual pada siswa kelas VB SD N Gsikdrono 03 Semarang
No

Variabel

1. Keterampilan guru
dalam Pembelajaran
IPA pada materi siklus
air dan kegiatan
manusia yang dapat
mempengaruhinya
melalui model Problem
Based Learning
berbantuan media visual

Indikator

a. Membuka pelajaran sesuai
permasalahan
b. Menggunakan media visual
c. Menyajikan masalah
d. Mengarahkan siswa terkait
tugas untuk menyelesaikan
masalah
e. Mengatur setiap kelompok
dalam menyelesaikan
masalah
f. Membimbing diskusi
kelompok
g. Mengajukan pertanyaan
terkait permasalahan
h. Memberi penguatan pada
siswa
i. Menutup pelajaran
2 Aktivitas siswa dalam
a. Mengkondisikan diri untuk
. Pembelajaran IPA pada
siap belajar
materi siklus air dan
b. Memperhatikan penyajian
kegiatan manusia yang
masalah
dapat mempengaruhinya c. Menjawab pertanyaan
melalui model Problem d. Berdiskusi kelompok untuk
Based Learning
menyelesaikan masalah
berbantuan media visual e. Menyusun
hasil
kerja
kelompok
f. Melakukan presentasi
g. Menanggapi hasil kerja
kelompok
h. Menyimpulkan
hasil
pembelajaran
3 Hasil belajar IPA pada a. Ketepatan menyelesaikan
. materi siklus air dan
soal-soal IPA yang
kegiatan manusia yang
berkaitan dengan materi.
dapat mempengaruhinya
melalui model Problem
Based Learning
berbantuan media visual

Sumber
Data
1. Guru
2. Catatan
lapangan
3. Dokumen
-tasi
(foto,
Video)

Alat/
Instrumen
1. lembar
observasi
ketrampil
an guru
2. lembar
catatan
lapangan
3. Kamera

1. Siswa
2. Catatan
lapangan
4. Dokumen
-tasi
(foto,
Video)

1. Lembar
observasi
ketrampil
an siswa
2. catatan
lapangan
3. dokument
asi

Daftar hasil
belajar
siswa

1. Tes
Tertulis

217

LAMPIRAN 7
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus ke......
Nama Guru
: Fitriyana Nur Azizah
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB / 2
Hari/ Tanggal
: ...................................................
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptor keterampilan guru di bawah
ini!
2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan!
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1. Tidak satu pun ciri muncul
2. Satu ciri yang muncul
3. Dua ciri muncul
4. Tiga ciri muncul
5. Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
No
1.

2.

3.

4.

Indikator

Diskriptor

Membuka
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan
pelajaran
kalimat yang jelas
sesuai
c) Memberi motivasi siswa dengan bahasa yang
permasalahan
menarik agar menarik perhatian siswa untuk
belajar
d) Memberi pembelajaran dengan jelas dan menarik
e) Memberikan
apersepsi
sesuai
dengan
permasalahan dan terkait dengan pembelajaran
sebelumnnya
Penggunaan b) Media digunakan dari awal sampai akhir
media visual
pembelajaran
c) Media dapat merespon keaktifan siswa
d) Media dapat menyampaikan isi dan materi dengan
menarik
e) Tampilan media dapat menarik perhatian siswa
Orientasi
b) Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
pada masalah
dipahami
c) Permasalahan terkait kehidupan sehari-hari siswa
d) Menjelaskan materi disertai dengan contoh yang
bervariatif
e) Memberi umpan balik sebagai pemahaman siswa
Mengorgani- b) Pengendalian
situasi
dalam
pemberian
sasi siswa
pemahaman kepada siswa

Check

Skor
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untuk
belajar

5.

6.

7.

8.

9.

c) Memberikan gambaran umum tentang masalah
d) Memberikan arahan masalah dengan jelas
e) Memberi perhatian pada setiap siswa yang
membutuhkan bantuan
Membimbing b) Mampu mengendalikan keadaan saat pembagian
pengalaman
kelompok
individual/
c) Memberi petunjuk dengan jelas
kelompok
d) Memberi perhatian dalam penugasan kelompok
e) Menegur siswa yang melakukan tindakan
menyimpang
Mengembang a) Mengarahkan siswa dalam membuat hasil karya
kan dan
b) Memberikan gambaran umum perencanaan karya
menyajikan
dengan jelas
hasil karya
c) Memberikan perhatian dalam pembuatan hasil
karya kelompok
d) Memberikan tanggapan terhadap hasil karya
kelompok
Menganalisis b) Memberikan pertanyaan kepada siswa dengan
dan
jelas dan menarik
mengevalua c) Menyebar kesempatan pada seluruh siswa untuk
si proses
menjawab pertanyaan
pemecahan d) Memberi waktu untuk berpikir
masalah
e) Memberi tuntunan bila siswa kesulitan menjawab
pertanyaan
Memberikan a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk
umpan balik
menanyakan materi yang belum dipahami
b) Memberi reward kepada siswa yang berani dan
aktif dalam kelas
c) Menjelaskan kembali materi yang belum
dipahami
d) Memberikan motivasi atau penguatan kepada
siswa
Menutup
a) Memberikan koreksi terhadap hasil diskusi
pelajaran
kelompok
b) Memberi simpulan pelajaran dengan singkat dan
jelas
c) Memberikan soal evaluasi dan memberi perhatian
kepada siswa dalam mengerjakan soal
d) Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti siswa
dan menyampaikan materi pada pertemuan
selanjutnya
Jumlah skor keterampilan guru
Kategori=
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Kriteria Penilaian
Skor maksimal (T) = 45
Skor minimal (R)
=9
Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 9 indikator) = 9,
skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 9 indikator) = 45, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((45-9)/4) = 9.
(k+i) = 9 +9= 18
Nilai (k+i) adalah 18
(k+2(i)) = 9 + 2(9) = 9 + 18 = 27
Nilai (k+2(i)) adalah 27
(k+3(i)) = 9 + 3(9) = 9 + 27 = 36
Nilai (k+3(i)) adalah 36

Skala Penilaian indikator keterampilan guru
Jumlah skor
Kategori
Tingkat Keberhasilan
37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

27 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19 s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang,

2015
Observer

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 8
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus ke......
Nama Siswa
:
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: .............................................
Petunjuk
:
1.
Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptoraktivitas siswa!
Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan !
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1.
Tidak satu pun ciri muncul
2.
Satu ciri yang muncul
3.
Dua ciri muncul
4.
Tiga ciri muncul
5.
Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
N
Indikator
o
1. Mengkondisikan
diri untuk siap
belajar

2. Memperhatikan
penyajian
masalah

3. Menjawab
pertanyaan

4. Berdiskusi
kelompok untuk
menyelesaikan

Diskriptor
a. Menempati tempat duduk masingmasing dengan tertib
b. Menunjukkan sikap duduk yang benar
c. Mempersiapkan peralatan belajar
d. Memperhatikan
penjelasan
guru
dengan konsentrasi
a. Memperhatikan
media
dengan
seksama
b. Mengajukan pertanyaan yang sesuai
dengan permasalahan
c. Bersikap tertib dan tenang
d. Menunjukkan pemahaman terkait
masalah
a. Menjawab pertanyaan dengan benar
b. Berusaha mencari informasi dari buku
c. Bahasa yang disampaikan jelas
d. Bahasa yang disampaikan baku dan
sopan
a. Melaksanakan diskusi sesuai petunjuk
guru dengan baik
b. Mengemukakan
pendapat
dalam

Check

Skor
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masalah

kelompok
c. Aktif mempelajari referensi
d. Bekerja
sama
dengan
teman
sekelompok
5. Melakukan
a. Menyiapkan
presentasi
dengan
presentasi
membagi penyajian tugas kelompok
b. Bahasa yang disampaikan mudah
dipahami
c. Penyampaian presentasi singkat dan
jelas
d. Presentasi merespon kelompok lain
memberi tanggapan
6. Menanggapi hasil a. Siswa memperhatikan pembacaan
diskusi dari
hasil diskusi
kelompok lain
b. Siswa memberikan respon pada hasil
diskusi
c. Siswa
berani
memberikan
pendapat/sanggahan pada hasil diskusi
d. Menggunakan bahasa baku dan mudah
dipahami
7. Mengerjakan soal a. Tidak gaduh dengan teman
evalusi
b. Mengerjakan soal secara mandiri
c. Menyelesaikan soal tepat waktu
d. Mengerjakan soal evaluasi dengan
tertib
8. Menyimpulkan
a. Siswa aktif bertanya tentang materi
hasil
yang belum dipahami
pembelajaran
b. Merespon umpan balik dari guru
c. Menyebutkan kembali pokok-pokok
materi yang telah disampaikan oleh
guru
d. Hasil simpulan tepat
Jumlah skor aktivitas siswa
Kategori=
Kriteria Penilaian
Nilai tertinggi (T)
Nilai terendah (R)
Banyak data (n)

: 40
:9
= (T-R) + 1 = (40-9) + 1 = 32

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 8 indikator) = 8,
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skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 8 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((40-8)/4) = 8.
(k+i) = 8+8= 16
Nilai (k+i) adalah 16
(k+2(i)) = 8 + 2(8) = 8 + 16 = 24
Nilai (k+2(i)) adalah 24
(k+3(i)) = 8 + 3(8) = 8 + 24 = 32
Nilai (k+3(i)) adalah 32

Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

Berhasil

25 s/d 32

Baik (B)

Berhasil

17 s/d 24

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 16

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang,

2015

Observer

...........................................
NIM.
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LAMPIRAN 9

CATATAN LAPANGAN GURU DAN SISWA
Setelah Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual pada siswa kelas VB SD N Gsikdrono 03 Semarang
Siklus ke ......
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: ......................................................
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Kegiatan awal: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kegiatan inti:..............................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kegiatan akhir:...........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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LAMPIRAN HASIL OBSERVASI
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LAMPIRAN 10
LEMBAR HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus ke I
Nama Guru
: Fitriyana Nur Azizah
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB / 2
Hari/ Tanggal
: Senin, 23 Maret 2015
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptor keterampilan guru di bawah
ini!
2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan!
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1. Tidak satu pun ciri muncul
2. Satu ciri yang muncul
3. Dua ciri muncul
4. Tiga ciri muncul
5. Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
No

Indikator

Diskriptor

1.

Membuka
pelajaran
sesuai
permasalahan

a) Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan
kalimat yang jelas
b) Memberi motivasi siswa dengan bahasa yang
menarik agar menarik perhatian siswa untuk belajar
c) Memberi pembelajaran dengan jelas dan menarik
d) Memberikan apersepsi sesuai dengan permasalahan
dan terkait dengan pembelajaran sebelumnnya

2.

Penggunaan
media
visual

3.

Orientasi
pada
masalah

a) Media digunakan dari awal sampai akhir
pembelajaran
b) Media dapat merespon keaktifan siswa
c) Media dapat menyampaikan isi dan materi dengan
menarik
d) Tampilan media dapat menarik perhatian siswa
a) Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
dipahami
b) Permasalahan terkait kehidupan sehari-hari siswa
c) Menjelaskan materi disertai dengan contoh yang
bervariatif
d) Memberi umpan balik sebagai pemahaman siswa

Check

Skor
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mengorgani
sasi siswa
untuk
belajar

a) Pengendalian situasi dalam pemberian pemahaman
kepada siswa
b) Memberikan gambaran umum tentang masalah
c) Memberikan arahan masalah dengan jelas
d) Memberi perhatian pada setiap siswa yang
membutuhkan bantuan
Membima) Mampu mengendalikan keadaan saat pembagian
bing
kelompok
pengalaman b) Memberi petunjuk dengan jelas
individual/
c) Memberi perhatian dalam penugasan kelompok
kelompok
d) Menegur siswa yang melakukan tindakan
menyimpang
Mengemban a) Mengarahkan siswa dalam membuat hasil karya
gkan dan
b) Memberikan gambaran umum perencanaan karya
menyajikan
dengan jelas
hasil karya
c) Memberikan perhatian dalam pembuatan hasil
karya kelompok
d) Memberikan tanggapan terhadap hasil karya
kelompok
Menganalis- a) Memberikan pertanyaan kepada siswa dengan jelas
is dan
dan menarik
mengevalu- b) Menyebar kesempatan pada seluruh siswa untuk
asi proses
menjawab pertanyaan
pemecahan c) Memberi waktu untuk berpikir
masalah
d) Memberi tuntunan bila siswa kesulitan menjawab
pertanyaan
Memberia) Memberi kesempatan kepada siswa untuk
kan umpan
menanyakan materi yang belum dipahami
balik
b) Memberi reward kepada siswa yang berani dan
aktif dalam kelas
c) Menjelaskan kembali materi yang belum dipahami
d) Memberikan motivasi atau penguatan kepada siswa
Menutup
a) Memberikan koreksi terhadap hasil diskusi
pelajaran
kelompok
b) Memberi simpulan pelajaran dengan singkat dan
jelas
c) Memberikan soal evaluasi dan memberi perhatian
kepada siswa dalam mengerjakan soal
d) Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti siswa
dan menyampaikan materi pada pertemuan
selanjutnya
Jumlah skor keterampilan guru
Kategori=
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Kriteria Penilaian
Skor maksimal (T)

= 45

Skor minimal (R)

=9

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 9 indikator) = 9,
skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 9 indikator) = 45, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((45-9)/4) = 9.
(k+i) = 9 +9= 18
Nilai (k+i) adalah 18
(k+2(i)) = 9 + 2(9) = 9 + 18 = 27
Nilai (k+2(i)) adalah 27
(k+3(i)) = 9 + 3(9) = 9 + 27 = 36
Nilai (k+3(i)) adalah 36
Tabel 3.7
Skala Penilaian indikator keterampilan guru
Tingkat

Jumlah skor

Kategori

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

28 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Keberhasilan

Semarang, 23 Maret 2015
Observer

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 11
LEMBAR HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus ke II
Nama Guru
: Fitriyana Nur Azizah
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB / 2
Hari/ Tanggal
: Senin, 23 Maret 2015
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptor keterampilan guru di bawah
ini!
2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan!
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1. Tidak satu pun ciri muncul
2. Satu ciri yang muncul
3. Dua ciri muncul
4. Tiga ciri muncul
5. Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
No
1.

2.

3.

4.

Indikator

Diskriptor

Membuka
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan
pelajaran
kalimat yang jelas
sesuai
b) Memberi motivasi siswa dengan bahasa yang
permasalahan
menarik agar menarik perhatian siswa untuk
belajar
c) Memberi pembelajaran dengan jelas dan menarik
d) Memberikan
apersepsi
sesuai
dengan
permasalahan dan terkait dengan pembelajaran
sebelumnnya
Penggunaan a) Media digunakan dari awal sampai akhir
media visual
pembelajaran
b) Media dapat merespon keaktifan siswa
c) Media dapat menyampaikan isi dan materi
dengan menarik
d) Tampilan media dapat menarik perhatian siswa
Orientasi
a) Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
pada masalah
dipahami
b) Permasalahan terkait kehidupan sehari-hari siswa
c) Menjelaskan materi disertai dengan contoh yang
bervariatif
d) Memberi umpan balik sebagai pemahaman siswa
Mengorganis a) Pengendalian
situasi
dalam
pemberian
asi siswa
pemahaman kepada siswa

Check

Skor
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5.

6.

7.

8.

9.

untuk belajar b) Memberikan gambaran umum tentang masalah
c) Memberikan arahan masalah dengan jelas
d) Memberi perhatian pada setiap siswa yang
membutuhkan bantuan
Membimbing a) Mampu mengendalikan keadaan saat pembagian
pengalaman
kelompok
individual/
b) Memberi petunjuk dengan jelas
kelompok
c) Memberi perhatian dalam penugasan kelompok
d) Menegur siswa yang melakukan tindakan
menyimpang
Mengembang a) Mengarahkan siswa dalam membuat hasil karya
kan dan
b) Memberikan gambaran umum perencanaan
menyajikan
karya dengan jelas
hasil karya
c) Memberikan perhatian dalam pembuatan hasil
karya kelompok
d) Memberikan tanggapan terhadap hasil karya
kelompok
Menganalisis a) Memberikan pertanyaan kepada siswa dengan
dan
jelas dan menarik
mengevaluasi b) Menyebar kesempatan pada seluruh siswa untuk
proses
menjawab pertanyaan
pemecahan
c) Memberi waktu untuk berpikir
masalah
d) Memberi tuntunan bila siswa kesulitan
menjawab pertanyaan
Memberikan a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk
umpan balik
menanyakan materi yang belum dipahami
b) Memberi reward kepada siswa yang berani dan
aktif dalam kelas
c) Menjelaskan kembali materi yang belum
dipahami
d) Memberikan motivasi atau penguatan kepada
siswa
Menutup
a) Memberikan koreksi terhadap hasil diskusi
pelajaran
kelompok
b) Memberi simpulan pelajaran dengan singkat dan
jelas
c) Memberikan soal evaluasi dan memberi
perhatian kepada siswa dalam mengerjakan soal
d) Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti
siswa dan menyampaikan materi pada pertemuan
selanjutnya
Jumlah skor keterampilan guru
Kategori=
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Kriteria Penilaian
Skor maksimal (T)

= 45

Skor minimal (R)

=9

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 9 indikator) = 9,
skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 9 indikator) = 45, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((45-9)/4) = 9.
(k+i) = 9 +9= 18
Nilai (k+i) adalah 18
(k+2(i)) = 9 + 2(9) = 9 + 18 = 27
Nilai (k+2(i)) adalah 27
(k+3(i)) = 9 + 3(9) = 9 + 27 = 36
Nilai (k+3(i)) adalah 36
Skala Penilaian indikator keterampilan guru
Tingkat

Jumlah skor

Kategori

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

28 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19 s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Keberhasilan

Semarang, 26 Maret 2015
Observer

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 12
LEMBAR HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus ke III
Nama Guru
: Fitriyana Nur Azizah
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB / 2
Hari/ Tanggal
: Senin, 23 Maret 2015
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptor keterampilan guru di bawah
ini!
2. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan!
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1. Tidak satu pun ciri muncul
2. Satu ciri yang muncul
3. Dua ciri muncul
4. Tiga ciri muncul
5. Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
No
1.

2.

3.

Indikator

Diskriptor

Membuka
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan
pelajaran
kalimat yang jelas
sesuai
b. Memberi motivasi siswa dengan bahasa yang
permasalahan
menarik agar menarik perhatian siswa untuk
belajar
c. Memberi pembelajaran dengan jelas dan
menarik
d. Memberikan
apersepsi
sesuai
dengan
permasalahan dan terkait dengan pembelajaran
sebelumnnya
Penggunaan a. Media digunakan dari awal sampai akhir
media visual
pembelajaran
b. Media dapat merespon keaktifan siswa
c. Media dapat menyampaikan isi dan materi
dengan menarik
d. Tampilan media dapat menarik perhatian siswa
Orientasi
a. Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah
pada masalah
dipahami
b. Permasalahan terkait kehidupan sehari-hari
siswa
c. Menjelaskan materi disertai dengan contoh yang
bervariatif
d. Memberi umpan balik sebagai pemahaman
siswa

Check

Skor
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4.

Mengorganisasi siswa
untuk belajar

5.

Membimbing
pengalaman
individual/
kelompok

6.

Mengembang
kan dan
menyajikan
hasil karya

7.

Menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan
masalah

8.

Memberikan
umpan balik

9.

Menutup
pelajaran

a. Pengendalian
situasi
dalam
pemberian
pemahaman kepada siswa
b. Memberikan gambaran umum tentang masalah
c. Memberikan arahan masalah dengan jelas
d. Memberi perhatian pada setiap siswa yang
membutuhkan bantuan
a. Mampu mengendalikan keadaan saat pembagian
kelompok
b. Memberi petunjuk dengan jelas
c. Memberi perhatian dalam penugasan kelompok
d. Menegur siswa yang melakukan tindakan
menyimpang
a. Mengarahkan siswa dalam membuat hasil karya
b. Memberikan gambaran umum perencanaan
karya dengan jelas
c. Memberikan perhatian dalam pembuatan hasil
karya kelompok
d. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya
kelompok
a. Memberikan pertanyaan kepada siswa dengan
jelas dan menarik
b. Menyebar kesempatan pada seluruh siswa untuk
menjawab pertanyaan
c. Memberi waktu untuk berpikir
d. Memberi tuntunan bila siswa kesulitan
menjawab pertanyaan
a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk
menanyakan materi yang belum dipahami
b. Memberi reward kepada siswa yang berani dan
aktif dalam kelas
c. Menjelaskan kembali materi yang belum
dipahami
d. Memberikan motivasi atau penguatan kepada
siswa
a. Memberikan koreksi terhadap hasil diskusi
kelompok
b. Memberi simpulan pelajaran dengan singkat dan
jelas
c. Memberikan soal evaluasi dan memberi
perhatian kepada siswa dalam mengerjakan soal
d. Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti
siswa dan menyampaikan materi pada
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor keterampilan guru
Kategori=
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Kriteria Penilaian
Skor maksimal (T)

= 45

Skor minimal (R)

=9

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 9 indikator) = 9,
skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 9 indikator) = 45, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((45-9)/4) = 9.
(k+i) = 9 +9= 18
Nilai (k+i) adalah 18
(k+2(i)) = 9 + 2(9) = 9 + 18 = 27
Nilai (k+2(i)) adalah 27
(k+3(i)) = 9 + 3(9) = 9 + 27 = 36
Nilai (k+3(i)) adalah 36
Skala Penilaian indikator keterampilan guru
Tingkat

Jumlah skor

Kategori

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

28 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19 s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Keberhasilan

Semarang, 30 Maret 2015
Observer

Arif Pujo Nirmala, S.Pd. SD
NIP : 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 13
REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETRAMPILAN
GURU

No.

Indikator Ketrampilan Guru

Membuka pelajaran sesuai permasalahan
Penggunaan media visual
Orientasi pada masalah
Mengorganisasi siswa untuk belajar
Membimbing pengalaman individual/ kelompok
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Menganalisis dan mengevaluasi proses
7.
pemecahan masalah
8. Memberikan umpan balik
9. Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kategori

Perolehan Skor
Siklus Siklus Siklus
I
II
III
3
4
4
3
4
4
4
4
5
3
3
4
3
5
5
2
2
4
2

4

5

3
3
26
57,78

3
4
33
73,33

Cukup

Baik

5
4
40
88,89
Sangat
Baik

Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

37 s/d 45

Sangat Baik (A)

Berhasil

27 s/d 36

Baik (B)

Berhasil

19 s/d 27

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 18

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang, 30 Maret 2015
Observer,

Arif Pujo Nirmala, S.Pd.SD
NIP. 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 14
LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus I
Nama Siswa
: HL
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Senin, 26 Maret 2015
Petunjuk
:
2.
Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptoraktivitas siswa!
Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan !
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
6.
Tidak satu pun ciri muncul
7.
Satu ciri yang muncul
8.
Dua ciri muncul
9.
Tiga ciri muncul
10.
Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
N
Indikator
o
1. Mengkondisikan
diri untuk siap
belajar

2. Memperhatikan
penyajian
masalah

3. Menjawab
pertanyaan

4. Berdiskusi
kelompok untuk
menyelesaikan
masalah

Diskriptor
a. Menempati tempat duduk masingmasing dengan tertib
b. Menunjukkan sikap duduk yang benar
c. Mempersiapkan peralatan belajar
d. Memperhatikan
penjelasan
guru
dengan konsentrasi
a. Memperhatikan
media
dengan
seksama
b. Mengajukan pertanyaan yang sesuai
dengan permasalahan
c. Bersikap tertib dan tenang
d. Menunjukkan pemahaman terkait
masalah
a. Menjawab pertanyaan dengan benar
b. Berusaha mencari informasi dari buku
c. Bahasa yang disampaikan jelas
d. Bahasa yang disampaikan baku dan
sopan
a. Melaksanakan diskusi sesuai petunjuk
guru dengan baik
b. Mengemukakan pendapat dalam
kelompok

Check

Skor

237

c. Aktif mempelajari referensi
d. Bekerja
sama
dengan
teman
sekelompok
5. Melakukan
a. Menyiapkan
presentasi
dengan
presentasi
membagi penyajian tugas kelompok
b. Bahasa yang disampaikan mudah
dipahami
c. Penyampaian presentasi singkat dan
jelas
d. Presentasi merespon kelompok lain
memberi tanggapan
6. Menanggapi hasil a. Siswa memperhatikan pembacaan
diskusi dari
hasil diskusi
kelompok lain
b. Siswa memberikan respon pada hasil
diskusi
c. Siswa
berani
memberikan
pendapat/sanggahan
pada
hasil
diskusi
d. Menggunakan bahasa baku dan
mudah dipahami
7. Mengerjakan soal a. Tidak gaduh dengan teman
evalusi
b. Mengerjakan soal secara mandiri
c. Menyelesaikan soal tepat waktu
d. Mengerjakan soal evaluasi dengan
tertib
8. Menyimpulkan
a. Siswa aktif bertanya tentang materi
hasil
yang belum dipahami
pembelajaran
b. Merespon umpan balik dari guru
c. Menyebutkan kembali pokok-pokok
materi yang telah disampaikan oleh
guru
d. Hasil simpulan tepat
Jumlah skor aktivitas siswa
Kategori= C
Kriteria Penilaian
Nilai tertinggi (T)

: 40

Nilai terendah (R)

:9

Banyak data (n)

= (T-R) + 1 = (40-9) + 1 = 32

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan
guru, akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 8 indikator) = 8,
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skor maksimal (m) (nampak 4 = 5 x 8 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak
kelas interval ((40-8)/4) = 8.
(k+i) = 8+8= 16
Nilai (k+i) adalah 16
(k+2(i)) = 8 + 2(8) = 8 + 16 = 24
Nilai (k+2(i)) adalah 24
(k+3(i)) = 8 + 3(8) = 8 + 24 = 32
Nilai (k+3(i)) adalah 32

Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

Berhasil

25 s/d 32

Baik (B)

Berhasil

17 s/d 24

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 16

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang, 26 Maret 2015
Observer,

Fella Veronica Ahmad
NIM. 1401411314
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LAMPIRAN 15
DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL SIKLUS I
No.

Nama

1
2
3
4
5

1

2

3

AN
SMAP
OW
NHP
NWC

3
4
3
3
3

3
4
3
3
4

2
4
2
3
3

1
2
3
4
5

ESPW
ANA
PO
ID
DAS

3
3
3
3
3

2
3
3
3
3

3
3
3
3
3

1
2
3
4
5

ADS
CNA
HL
MTM
ODS
Jumlah
Rata-rata

3
3
3
2
3
45
3

3
2
3
2
3
44
2,9

3
3
3
3
3
44
2,9

Indikator
4
5
Kelompok 2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
Kelompok 3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
Kelompok 7
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
44
33
2,9
2,2

Jumlah

Kategori

6

7

8

2
3
2
3
2

3
5
4
2
4

2
4
3
4
3

20
30
22
23
24

C
B
C
C
C

2
2
2
2
2

4
3
4
3
3

3
2
3
3
3

22
21
23
22
22

C
C
C
C
C

2
3
3
3
3
36
2,4

3
3
3
2
3
49
3,27

3
3
3
3
3
45
3

23
22
23
20
23
340
22, 7

C
C
C
C
C
Cukup
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LAMPIRAN 16
LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus II
Nama Siswa
: HL
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Kamis, 28 Maret 2015
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptoraktivitas siswa!
Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan !
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1.
Tidak satu pun ciri muncul
2.
Satu ciri yang muncul
3.
Dua ciri muncul
4.
Tiga ciri muncul
5.
Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
N
Indikator
o
1. Mengkondisikan
diri untuk siap
belajar

2. Memperhatikan
penyajian
masalah

3. Menjawab
pertanyaan

4. Berdiskusi
kelompok untuk
menyelesaikan
masalah

Diskriptor
a. Menempati tempat duduk masingmasing dengan tertib
b. Menunjukkan sikap duduk yang benar
c. Mempersiapkan peralatan belajar
d. Memperhatikan
penjelasan
guru
dengan konsentrasi
a. Memperhatikan
media
dengan
seksama
b. Mengajukan pertanyaan yang sesuai
dengan permasalahan
c. Bersikap tertib dan tenang
d. Menunjukkan pemahaman terkait
masalah
a. Menjawab pertanyaan dengan benar
b. Berusaha mencari informasi dari buku
c. Bahasa yang disampaikan jelas
d. Bahasa yang disampaikan baku dan
sopan
a. Melaksanakan diskusi sesuai petunjuk
guru dengan baik
b. Mengemukakan pendapat dalam
kelompok
c. Aktif mempelajari referensi

Check

Skor
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d. Bekerja
sama
dengan
teman
sekelompok
5. Melakukan
a. Menyiapkan
presentasi
dengan
presentasi
membagi penyajian tugas kelompok
b. Bahasa yang disampaikan mudah
dipahami
c. Penyampaian presentasi singkat dan
jelas
d. Presentasi merespon kelompok lain
memberi tanggapan
6. Menanggapi hasil a. Siswa memperhatikan pembacaan
diskusi dari
hasil diskusi
kelompok lain
b. Siswa memberikan respon pada hasil
diskusi
c. Siswa
berani
memberikan
pendapat/sanggahan
pada
hasil
diskusi
d. Menggunakan bahasa baku dan
mudah dipahami
7. Mengerjakan soal a. Tidak gaduh dengan teman
evalusi
b. Mengerjakan soal secara mandiri
c. Menyelesaikan soal tepat waktu
d. Mengerjakan soal evaluasi dengan
tertib
8. Menyimpulkan
a. Siswa aktif bertanya tentang materi
hasil
yang belum dipahami
pembelajaran
b. Merespon umpan balik dari guru
c. Menyebutkan kembali pokok-pokok
materi yang telah disampaikan oleh
guru
d. Hasil simpulan tepat
Jumlah skor aktivitas siswa
Kategori= B
Kriteria Penilaian
Nilai tertinggi (T)

: 40

Nilai terendah (R)

:9

Banyak data (n)

= (T-R) + 1 = (40-9) + 1 = 32

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan guru,
akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 8 indikator) = 8, skor maksimal
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(m) (nampak 4 = 5 x 8 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak kelas interval ((408)/4) = 8.
(k+i) = 8+8= 16
Nilai (k+i) adalah 16
(k+2(i)) = 8 + 2(8) = 8 + 16 = 24
Nilai (k+2(i)) adalah 24
(k+3(i)) = 8 + 3(8) = 8 + 24 = 32
Nilai (k+3(i)) adalah 32

Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

Berhasil

25 s/d 32

Baik (B)

Berhasil

17 s/d 24

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 16

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang, 26 Maret 2015
Observer

Ariani
NIM. 1401411096
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LAMPIRAN 17
DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL SIKLUS II
No.

Nama

1
2
3
4
5

1

2

3

AN
SMAP
OW
NHP
NWC

3
4
3
3
4

3
4
3
4
4

3
4
3
4
4

1
2
3
4
5

ESPW
ANA
PO
ID
DAS

4
3
4
3
3

4
4
3
3
3

4
3
4
3
3

1
2
3
4
5

ADS
CNA
HL
MTM
ODS
Jumlah
Rata-rata

4
3
4
3
3
51
3,4

4
3
4
3
3
52
3,46667

4
3
4
3
3
52
3,46667

Indikator
4
5
6
Kelompok 2
3
3
3
4
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
2
Kelompok 3
3
2
3
3
2
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
Kelompok 7
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
48
39
40
3,2
2,6
2,66667
Kategori

Jumlah

Kategori

3
4
3
4
4

25
31
23
28
29

B
B
C
B
B

4
5
5
3
4

4
4
3
3
3

28
27
29
24
23

B
B
B
C
C

4
3
4
3
4
60
4

3
3
4
3
3
51
3,4

27
23
29
22
25
393
26,2

B
C
B
C
C

7

8

4
5
4
3
5

B
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LAMPIRAN 18
LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA MELALAUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus III
Nama Siswa
: HL
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Sein, 30 Maret 2015
Petunjuk
:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan diskriptoraktivitas siswa!
Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan !
Adapun kriteria skor yang diberikan pada setiap diskriptor adalah :
1.
Tidak satu pun ciri muncul
2.
Satu ciri yang muncul
3.
Dua ciri muncul
4.
Tiga ciri muncul
5.
Empat ciri muncul
(Usman, 2013:130)
N
Indikator
o
1. Mengkondisikan
diri untuk siap
belajar

2. Memperhatikan
penyajian
masalah

3. Menjawab
pertanyaan

4. Berdiskusi
kelompok untuk
menyelesaikan
masalah

Diskriptor
a. Menempati tempat duduk masingmasing dengan tertib
b. Menunjukkan sikap duduk yang benar
c. Mempersiapkan peralatan belajar
d. Memperhatikan
penjelasan
guru
dengan konsentrasi
a. Memperhatikan
media
dengan
seksama
b. Mengajukan pertanyaan yang sesuai
dengan permasalahan
c. Bersikap tertib dan tenang
d. Menunjukkan pemahaman terkait
masalah
a. Menjawab pertanyaan dengan benar
b. Berusaha mencari informasi dari buku
c. Bahasa yang disampaikan jelas
d. Bahasa yang disampaikan baku dan
sopan
a. Melaksanakan diskusi sesuai petunjuk
guru dengan baik
b. Mengemukakan pendapat dalam
kelompok
c. Aktif mempelajari referensi

Check

Skor
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d. Bekerja
sama
dengan
teman
sekelompok
5. Melakukan
a. Menyiapkan
presentasi
dengan
presentasi
membagi penyajian tugas kelompok
b. Bahasa yang disampaikan mudah
dipahami
c. Penyampaian presentasi singkat dan
jelas
d. Presentasi merespon kelompok lain
memberi tanggapan
6. Menanggapi hasil a. Siswa memperhatikan pembacaan
diskusi dari
hasil diskusi
kelompok lain
b. Siswa memberikan respon pada hasil
diskusi
c. Siswa
berani
memberikan
pendapat/sanggahan
pada
hasil
diskusi
d. Menggunakan bahasa baku dan
mudah dipahami
7. Mengerjakan soal a. Tidak gaduh dengan teman
evalusi
b. Mengerjakan soal secara mandiri
c. Menyelesaikan soal tepat waktu
d. Mengerjakan soal evaluasi dengan
tertib
8. Menyimpulkan
a. Siswa aktif bertanya tentang materi
hasil
yang belum dipahami
pembelajaran
b. Merespon umpan balik dari guru
c. Menyebutkan kembali pokok-pokok
materi yang telah disampaikan oleh
guru
d. Hasil simpulan tepat
Jumlah skor aktivitas siswa
Kategori= A
Kriteria Penilaian
Nilai tertinggi (T)

: 40

Nilai terendah (R)

:9

Banyak data (n)

= (T-R) + 1 = (40-9) + 1 = 32

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan guru,
akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 8 indikator) = 8, skor maksimal
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(m) (nampak 4 = 5 x 8 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak kelas interval ((408)/4) = 8.
(k+i) = 8+8= 16
Nilai (k+i) adalah 16
(k+2(i)) = 8 + 2(8) = 8 + 16 = 24
Nilai (k+2(i)) adalah 24
(k+3(i)) = 8 + 3(8) = 8 + 24 = 32
Nilai (k+3(i)) adalah 32

Jumlah skor

Kategori

Tingkat Keberhasilan

33 s/d 40

Sangat Baik (A)

Berhasil

25 s/d 32

Baik (B)

Berhasil

17 s/d 24

Cukup (C)

Belum Berhasil

9 s/d 16

Kurang (D)

Belum Berhasil

Semarang, 30 Maret 2015
Observer

Rizki Ardhi W.
NIM. 1401411471

247
LAMPIRAN 19
DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL SIKLUS III
No.

Nama

1
2
3
4
5

1

2

3

AN
SMAP
OW
NHP
NWC

3
5
4
4
5

4
5
4
3
3

4
5
4
5
5

1
2
3
4
5

ESPW
ANA
PO
ID
DAS

5
5
3
4
4

4
4
3
4
4

3
5
4
4
4

1
2
3
4
5

ADS
CNA
HL
MTM
ODS
Jumlah
Rata-rata

4
4
5
3
4
62
4,13333

4
4
4
3
4
57
3,8

4
4
5
3
4
63
4,2

Indikator
4
5
Kelompok 2
4
4
5
5
4
3
5
4
5
4
Kelompok 3
5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
Kelompok 7
4
4
4
3
5
4
4
3
4
3
65
55
4,33333
3,66667
Kategori

Jumlah

Kategori

3
5
4
4
4

30
38
29
32
33

B
A
B
B
B

4
5
4
5
5

5
4
4
4
4

33
34
28
31
31

B
A
B
B
B

5
4
5
4
4
67
4,46667

4
4
4
3
4
60
4

32
30
35
25
30
471
31,4

B
B
A
B
B

6

7

8

3
3
2
3
3

5
5
4
4
4

3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
42
2,8

B
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LAMPIRAN 20
DATA HASIL PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM
BASED LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Aspek Penilaian
1

Kelompok

2

3

Total Skor

4

Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1
2
3
4
5
6
7
Evaluator I

Evaluator II

Fitriyana Nur Azizah
NIM.1401411224

Arif Pujo Nirmala, S.Pd
NIP. 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 21
REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR SISWA PADA
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING BERBANTUAN MEDIA VISUAL
SIKLUS I, II, dan III
Nilai
No

Nama
Siswa

1.

Siklus
I

Ket.

Siklus
II

Siklus
III

Ket.

IS

50

Tidak
Tuntas

57,5

Tidak
Tuntas

2.

AAD

78

Tuntas

72,5

Tuntas

75

Tuntas

3.

ANA

69,5

Tuntas

57,5

Tidak
Tuntas
Tidak
Tuntas

67,5

Tuntas

4.

RAP

55

Tuntas

57,5

70

Tuntas

5.

AN

68

Tuntas

77,5

Tuntas

85

Tuntas

6.

AY

65

7.

ADS

50

8.

CNA

58

Tidak
Tuntas
Tidak
Tuntas
Tidak
Tuntas

60

Tidak
Tuntas

62,5

Tidak
Tuntas

80

Tuntas

97,5

Tuntas

87,5

Tuntas

80

Tuntas

9.

CIP

69,5

Tuntas

62,5

Tidak
Tuntas

75

Tuntas

10.

FBIK

63

Tidak
Tuntas

82,5

Tuntas

77,5

Tuntas

11.

HL

73

Tuntas

90

Tuntas

100

Tuntas

12.

IDWP

63

Tidak
Tuntas

80

Tuntas

85

Tuntas

13.

LSF

73

Tuntas

87,5

Tuntas

80

Tuntas

14.

LFK

93

Tuntas

75

Tuntas

95

Tuntas

15.

MTM

63

Tidak
Tuntas

62,5

Tidak
Tuntas

72,5

Tuntas

16.

NWC

88

Tuntas

75

Tuntas

72,5

Tuntas

17.

NER

65

75

Tuntas

82,5

Tuntas

18.

ODS

55

Tidak
Tuntas
Tidak
Tuntas

82,5

Tuntas

77,5

Tuntas

Ket.
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19.

OW

68

Tuntas

75

Tuntas

67,5

Tuntas

20.

OIS

50

Tidak
Tuntas

60

Tidak
Tuntas

60

Tidak
Tuntas

21.

PP

78

Tuntas

70

Tuntas

80

Tuntas

22.

PMD

88

Tuntas

72,5

Tuntas

77,5

Tuntas

23.

POD

69,5

Tuntas

80

Tuntas

85

Tuntas

24.

SJ

73

Tuntas

75

Tuntas

72,5

Tuntas

25.

SNRP

93

Tuntas

80

Tuntas

26.

SA

53

Tidak
Tuntas

62,5

Tidak
Tuntas

77,5

Tuntas

27.

SDM

78

Tuntas

67,5

Tuntas

92,5

Tuntas

28.

SMAP

75

Tuntas

87,5

Tuntas

80

Tuntas

29.

IM

83

Tuntas

70

Tuntas

95

Tuntas

30.

NDP

75

Tuntas

70

Tuntas

82,5

Tuntas

31.

NHP

80

Tuntas

92,5

Tuntas

100

Tuntas

32.

ESPW

58

Tidak
Tuntas

80

Tuntas

85

Tuntas

33.

DAP

80

Tuntas

95

Tuntas

90

Tuntas

34.

KFYP

83

Tuntas

87,5

Tuntas

95

Tuntas

35.

DAS

65

Tidak
Tuntas

82,5

Tuntas

90

Tuntas

Jumlah

2432,5

2572,5

2742,5

Rata-rata

69,5

75,7

80,7

Presentase Klasikal

60%

79,41%

91,18%

Evaluator I

Fitriyana Nur Azizah
NIM.1401411224

Semarang, 30 Maret 2015
Evaluator II

Arif Pujo Nirmala, S.Pd
NIP. 19760405 200903 1 002
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LAMPIRAN 22
CATATAN LAPANGAN GURU DAN SISWA
Setelah Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual pada siswa kelas VB SD N Gsikdrono 03 Semarang
Siklus ke I
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Senin/23 Maret 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Kegiatan awal:
Pada kegiatan awal, guru belum memotivasi siswa untuk belajar
memecahkan masalah. Guru juga lupa untuk tanggal pembelajaran berlangsung.
Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran namun guru masih membaca
dalam menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Sumber belajar yang
digunakan pun terpaku pada buku ajar. Apersepsi yang dilakukan guru sudah
cukup menarik.
Kegiatan inti:
Pada kegiatan inti, guru sudah memberikan pertanyaan kepada siswa,
namun pertanyaannya hanya sebatas pengetahuan saja, atau berupa jawaban
singkat saja, selain itu guru juga kurang memberikan tanggapan terhadap jawaban
yang dikemukakan siswa.
Dalam kegiatan diskusi melakukan percobaan, guru sudah menentukan
jumlah kelompok, namun guru kurang mengawasi jalannya diskusi dan guru tidak
menjelaskan aturan diskusi yang akan dilakukan oleh siswa. Diskusi percobaan
yang di lakukan di dalam kelas, membuat suasana menjadi gaduh dan media air
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yang digunakan berceceran membuat kelas menjadi basah. Terdapat pula siswa
(IS) yang bermain air di dalam kelas dan membasahi ruangan.
Kegiatan akhir:
Pada kegiatan akhir, guru memberikan reward kepada siswa yang sudah
aktif dalam kelas dan berani mempresentasikan hasil diskusinya. Namun guru
belum memberikan koreksi terhadap hasil diskusi kelompok dan belum
memberikan simpulan pelajaran dengan singkat dan jelas.
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LAMPIRAN 23
CATATAN LAPANGAN GURU DAN SISWA
Setelah Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual pada siswa kelas VB SD N Gsikdrono 03 Semarang
Siklus ke II
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Kamis/24 Maret 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Kegiatan awal:
Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Apersepsi
yang disampaikan sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Media yang
ditampilkan dapat merespon keaktifan siswa.
Kegiatan inti:
Guru memberikan pertanyaan terkait permasalahan kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air. Pada saat pembelajaran, terdapat keadaan yang memecah
konsentrasi siswa.Pada saat akan melakukan diskusi percobaan, guru sudah
memberikan petunjuk yang jelas dalam melakukan percobaan. Namun, terdapat
kelompok yang tidak membawa media yang guru perintahkan. Sehingga, guru
harus memfasilitasi kelompok yang tidak membawa perlatan percobaan.
Pada saat presentasi, guru belum memberikan perintah kepada kelompok
agar apabila presentasi,semua angoota kelompok maju ke depan. Namun, guru
sudah memberikan perintah kepada siswa untuk bersedia menanggapi presentasi
dari kelompok yang maju
Kegiatan akhir:
Pada saat kegiatan akhir, guru belum memberikan koreksi terhadap hasil
diskusi.
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LAMPIRAN 24
CATATAN LAPANGAN GURU DAN SISWA
Setelah Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning berbantuan
media visual pada siswa kelas VB SD N Gsikdrono 03 Semarang
Siklus ke III
Nama SD
: SDN Gisikdrono 03 Semarang
Kelas/ Semester
: VB/ 2
Hari/ Tanggal
: Kamis/24 Maret 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui
model Problem Based Learning berbantuan media visual pada pelaksanaan siklus
III, hampir keseluruhan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik, namun
masih ada beberapa yang kurang, diantaranya kurang memotivasi siswa untuk
terlibat aktif dalam memecahkan masalah, media visual yang digunakan belum
dapat digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Guru juga belum dapat
mengendalikan situasi dalam memberikan pemahaman kepada siswa, suasana
kelas yang masih gaduh, dan guru juga belum memberikan PR atau tindak lanjut
kepada siswa.

255

LAMPIRAN 25
LEMBAR SURAT IJIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 26
LEMBAR SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
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LAMPIRAN 27

LEMBAR SURAT KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
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LAMPIRAN 28
LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I
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LAMPIRAN 29
LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II
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LAMPIRAN 30
LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
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LAMPIRAN 31
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN SIKLUS I

Foto 1. Guru membuka pelajaran

Foto 2. Guru menyampaikan apresepsi dan tujuan pembelajaran
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Foto 3.Pemberian orientasi permasalahan materi daur air berbantuan media visual

Foto 4. Guru membimbing diskusi kelompok
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LAMPIRAN 32
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN SIKLUS II

Foto 1. Berdo’a sebelum memulai pembelajaran

Foto 2.Pemberian apersepsi dan umpan balik kepada siswa terhadap
pembelajaran yang lalu
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Foto 3.Guru menjelaskan materi dengan bantuan media visual

Foto 4. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan percobaan
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Foto 5. Siswa menanggapi hasil presentasi kelompok lain

Foto 6. Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam kelas

271

LAMPIRAN 33
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN SIKLUS III

Foto 1.Guru membuka Pelajaran

Foto 2.Guru menunjuk siswa dalam kegiatan orientasi permasalahan
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Foto 3. Respon siswa terhadap umpan balik dari guru

Foto 4. Guru membimbing diskusi kelompok
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Foto 5. Guru membimbing presentasi kelompok

Foto 6. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang

