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ABSTRAK 

Wulandari, Dewi Astuti. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) Berbantuan Media 

Audiovisual pada Siswa Kelas VA SDN  Purwoyoso 03 Kota Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan.  

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. A. Busyairi, M.Ag. 288 

halaman. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran IPA di kelas VA SDN 

Purwoyoso 03 Kota Semarang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran siswa belajar sebatas menerima pengetahuan, guru kurang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan dunia nyata, minimnya pembentukan kerja kelompok secara 

optimal sehingga partisipasi aktif, minat, motivasi belajar masih kurang, guru masih 

sedikit memberikan kesempatan untuk bekerja dan menemukan masalah sendiri sehingga 

menjadikan siswa tidak mendapatkan pengetahuannya sendiri secara langsung.Sehingga 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa menjadi kurang optimal. Berdasarkan data 

prasiklus hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA juga menunjukkan bahwa dari 42 

siswa hanya 13 siswa (31%) yang tuntas dengan mencapai KKM 65.  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah melalui Pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL) berbantuan Media Audiovisual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang?. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA (keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar) kelas VA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam 

penelitian ini setiap siklus terdiri dari satu pertemuan dan dilaksanakan dalam tiga siklus. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA SDN Purwoyoso 03 Kota 

Semarang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik 

analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

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

memperoleh skor 20 (baik), siklus II memperoleh skor 25 (sangat baik), dan siklus III 

memperoleh skor 30 (sangat baik); (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 21,3 (baik), siklus II memperoleh skor rata-rata 23,13 (baik), dan siklus III 

memperoleh skor rata-rata 29,2 (sangat baik); (3) hasil belajar IPA pada siklus I dengan 

ketuntasan klasikal 64% meningkat menjadi 76% pada siklus II, dan meningkat menjadi 

88% pada siklus III.  

Simpulan penelitian ini yaitu penerapan pendekatan Contextual Teaching And 

Learning (CTL) dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang. Saran yang diberikan yaitu pembelajaran 

selanjutnya dapat menerapkan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

dengan media audiovisual.  

 

Kata kunci: Audiovisual, Contextual Teaching And Learning, Kualitas Pembelajaran 

IPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai 

keberhasilan dalam perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan 

Alam. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, maka mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam wajib diberikan pada siswa-siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata 

pelajaran IPA harus mencakup beberapa standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang 

isinya tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa 

standar kompetensi IPA merupakan standar minimum yang secara nasional harus 

dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu  

tentang  alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan  

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



2 

 

merupakan suatu proses penemuan dan diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu  

siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam  sekitar 

(Standar isi, 2006). 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, bertujuan agaranak didik 

memahamialam sekitar, meliputi benda alam, buatan manusia serta konsep-

konsep yang terkandung didalamnya, memiliki keterampilan mendapatkan ilmu, 

khususnya IPA, berupa “keterampilan proses” atau metode ilmiah  sederhana, 

memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitarnya, memecahkan masalah 

yang dihadapinya, serta menyadari kebesaran penciptanya (Standar isi, 2006). 

Tujuan pembelajaran IPA dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP 2006) Sekolah Dasar antara lain: 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) 
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meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7)  

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar  

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Ditingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana 

(KTSP 2006: 484-485). 

Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah mengandung konsep-

konsep yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan secara 

global. Namun pada kenyataannya, tuntutan karakteristik pendidikan IPA 

sebagaimana diamanatkan oleh KTSP masih jauh dari yang diharapkan. 

Berdasarkan Depdiknas (2007: 16) dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 didapatkan hasil 

bahwa siswa kelas 1 sampai 6, masih minim sekali diperkenalkan kerja ilmiah. 

Kerja ilmiah merupakan ciri penting pada mata pembelajaran IPA. Pembelajaran 

IPA merupakan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya menekankan 

pada cara berpikir ilmiah dan kerja ilmiah. Akan tetapi, pada kenyataannya 
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siswa-siswa SD atau MI di Indonesia masih kurang dalam berpikir ilmiah dan 

kerja ilmiah serta cenderung masih berorientasi pada penguasaan teori dan 

hafalan. Selain itu, hasil kajian Trends International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) tahun 2012, yang menilai kemampuan siswa di bidang 

Matematika, menempatkan Indonesia di urutan ke-38 dari 42 negara. Malaysia, 

Thailand, dan Singapura berada di atas Indonesia. Hasil sains pun sungguh 

mengecewakan, yakniIndonesia di urutan ke-40 dari 42 negara. Yang 

mencengangkan adalah nilai matematika dan sains siswa. Dari uraian tersebut 

jelaslah bahwa kurikulum IPA yang berlaku di sekolah-sekolah harus terus 

dikaji, dikembangkan sehingga menghasilkan kurikulum yang betul-betul tepat 

dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta dapat dipahami oleh para pelaku 

pendidikan untuk diterapkan pada situasi sesungguhnya. 

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran IPA yang belum 

sesuai dengan yang disarankan dalam KTSP.Peneliti bersama tim kolaborasi 

melakukan refleksi melalui data observasi, catatan lapangan, dan data dokumen 

sehingga ditemukan masalah mangenai kualitas pembelajaran IPA kelas VA 

yang masih rendah di SD Negeri Purwoyoso 03 Semarang. Hal ini terbukti 

dengan ditemukannya beberapa masalah dalam kegiatan belajar mengajar yakni 

rendahnya minat siswa dalam pembelajarannya dikarenakan siswa belajar  

sebatas  menerima pengetahuan, guru kurang mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan dunia nyata, minimnya pembentukan kerja kelompok secara optimal 

sehingga partisipasi aktif, minat, motivasi belajar masih kurang, menjadikan 

rendahnya  kedisiplinan  siswa  dalam  mengikuti  pelajaran. Selain  itu,  guru  
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masih  sedikit  memberikan kesempatan untuk bekerja dan menemukan masalah 

sendiri  sehingga  menjadikan  siswa  tidak  mendapatkan pengetahuannya  

sendiri  secara  langsung. Siswa juga masih kurang diberikan pertanyaan-

pertanyaan untuk  menarik  rasa  ingin  tahu. Guru masih  sedikit memfasilitasi 

pengadaan model  serta kurangnya pembiasaan melakukan refleksi atau 

pemikiran kembali tentang  apa  yang  sudah  dipelajari  siswa  dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa 

menjadi kurang bermakna. 

Permasalahan tersebut juga didukung dengan perolehan hasil belajar  

siswa kelas V pada semester I SD N Purwoyoso 03 hasil tes formatif IPA belum 

optimal. Dengan jumlah siswa Kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 berjumlah 42 

siswa, ada 29 siswa (69%) mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dan hanya 13 siswa (31%) yang mencapai nilai diatas KKM. 

Dari data yang diperoleh tersebut maka perlu sekali dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang masih belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, 

sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajarn IPA kelas VA di SD N Purwoyoso 03 Kota 

Semarang. Peneliti  bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan peran 
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guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping informator. Selain 

itu, selama proses pembelajaran diharapkan siswa dapat belajar secara 

konstruktivis yaitu menemukan pengetahuannya sendiri melalui lingkungan 

sebagai sumber belajar, dan dapat mengembangkan keterampilan bertanya atau 

diskusi. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning berbantuan media Audiovisual dalam pembelajaran IPA. Karena 

dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media Audiovisual dalam pembelajaran IPA maka guru dapat dengan mudah 

menyampaikan materi pelajaran karena dihubungkan dengan benda-benda nyata 

disekitar lingkungan siswa, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ini meningkat serta siswa dapat berlatih belajar 

mandiri, aktif, dan kreatif. 

Daryanto (2012:156) berpendapat bahwa Contextual Teaching and 

Learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, 

yakni: konstruktivisme (construstivism), bertanya (questioning), menemukan 

(inquiry), masyarakat belajar (learning community), permodelan (modeling), 

refleksi (reflec-tion), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment).  

Beberapa kelebihan ketika menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning, antara lain: 1) pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa 
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melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga 

siswa dapat memahaminya sendiri; 2) pembelajaran lebih produktif dan mampu 

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning menuntut siswa menemukan sendiri bukan 

menghafalkan; 3) menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan 

pendapat tentang materi yang dipelajari; 4) menumbuhkan rasa ingin tahu 

tentang materi yang dipelajari dengan bertanya kepada guru; 5) menumbuhkan 

kemampuan dalam bekerjasama dengan teman yang lain untuk memecahkan 

masalah yang ada; 6) siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan 

pembelajaran.  

Penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam kegiatan 

pembelajaran akan menjadi lebih optimal dan lebih efektif apabila didukung 

dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat 

yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. Sanjaya (2008) 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Media tidak 

hanya berupa alat atau bahan, tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan (Hamdani 2011:244).  

Media pembelajaran yang digunakan dapat mendukung pendekatan 

Contextual Teaching and Learning adalah media Audiovisual. Menurut Arsyad 

(2006) media Audiovisual merupakan suatu media visual yang menggabungkan 

penggunaan suara memerlukan tambahan untuk memproduksinya. Media 

Audiovisual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk Audiovisual. 
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Kelebihan menggunakan media Audiovisual adalah: 1) menarik dan memotivasi 

siswa untuk mempelajari materi lebih banyak; 2) mengembangkan keterampilan 

mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar; 3) mengatur dan 

mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat 

para ahli; 4) menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat 

kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Sehingga 

apabila menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

didukung media Audiovisual dalam kegiatan pembelajaran, maka akan menjadi 

lebih optimal dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA.  

Menurut beberapa penelitian, penerapan Pendekatan CTL dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, seperti penelitian yang dilakukan 

Nurhani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pendekatan 

Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sains Sifat Cahaya Siswa Kelas 

V SD Negeri 12 Singkawang Timur”, dikatakan bahwa hasil belajar pada 

pembelajaran IPA masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, hal ini 

disebabkan karena aktivitas siswa selama pembelajaran rendah, faktor yang 

mempengaruhinya adalah proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan sehingga siswa cenderung pasif. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menyusun skenario pembelajaran yang pada siklus I sebesar 76,25% dan 

siklus II sebesar 86,25% dan peningkatan kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan pendekatan kontekstual pada siklus I sebesar 77,08% dan 

pada siklus II sebesar 89,58%. Sementara itu, hasil belajar siswa  juga 
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mengalami peningkatan,yang sebelumnya (data awal) sebesar 63,33  menjadi  

68,13 pada  siklus  I  dan  pada  siklus  II menjadi  sebesar  87,52.  

Osman (2010) dalam penelitian yang berjudul “The Effectiveness of 

rangka contextual teaching and learning on students’ problem solving skills and 

scientific attitude”menunjukkan bahwa pendekatan kontektual dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan bersikap 

ilmiah. Wisnu (2013) dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning 

(CTL) Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02” menunjukkan 

bahwa pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pembelajaran kelas V SDN 

Beringin 02. Hal ini terjadi karena guru melakukan langkah-langkah dengan 

baik. Hasil penelitian siklus I, keterampilan guru mendapatkan rata-rata skor 29 

dengan  kriteria baik. Siklus II meningkat rata-rata skor menjadi 37,5dengan 

kriteria sangat baik. Aktivitas siswa siklus I mendapatkan  rata-rata skor 26,16 

dengan kriteria  baik.  Siklus  II  meningkat  rata-rata  skor  menjadi  31,95  

dengan kriteria  baik.  Hasil  belajar  siswa  juga  mengalami  peningkatan,  pada  

siklus  I ketuntasan  siswa  adalah  69,15.  Siklus  II  ketuntasan  siswa  

meningkat  menjadi 81,22. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Peningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning berbantuan media Audiovisual pada siswa kelas VA SD Negeri 

Purwoyoso 03 Kota Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual dapat meningkatkan Keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 Kota 

Semarang ? 

2. Apakah dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual dapat meningkatkan Aktivitas siswa kelas 

VA SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang dalam pembelajaran IPA? 

3. Apakah dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learningberbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan Hasil belajar siswa kelas VA SD 

Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang dalam pembelajaran IPA? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dengan melihat keterampilan guru yang rendah, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA belum maksimal, serta hasil belajar siswa yang masih rendah 

maka perlu diambil tindakan melalui pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media Audiovisual, adapun langkah-langkah tindakan tersebut 

sebagai berikut :  

Langkah-langkah Pendekatan Contextual Teaching and Learning( 

Daryanto, 2012 :156) sebagai berikut : 

1. Kembangkan bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 
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2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

4. Ciptakan masyarakat belajar 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

Dalam penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media, media yang digunakan adalah media audiovisual yang 

menggabungkan antara gambar dengan audio berupa Audiovisual sehingga siswa 

dapat menerima materi dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam penerapan 

media Audiovisual menurut Suleiman (1988:20-24) sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan tujuan dan materi apa yang akan disampaikan dalam media. 

2. Menyajikan materi dalam bentuk media yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam penyajian lebih memperhatikan tujuan dan penampilan yang menarik. 

3. Penerapan media yang menunjukkan subjek yang menjurus pada kegiatan 

diskusi setelah penyajian. 

4. Kelanjutan setelah penerapan yaitu mengulang materi untuk memahami pesan 

dalam media. 

Berdasarkan langkah-langkah pendekatan dan media di atas, maka peneliti 

menggabungkan keduanya sehingga tercipta modifikasi langkah pembelajaran 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual sebagai berikut : 
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1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

2. Guru mengembangkan pemikiran anak agar belajar lebih bermakna dengan 

cara menunjukkan alat peraga yang berkaitan dengan materi. 

3. Siswa belajar dengan cara menemukan sendiri serta mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

4. Siswa melakukan kegiatan inquiri untuk semua topik dengan bimbingan guru. 

5. Guru mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

6. Guru menciptakan masyarakat belajar untuk siswa. 

7. Siswa berkerjasama dalam kelompok belajar dengan anggota 5-6 siswa. 

8. Siswa mengerjakan lembar kerja kelompok yang diberikan guru. 

9. Guru menyajikan media audiovisual. 

10. Siswa memperhatikan dan berdiskusi dengan kelompok tentang materi yang 

disampaikan. 

11. Siswa mendapat refleksi di akhir pertemuan dari guru. 

12. Guru memberikan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan keterampilan guru kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual. 
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2. Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual Teaching 

and Learning berbantuan media Audiovisual. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas VA SD Negeri Purwoyoso 

03 Kota Semarang melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang 

bersifat teoritis dan praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media Audiovisual mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA sehingga 

dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Implementasi Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual di SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang 

diharapkan dapat mendorong para guru agar dapat mengadakan modifikasi 

pembelajaran dengan menerapkan dan melakukan inovasi pembelajaran 
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sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan metode yang bervariasi. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Dengan penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual maka diharapkan siswa dapat mengkontruksi 

pengetahuan dan keterampilan barunya pada mata pelajaran IPA, 

meningkatkan keterampilan bertanya bagi siswa dalam pembelajaran IPA, 

mampu memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran IPA melalui kegiatan 

menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep dalam mata pelajaran 

IPA serta dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dalam belajar sehingga 

siswa dapat belajar mandiri agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual dalam lingkungan sekolah dapat 

menumbuhkan kerjasama antar guru yang berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran di sekolah serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik 

dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling utama. Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hamdani (2011:21) 

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya. 

Sejalan pendapat Rusman (2012:1) mengungkapkan belajar dapat 

dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman. Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:82) belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar 

memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan persepsi seseorang. 
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku dan kecakapan individu yang 

diperoleh melalui hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Belajar membutuhkan suatu prinsip agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Hamdani 

(2011:22) sebagai berikut : (1) kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) 

keaktifan siswa; (5) mengalami sendiri; (6) pengulangan; (7) materi pelajaran 

yang menantang; (8) balikan dan penguatan; (9) perbedaan individual. 

Sedangkan Hamalik (2014) menyebutkan prinsip-prinsip belajar sebagai 

berikut: (1) belajar bertujuan yang berkenaan dengan pengembangan perilaku 

siswa; (2) belajar didasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu; (3) belajar 

dilaksanakan melalui pengalaman; (4) belajar bersifat keseluruhan; (5) belajar 

membutuhkan bimbingan; (6) belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar 

individu; (7) belajar dihadapkan pada masalah yang perlu dipecahkan; (8) hasil 

belajar dapat ditransfer ke dalam situasi lain. 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. 

2.1.1.3 Faktor Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 
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yang ada dalam individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

1) Faktor Intern  

Faktor intern yang mempengaruhi proses belajar di bagi menjadi tiga, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah 

meliputi faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor psikologis meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan 

faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (psikis).  

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dikelompokkan menjadi 

3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup 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. 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat 

seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyrakat. 
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Dari beberapa faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baik faktor 

ekstern maupun faktor intern memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses 

belajar. Jika faktor-faktor tersebut mendukung proses belajar, maka hasil belajar 

yang dicapai siswa akan maksimal. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Dalam proses pendidikan di sekolah pembelajaran merupakan hal yang 

paling utama. Menurut Rusman (2012:1) pembelajaran merupakan suatu sistem, 

yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 

lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Menurut 

Haryono (2013:55) pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara 

pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. 

Sedangkan menurut Daryanto (2012: 30) pembelajaran merupakan suatu 

proses interaksi antara komponen-komponen system pembelajaran. Konsep dan 

pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, 

siswa, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar. 

Isjono (2011:14) pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, 

bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi antar berbagai komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain, meliputi pendidik,siswa, bahan ajar, media, 

metode, dan evaluasi. 
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2.1.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Darsono (dalam Hamdani 2011) berpendapat bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.  

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologi. 

7. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

8. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu 

siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu, tingkah 

laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya.tingkah laku tersebut 

meliputi pengetahuan, keterampilan,dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap perilaku siswa. 

2.1.2.3 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Menurut Sugandi (2008) pembelajaran pada taraf organisasi mikro 

mencakup pembelajaran bidang studi tertentu dalam suatu pendidikan, tahunan, 
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dan semesteran. Apabila pembelajaran tersebut ditinjau dari pendekatan system, 

dalam prosesnya akan melibatkan berbagai komponen berikut. 

a. Tujuan, secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap 

yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 

b. Subjek belajar, dalam system pembelajaran erupakan komponen utama karena 

berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

c. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk kegiatan 

pembelajaran 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membentu menyampaikan pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. 

f. Penunjang, dalam system pembelajran adalah fasilitas belajar, sumber belajar, 

alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang berfungsi 

memperlancar dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran berasal dari kata „kualitas‟ dan „pembelajaran‟. 

Menurut Etzioni (dalam Hamdani,2011:194) kualitas dimaknai sebagai mutu atau 
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keefektifan.Secara definitif efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Hamdani, (2011:194) 

menyatakan bahwa efektivitas belajar merupakan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Sedangkan Uno Hamzah (2009:153) berpendapat bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan hasil yang baik pula. 

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses 

pembelajaran agar dapat menciptakan efektifitas belajar. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Komponen Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapain tujuan pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004:7-10) indikator kualitas pembelajaran adalah: perilaku 

pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

keterampilan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan 

hasil belajar siswa. 
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Komponen Kualitas pembelajaran tersebut sebagai berikut: 

2.1.3.2.1 Kualitas Guru dalam Pembelajaran 

Guru adalah variabel bebas yang mempengaruhi kulitas pembelajaran. Hal 

ini disebabkan karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses 

pengajaran. Kompetensi profesional yang dimiliki guru sangat dominan dan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang 

dimiliki guru, baik bidang kognitif, seperti penguasaan bahan,bidang, sikap, 

seperti mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, 

peng-gunaan metode metode pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, dan lain 

lain (Hamdani 2011:79). 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus menguasai keterampilan dasar 

mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang dikuasai guru ikut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Mulyasa (2008: 69) mengemukakan 

bahwa keterampilan mengajar guru adalah kompetensi professional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh.  

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

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan 

mengajar. Keterampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Menurut Rusman (2012: 80) Keterampilan membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi agar siswa siap 

mental dan perhatian siswa terpusat pada apa yang dipelajari serta memiliki 
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motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan 

semangat dan konsentrasi yang tinggi. 

Komponen membuka : 

(1) Menarik perhatian siswa 

(2) Menimbulkan motivasi 

(3) Memberikan acuan melalui berbagai usaha 

(4) Membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

2) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir. Selain itu kegiatan bertanya bertujuan untuk 

meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa 

dengan siswa. Dengan demikian, pertanyaan yang diberikan bisa bersifat suruhan 

maupun kalimat yang dapat mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada dasarnya, keterampilan bertanya dapat dikelompokan dalam 

dua kelompok besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya 

lanjut. 

Keterampilan bertanya dasar terdiri atas komponen komponen sebagai 

berikut : 

a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

b) Pemberian Acuan 

c) Pemusatan 

d) Pemindahan Giliran 
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e) Penyebaran 

f) Pemberian waktu berfikir 

g) Pemberian Tuntunan 

Sedangkan keterampilan bertanya lanjut memiliki komponen sebagai 

berikut : 

a. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan  

b. Pengaturan urutan pertanyaan  

c. Penggunaan pertanyaan pelacak 

d. Peningkatan terjadinya interaksi  

3) Keterampilan memberi penguatan 

Guru yang baik harus selalu memberi penguatan, baik dalam bentuk 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, 

excellent, bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali, dan sebagainya) yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa 

atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan 

terus diulang. (Hamdani 2011: 84)  

Ada empat cara dalam memberikan penguatan (reinforcement), yaitu : 

a. Penguatan terhadap pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya, sebab jika tidak jelas 

akan tidak efektif. 

b. Penguatan kelompok siswa. Caranya dengan memberikan penghargaan kepada 

kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
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c. Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya diberikan 

segera mungkin setelah munculnya tingkah laku/respons siswa yang 

diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 

d. Variasi dalam penggunaan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif. (Rusman 2012:85) 

4) Keterampilan mengadakan variasi 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk 

mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, 

dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. (Rusman 2012:85) 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksud sebagai proses 

perubahan dalam pengajaran yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan alat dan media 

pembelajaran dan variasi dalam pola interaksi dalam kelas. 

Komponennya adalah: 

a) Variasi dalam gaya mengajar: 

(1) Variasi suara guru 

(2) Variasi mimik dan gestural 

(3) Perubahan posisi 

(4) Kesenyapan  
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(5) Pemusatan perhatian 

(6) Kontak pandang 

b) Penggunaan media dan bahan pelajaran  

c) Vareasi pola interaksi. 

5) Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

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

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu: 

a) Merencanakan: 

(1) Isi pesan (materi) 

(2) Penerima pesan (siswa) 

b) Menyajikan suatu penjelasan 

(1) Kejelasan 

(2) Penggunaan contoh dan ilustrasi 

(3) Pemberian tekanan 

(4) Penggunaan Balikan (Rusman 2012:86) 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi system pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informasi dengan 
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berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan 

masalah.  

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok, yaitu : 

a) Memusatkan perhatian siswa 

b) Memperjelas masalah 

c) Menganalisis pandangan siswa 

d) Meningkatkan urunan siswa 

e) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi 

f) Menutup diskusi 

7) Keterampilan Mengelola Kelas  

Menurut Uzer Usman(1992) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.(dalam 

Rusman.2012:90) 

Komponen-Komponen dalam mengelola kelas sebagai berikut : 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan danpemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (prefentif) meliputi: 

(1) Menunjukkan sikap tanggap  

(2) Membagi perhatian 

(3) Memusatkan perhatian kelompok 

(4) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

(5) Menegur 
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(6) Memberi penguatan 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal (represif) meliputi: 

(1) Modifikasi tingkah laku 

(2) Pengelolaan kelompok 

(3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah(Rusman 2012:90) 

8) Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Pembelajaran individual  adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Peran guru dalam pembelajaran 

perseorangan adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, 

fasilitator,konselor,dan sekaligus sebagai peserta kegiatan. 

Komponen-komponen Pembelajaran perseorangan antara lain : 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 

d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

(Rusman.2012:91-92) 

9) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. 
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Komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Uzer Usman 

(1992:85) adalah sebagai berikut  

(1) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

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

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

keterampilan mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui 

kegiatan pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa 

perubahan baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual Teaching 

and Learning berbantuan media Audiovisual adalah keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya, keterampilan 

membimbing diskusi kelompk kecil, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media Audiovisual 

adalah yaitu :1) mempersiapkan pembelajaran dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran; 2) membawa alat peraga untuk merangsang siswa agar 

mengkonstruksi pengetahuan mereka(konstruktivis); 3) memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk bertanya materi yang belum dipahami (bertanya); 4) membagi 

siswa ke dalam kelompok diskusi beranggota 5-6 siswa (masyarakat belajar); 5) 

guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan penemuan sifat-sifat cahaya 

(inkuiri); 6) membimbing siswa dalam menyampaikan hasil diskusi; 7) 
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menggunakan media Audiovisual sebagai penguatan (pemodelan)dan refleksi 

materi (refleksi); 8) melakukan penilaian dengan berbagai cara(penilaian nyata) 

2.1.3.2.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan diantaranya meliputi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan tersebut akan mendorong siswa untuk 

berbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut meliputi belajar dan bekerja 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Setiap waktu kebutuhan 

dapat berubah dan bertambah, sehingga menimbulkan variasi semakin banyak dan 

semakin luas. Dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan akan semakin 

beraneka ragam (Hamalik 2014:171). 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. 

Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2012:100). 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja. Paul 

B. Diedrich (dalam Sardiman 2012:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya yaitu, membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

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

menyalin. 

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

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

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

beternak. 

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran baik secara fisik maupun psikis (mental) yang merupakan satu 

kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. Siswa melakukan aktivitas belajar agar 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan mengalami 

perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Aktivitas 

siswa yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah visual activities, oral 

activities, listening activities, writing activities, emosional activites, motor 

activities, dan mental activities. 

Adapun Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual 

adalah sebagai berikut : 1) memperhatikan penjelasan guru dan mengamati alat 

peraga untuk menambah pemahaman; 2) mengkonstruksi pengetahuan sendiri; 3) 
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bertanya pada guru apabila belum paham; 4) berkelompok dan melakukan 

percobaan untuk menyelesaikan tugas dari guru; 5) mempresentasikan hasil 

diskusi dan memperhatikan presentasi kelompok lain; 6) memperhatikan media 

audiovisual sebagai penguatan materi; 7) melakukan refleksi bersama guru 

tentang materi yang dipelajari; 8) mengerjakan soal evaluasi.  

2.1.3.2.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:33) situasi belajar atau sering disebut sebagai 

iklim kelas, mengacu kepada suasana yang terjadi ketika pembelajaran 

berlangsung. Belajar akan berlangsung efektif dalam situasi yang kondusif.  

Iklim pembelajaran mencakup (Depdiknas 2004:9): 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

b. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru.  

2.1.3.2.4 Materi Pembelajaran 

Rifa‟i dan Anni (2010:195) menyatakan bahwa materi pelajaran 

merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, karena materi pelajaran 

akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran.  

Menurut Depdiknas (2004:9), materi pembelajaran yang berkualitas 

tampak dari : 

a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa. 
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b. Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual 

d. Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin 

e. Dapat menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi 

pembelajaran adalah isi atau bahan yang diperlukan untuk pembentukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dari mata 

pelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ada. Dalam penelitian ini materi yang 

dibahas adalah materi tentang sifat-sifat cahaya. Adapun indikator materi 

pembelajaran yang berkualitas diataranya; 1) kesesuaian materi dalam 

pembelajaran, 2) penerapan materi dalam pembelajaran. 

2.1.3.2.5 Media Pembelajaran 

Arsyad (2013:10) mengartikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian 

dan minat siswa dalam belajar. Sedangkan Rifa‟i dan Anni (2010:196) 

mengartikan media pembelajaran sebagai alat/wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran menurut Asyhar (2012:8) diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 
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terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada orang lain. 

Menurut Depdiknas (2004:9), kualitas media pembelajaran tampak dari: 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan 

siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. 

Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi 

dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

2.1.3.2.6 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2011:7) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Purwanto (2013:46) juga berpendapat bahwa hasil belajar 

adalah pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, 

sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (1956) dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga ranah (domain), yaitu: 
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1. Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

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

kognitif dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual diantaranya: 1) 

menjelaskan pengertian cahaya; 2) menyebutkan sifat-sifat cahaya; 3) 

membedakan sifat-sifat cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-hari; 4) membedakan sifat-sifat cahaya dapat 

dibiaskan dan cahaya dapat diuraikan; 5) menjelaskan sifat cahaya bila 

mengenai permukaan cermin; 6) menjelaskan sifat cahaya dapat menembus 

benda bening; 7) menjelaskan pemantulan cahaya. 

2. Domain Afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai siswa. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan siswa afektif adalah 

receiving (sikap menerima),responding (memberikan respons), valuing(nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

3. Domain Psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti 

keterampilan fisik dan syaraf, manupulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Katagori jenis perilaku untuk psikomotorik adalah persepsi (perception), 

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

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response),penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality)).  
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Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran IPA apabila 

pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa 

mengalami peningkatan yang baik, hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar kognitif. Hasil belajar siswa digunakan guru untuk dijadikan 

kriteria dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran 

tercapai maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA sudah diterapkan. 

Hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh karakter siswa dalam proses 

pembelajaran. Menurut Agus Zainul (2012:20) karakter adalah sifat kejiwaan, 

akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang. Sedangkan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk  dan membangun 

pola pikir, sikap, dan perilaku siswa agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak 

karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, 

pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk siswa 

menjadi pribadi positif dan berakhlak baik sesuai Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Agus 

Zainul, 2012: 22) 

Secara substantif, tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan 

memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif (baik). Tujuan pendidikan 

karakter yang harus dipahami oleh guru meliputi tujuan berjenjang dan tujuan 

khusus pembelajaran. (Agus Zainul, 2012:22). 

Pendidikan karakter bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu 

nilai yang menjadi satu kesatuan dengan setiap mata pelajaran di sekolah. Proses 
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pendidikan karakter tidak dapat langsung dilihat hasilnya dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan proses yang kontinu dan konsisten. Pendidikan karakter 

disekolah sangat dipengaruhi oleh perilaku guru. Perilaku guru yang negatif dapat 

membunuh karakter anak yang positif (seperti pemarah, kurang peduli, 

merendahkan diri anak, mempermalukan anak didepan kelas dan lain sebagainya). 

Adapun perilaku guru yang positif (seperti sabar, memberikan pujian kepada 

anak, kasih sayang, adil, bijaksana, ramah, dan santun) akan membangun dan 

menguatkan karakter positif anak.  

Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam empat 

bentuk integrasi, yaitu : (1) integrasi ke dalam mata pelajaran; (2) integrasi 

melalui pembelajaran tematik; (3) integrasi melalui penciptaan suasana 

berkarakter dan pembiasaan; (4) integrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler; (5) 

integrasi antara program pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. (Agus 

Zainul, 2012:46) 

Setelah dijabarkan tentang komponen kualitas pembelajaran, maka kita 

dapat menarik kesimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran dalam 

memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi siswa. Kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar. Dari beberapa 

indikator kualitas pembelajaran tersebut pada penelitian ini yang diamati dan 

diteliti adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 
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2.1.4 Pembelajaran IPA 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

Rustaman (2010:1.5) menjelaskan bahwa IPA atau sains merupakan 

proses yang menghasilkan pengetahuan. Sementara Samatowa (2010:3) juga 

memberikan pengertian tentang IPA yaitu sebagai ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang gejala-gejala 

alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan. 

Sutrisno (2007: 1-19) menyatakan IPA merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, 

serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran 

yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). Jadi IPA 

mengandung tiga hal : proses (usaha manusia memahami alam semesta), prosedur 

(pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya 

betul). Naskah kajian kebijakan kurikulum IPA oleh Depdiknas (2007:8) juga 

menyebutkan bahwa IPA atau sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu 

yang mempelajari serangkaian peristiwa dan gejala alam yang dikaji secara 

ilmiah. 
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2.1.4.2 Hakikat IPA 

Cain dan Evans (1990:4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu : produk, 

proses, sikap, dan teknologi. 

a.  IPA sebagai produk 

“Science as content or produk includes the accepted fact, laws, pricipals, and 

theorities of science. At the elementary level, science content can be separated 

inti three areas: physical, life, and erart” (Cain dan Evans, 1990:4). 

IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

dan teori-teori IPA. Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku 

teks, artikel ilmiah dalam jurnal. 

Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi berupa 

fakta-fakta dan konsep-konsep tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu fakta bahwa cahaya merambat lurus, 

konsep bahwa sifat bayangan yang mengenai cermin cekung tergantung letak 

bendanya 

b. IPA sebagai Proses 

“In garedes K through 8. The emphasize in science is paleced on the process 

component. This component focuses on the means used in acquiring science 

content” (Cain and Evans, 1990: 4) 

IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk 

IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan 

bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori. Tahapannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses 

eksperimen atau penelitian yang meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) 

interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variable; (7) 
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merencanakan dan melaksanakan penelitian ; (8) interferensi ; (9) aplikasi ; (10) 

komunikasi. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan/produk IPA tentang materi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan 

sehari-hari., yaitu melalui percobaan penemuan sendiri tentang sifat cahaya dapat 

merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya 

dapat diuraikan. 

c.  IPA sebagai sikap 

“Developing objectivy, openness, and tentativenesss as well as being 

conclusions on aviable data are all part of scientific attitude. The concept of 

intelligent failure should be developed at the elementary level. Children 

should not be afraid to stick their necks out and make intelligent mistakes, 

much scientific knowledge has result from such mistake. Science can be fun 

and stimulating. Children should be involved in “messing about” activities as 

well as structured experiences” (Cain dan Evans, 1990:5). 

 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang 

selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA melalui menemukan, 

berdiskusi, dan percobaan dalam pembelajaran, misalnya sikap ingin tahu, 

objektif, terbuka, tidak tergesa-gesa, berhati-hati, ingin menyelidiki, dan 

tanggungjawab. 

d.  IPA sebagai teknologi 

“During the 1980s we have seen the beginnings of a new focus in 

science education. That focus emphasizes preparing our students for the 
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world of tomorrow. The development of technology as it relates to our daily 

lives has become a vital part of sciencing. The usefulness of science 

applications in solving “real world” problems is the theme seen in new 

curicula” (Cain and Evans, 1990:6). 

 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya 

secara langsung dalam bentuk teknologi. 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa 

setelah mempelajari IPA, siswa diharapkan dapat menerapkannya menjadi suatu 

bentuk teknologi yang mempermudah kehidupan. Contohnya: penggunaa 

Periskop dalam kapal selam untuk mengamati permukaan laut dalam hal ini 

memanfaatkan sifat pemantulan cahaya, Teleskop digunakan untuk mengamati 

bintang (pembiasan cahaya), Lup untuk memperbesar benda-benda kecil dari 

aslinya (cermin cembung), dan sebagainya. 

Berdasarkan hakikat IPA diatas, maka pembelajaran IPA seharusnya 

mencakup keempat aspek tersebut, sehingga pembelajaran IPA lebih bermakna 

dan tujuan pembelajaran IPA itu sendiri dapat tercapai dengan optimal. Oleh 

karena itu, pembelajaran dalam penelitian ini juga akan mengaplikasikan keempat 

aspek hakikat IPA tersebut. 

2.1.4.3 Pembelajaran IPA di SD 

Sekolah dapat menjadi tempat bagi siswa untuk belajar tentang berbagai 

gejala alam, salah satunya adalah melalui pembelajaran IPA. Namun, hal tersebut 

perlu disesuaikan dengan struktur kognitif anak. Oleh karena itu, pengajaran IPA 
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dan keterampilan proses IPA perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitif anak. 

Berkaitan dengan hal di atas, Piaget membagi tahap perkembangan 

kognitif anak menjadi: (1) sensorimotor (0-2 tahun); (2) praoperasional (2-7 

tahun); (3) operasional konkret (7-11 tahun); (4) operasional formal (11-15 

tahun). Sementara usia anak Sekolah Dasar di Indonesia bervariasi antara 6-12 

tahun. Dengan demikian, anak SD berada pada tahap akhir praoperasional sampai 

dengan awal tahap operasional formal. Pada usia atau tahap tersebut umumnya 

anak memiliki sifat sebagai berikut:  

a.  Memiliki rasa ingin tahu yang kuat 

b.  Senang bermain atau suasana yang menggembirakan 

c.  Mengatur dirinya sendiri, mengeksplorasi situasi sehingga suka mencoba-

coba 

d.  Memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, tidak suka mengalami 

kegagalan 

e.  Akan belajar efektif bila ia merasa senang dengan situasi yang ada 

f.  Belajar dengan cara bekerja dan suka mengajarkan apa yang ia bisa pada 

temannya. 

Namun bila dicermati lebih lanjut anak yang berada di kelas rendah atau 

kelas 1-3 memiliki kekhasan berbeda disbanding dengan anak yang berada dikelas 

atas atau 4-6. Siswa yang berada di kelas rendah atau kelas 1-3 pada umumnya 

berusia 6-9 tahun, sehingga berdasarkan klasifikasi Piaget tingkat perkembangan 

intelektualnya berada pada tahap akhir praoperasional sampai operasional 
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konkret. Dibanding dengan siswa yang berada dikelas atas atau yang berusia lebih 

tua memiliki kekhasan anatara lain: 

a. Penalarannya bersifat transduktif artinya bukan induktif dan bukan deduktif, 

melainkan bergerak dari sesuatu yang khusus ke hal yang khusus lagi. 

Akibatnya sering melihat adanya hubungan sesuatu yang sebenarnya tidak ada 

hubungannya. 

b. Tidak dapat berpikir reversible atau bolak balik artinya tidak bias berpikir 

kembali ke titik awal. 

c. Bersifat egosentris artinya memandang sesuatu dari sudut pandang dirinya 

sendiri. Anak sulit untuk memahami atau menerima pendapat orang lain. 

d. Belum memiliki pengertian kekekalan materi, mereka cenderung fokus pada 

aspek statis tentang sesuatu dari pada perubahan dari keadaan yang satu ke 

keadaan yang lain walau ditinjau dari substansi, volume dan jumlahnya tetap. 

e. Belum bisa berfikir secara abstrak. 

Berdasarkan teori Piaget di atas, tahap perkembangan kognitif siswa SD 

berada dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak mampu 

mengoprasikan logika namun masih dalam bentuk benda konkret. Oleh karena itu, 

guru SD perlu menghadirkan benda-benda konkret dan alat peraga/ media dalam 

pembelajaran IPA. 

Adapun manfaat praktis penggunan media pembelajaran menurut Arsyad 

(2013: 29-30) diantaranya yaitu: (1) memperjelas penyajian pesan dan informasi; 

(2) meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan 

motivasi belajar; (3) dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (4) 
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memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka serta memungkinkan interaksi langsung. Berdasarkan manfaat 

media tersebut, maka pembelajaran IPA membutuhkan media. Oleh karena itu, 

guru perlu mempersiapkan media dan lingkungan belajar yang memungkinkan 

siswa memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

Pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa adalah 

pembelajaran yang menerapkan keterampilan proses. Funk (1979) menyatakan 

bahwa keterampilan proses terbagi menjadi dua yaitu keterampilan dasar meliputi 

keterampilan mengobservasi, mengklarifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, 

memprediksi, dan menginferensi. Sedangkan keterampilan terintegrasi meliputi 

keterampilan mendefinisikan variable secara operasional, merumuskan hipotesis, 

menginterpretasikan data, mengontrol variable, dan melaksanakan eksperimen. 

Setelah memperhatikan karakteristik siswa SD di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA di SD akan efektif apabila siswa aktif berpartisipasi dan 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan situasi belajar 

siswa aktif. 

Lima prinsip utama pembelajaran IPA menurut Sutrisno (2007:5-3 –5-5), 

yaitu lima pernyataan tentang tentang kebenaran dalam pembelajaran IPA yang 

dijadikan panutan untuk melaksanakan pembelajaran IPA.  

a. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun noninderawi. Para siswa perlu dibuat agar aktif 

melakukan sesuatu agar memperoleh pengalaman. 
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b. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, sehingga 

perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari pengalaman perlu diungkap di setiap awal pembelajaran. 

c. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan 

pengetahuan para ilmuan, pengetahuan yang Anda miliki. Pengetahuan yang 

demikian Anda sebut miskonsepsi. Anda perlu merancang kegiatan yang dapat 

membentulkan miskonsepsi ini selama pembelajaran. 

d.  Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan 

relasi dengan konsep yang lain. Tugas Anda sebagai guru IPA adalah 

mengajak siswa untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari 

ke dalam fakta, data, konsep, symbol, dan hubungan dengan konsep yang lain. 

e.  IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembelajaran IPA di SD perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa SD yaitu pada tahapan 

operasional konkret, menggunakan keterampilan proses IPA dan mencakup 4 

komponen hakekat IPA yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi serta 

menerapkan model pembelajaran inovatif CTL dengan media Audiovisual, 

sehingga tujuan pembelajaran yang dikehendaki dalam kurikulum IPA SD dapat 

tercapai. 

2.1.5 Pendekatan Contextual Teaching and Learning  (CTL) 

Dalam penelitian ini peneliti membahas: 1) pengertian pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL); 2) prinsip-prinsip Pendekatan CTL;3) 
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karakteristik pendekatan CTL; 4) langkah-langkah pendekatan CTL;5) kelebihan 

dan kelemahan CTL. 

2.1.5.1 Pengertian PendekatanContextual Teaching and Learning  (CTL) 

Pendekatan menurut Joni (1993) diartikan sebagai “cara umum dalam 

memandang permasalahan atau obyek kajian, sehingga berdampak ibarat 

seseorang menggunakan kacamata dengan warna tertentu didalam memandang 

alam. Kaca mata berwarna hijau akan menyebabkan dunia kelihatan kehijaua-

hijauan, kaca-mata berwarna coklat akan membuat dunia kelihatan kecoklat-

coklatan, dan seterusnya“ (Abimanyu 2008: 2-4). Jadi, pendekatan digunakan 

apabila bersangkut paut dengan cara-cara umum dan atau asumsi dalam 

menyikapi sesuatu masalah kearah pemecahannya. 

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu konsepsi yang 

membantu guru mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata 

dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara dan tenaga 

kerja. Pembelajaran kontekstual bukan merupakan suatu konsep baru. Penerapan 

pembelajaran kontekstual di kelas-kelas Amerika pertama-tama diusulkan oleh 

John Dewey. Pada Tahun 1916 Dewey mengusulakan suatu kurikulum dan 

metodologi pengajaran yang dikaitkan dengan minat dan pengalaman siswa 

(Daryanto2012:156). 

Menurut Rusman (2012:187) pendekatan Contextual Teaching and 

Learning adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan 

kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya bisa dilakukan berbagai cara, selain 
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karena memang materi yang dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi 

faktual, juga bisa disiasatibdengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber 

belajar, media dan lain sebagainya, yang memang baik secara langsung maupun 

tidak diupayakan terkait atau ada hubungannya dengan pengalaman hidup nyata. 

Menurut Jonshon (2011:58) Contextual Teaching and Learning 

merupakan sebuah sistem yang dapat merangsang otak untuk menyusun pola pola 

yang dapat mewujudkan makna, serta Contextual Teaching and Learning 

merupakan sustu sistem yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna 

dengan menghubungkan muatan akademik dengan konteks dari kehidupan sehari 

hari. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning suatau cara pandang terhadap pembelajaran 

yang secara umum bertujuan mengaitkan antara materi pembelajaran dengan 

situasi di lingkungan siswa dan menuntut siswa membuat hubungan beberapa 

pengetahuan yang pernah dialami siswa dengan penerapanya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1.5.2 Prinsip-Prinsip Pendekatan CTL 

Menurut Rusman (2012:193-197) bahwa dalam pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching and Learning melibatkan tujuh prinsip utama pembelajaran 

yaitu: 

1. Kontruktivisme (contructivism) 

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) dalam CTL, yaitu 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya 
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diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

membangun pengetahuan itu memberi makna melalui pengalaman yang nyata. 

2. Menemukan (inquiry) 

Pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang 

diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi merupakan hasil menemukan sendiri. Dilihat dari segi kepuas secara 

emosional, sesuatu hasil menemukan sendiri nilai kepuasan lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil pemberian. 

3. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Oleh 

karena itu, bertanya merupakan strategi utama dalam CTL.Dengan kata lain, 

tugas bagi guru adalah membimbing siswa melalui pertanyaan yang diajukan 

untuk mencari dengan menemukan kaitan antara konsep yang dipelajari dalam 

kaitan dengan kehidupan nyata. Melalui penerapan bertanya, pembelajaran 

akan lebih hidup, akan mendorong proses dan hasil pembelajaran yang lebih 

luas dan mendalam dan akan banyak ditemukan unsur-unsur terkait yang 

sebelumnya tidak terpikirkan baik oleh guru maupun oleh siswa. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk 

melakukan kerja sma dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman 

belajarnya. Seperti yang disarankan dalam learning community, bahwa hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain melalui berbagai 
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pengalaman (sharing). Melalui sharing ini anak dibiasakan untuk saling 

memberi dan menerima, sifat ketergantungan yang positif dalam learning 

community dikembangkan. 

5. Pemodelan (Modelling) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan siswa yang 

semakin berkembang dan beranekaragam telah berdampak pada kemampuan 

guru yang terbatas.oleh karena itu , maka kini guru bukan lagi satu-satunya 

sumber belajar. Tahap pembuatan model dapat disajikan alternative untuk 

mengembangkan pembelajaran agar siswa bias memenuhi harapan siswa 

secara menyeluruh, dan membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh 

para guru. 

6. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja 

dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah berfikir ke belakang tentang apa-

apa yang sudah dilakukan di masa lalu, siswa mengendapkan apa yang baru 

dipelajarinya sebagai stuktur pengetahuan yang baru yang merupakan 

pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Pada saat refleksi, siswa 

diberi kesempatan untuk mencerna, menimbang, membandingkan, 

menghayati,dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri (learning to be). 

7. Penilaian Sebenarannya (Authentic Assessment) 

Guru dengan cermat akan mengetahui kemajuan, kemunduran, dan 

kesulitan siswa dalam belajar, dan dengan itu pula guru akan memiliki 

kemudahan untuk melakuakan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan 
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proses bimbingan belajar dalam langkah selanjutnya. Mengingat gambaran 

tentang kemajuan belajar siswa diperlukan di sepanjang proses pembelajran, 

maka penilaian tidak hanya dilakukan di akhir program pembelajaran, akan 

tetapi secara integral dilakukan selama proses pembelajaran itu terjadi. 

2.1.5.3 Karakteristik Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

Menurut Johnson (2011: 90-299), ada 8 komponen sebagai karakteristik 

pendekatan Contextual Teaching and Learning, yaitu 

a. Melakukan hubungan yang bermakna  

Siswa dapat mengatur diri sendiri dan mengembangkan minatnya secara 

individual, dapat bekerja secara individu ataupun kelompok, dapat belajar 

sambil berbuat 

b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan 

Siswa membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada 

dalam  kehidupan nyata sebagai anggota masyarakat. 

c. Belajar yang diatur sendiri 

Siswa melakukan suatu pekerjaan yang signifikan, ada tujuan, ada urusannya 

dengan orang lain, dan ada hasil yang bersifat nyata, dan semuanya itu di atur 

oleh dirinya sendiri. 

d. Bekerjasama 

Siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain. Peran guru adalah 

membimbingsiswa dalam kelompok, dan membantu siswa dalam 

memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. 

e. Berpikir kritis dan kreatif 
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Siswa mampu berpikir secara kritis dan kreatif, mampu membuat keputusan, 

memecahkan persoalan dan menggunakan logika serta bukti-bukti. 

f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa 

Siswa mampu memelihara pribadinya dengan cara member perhatian, 

memiliki harapan yang tinggi, dan memotivasi diri sendiri. 

g. Mencapai standar yang tinggi 

Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan 

dan memotivasi diri untuk mencapainya. Dalam hal ini peran guru 

memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut “excellent”. 

h. Menggunakan penilaian yang autentik  

Penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya: penilaian proyek, 

portofolio, daftar cek, pedoman observasi dan sebagaiya) akan merefleksikan 

hasil belajar sesungguhnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan 

komponen sebagai karakteristik Contextual Teaching and Learning yaitu: 

membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, 

melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berfikir kritis dan 

kreatif, membuat individu untuk tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir 

menggunakan penilaian autentik. 

2.1.5.4 Langkah-langkah pendekatan Contextual Teaching and Learning 

Menurut Daryanto (2012:156) secara garis besar langkah-langkah 

pendekatan Contextual Teaching and Learning  dalam kelas sebagai berikut : 
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a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

d. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

2.1.5.5 Kelebihan dan kekurangan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning 

2.1.5.5.1 Kelebihan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi 

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena pendekatan Contextual Teaching and 

Learningmenganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa 

dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan 
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filosofis konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” 

bukan ”menghafal”. 

2.1.5.5.2 Kekurangan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

1. Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam pendekatan 

Contextual Teaching and Learning. Guru tidak lagi berperan sebagai 

pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim 

yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan 

yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh 

tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. 

Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau 

”penguasa” yang memaksa kehendak melainkan guru adalah 

pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari 

dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian 

dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran 

sesuai dengan apa yang diterapkan semula. 

Solusi dari kekurangan diatas adalah guru harus dapat mengelola kelas 

dengan baik dan bekerja lebih ekstra dalam membimbing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih bermakna. 
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2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2012:4) berpendapat bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana perantara dalam proses  pembelajaran. 

Hamdani (2011:243) juga berpendapat bahwa media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran.  

Menurut Edgar Dale untuk memahami peranan media dalam proses 

mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya dalam 

sebuah kerucut yang kemudian dinamakan Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

(Edgar Dale cone of experience). 

 

Gambar 2.1 Kerucut pengalaman Edgar Dale 

(http://goeroendeso.wordpress.com/2009/02/07/peranan-media-pembelajaran/ 

diunduh pada tanggal 2 Februari 2015) 

Kerucut pengalaman ini dianut secara luas untuk menentukan alat bantu 

atau media yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah. 

http://goeroendeso.wordpress.com/2009/02/07/peranan-media-pembelajaran/
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Kerucut pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar 

yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa 

yang dipelajari, proses mengamati, dan mendengarkan melalui media tertentu dan 

proses mendengarkan melalui bahasa. 

Dari kerucut pengalaman belajar tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat 

pemahaman siswa dengan menggunakan media audiovisuallebih tinggi apabila 

dibandingkan jika tidak menggunakan media tersebut. Tingkat pemahaman 

melalui pengalaman belajar siswa dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Apa yang dibaca   : 10% 

Apa yang didengar  : 20% 

Apa yang dilihat   : 30% 

Apa yang dilihat dan didengar : 50% 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau perantara yang bervariasi 

yang dapat menyampaikan pesan atau inti pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

2.1.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk 

memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki media tersebut dan berusaha 

menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses 

pembelajaran.  
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Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya 

adalah sebagai berikut: (1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau; (2) mengamati benda atau peristiwa yang sukar 

dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang; (3) memperoleh 

gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati karena 

ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil; (4) mendengar suara yang sukar 

ditangkap dengan telinga secara langsung; (5) mengamati dengan teliti binatang-

binatang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap; (6) 

mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati; 

(7) mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan; 

(8) dengan mudah membandingkan sesuatu; (9) dapat melihat secara cepat suatu 

proses yang berlangsung secara lambat; (10) dapat melihat secara lambat gerakan-

gerakan yang berlangsung secara cepat; (11) mengamati gerakan-gerakan mesin 

atau alat yang sukar diamati secara langsung; (12) melihat bagian-bagian yang 

tersembunyi dari suatu alat; (13) melihat ringkasan dari suatu rangkaian 

pengamatan yang panjang atau lama; (14) dapat menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak; (15) dapat belajar sesuai 

dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing (Hamdani 2011: 246). 

2.1.6.3 Jenis Media Pembelajaran 

Ada berbagai jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam 

proses pengajaran, diantaranya:1) media grafis berfungsi menyalurakan pesan dari 

sumber ke penerima pesan. Jenis media grafis diantaranya: gambar atau foto, 

sketsa, diagram, bagan atau chart; 2) teks, media ini membantu siswa untuk fokus 



57 

 

pada materi karena cukup endengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang 

menuntut konsentrasi; 3) audio, memudahkan dalam mengidentifikasi objek-

objek, mengklasifikasikan objek, mamu menunjukkan hubungan spasial dari suatu 

objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret; 4) media grafik 

mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, menjelas-

kan konsep abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah 

yang procedural;5) media animasi menyediakan suatu tiruan yang apabila 

dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahalatau berbahaya; 6) 

media Audiovisual cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau 

psikomotorik (Hamdani 2011: 250). 

2.1.6.4 Media Audiovisual 

Asyhar (2012:73) berpendapat bahwa media Audiovisual dapat 

menampilkan unsur gambar(visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Arsyad (2013:12) menegaskan bahwa 

belajar menggunakan indera ganda seperti pandang-dengar akan memberikan 

keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar banyak dari pada jika materi 

pelajaranya disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus 

dengar. 

Menurut Hamdani(2012:249) Audiovisual merupakan kombinasi audio 

dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar. Audiovisual akan menjadikan 

penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, 

dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru karena 
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penyajian materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa berperan sebagai 

fasilitator belajar siswanya. 

Dzamarah dan Zain (2010 : 124-125) menjelaskan banwa media 

Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar yaitu berupa 

Audiovisual. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi media auditif dan media visual. Media ini dibagi menjadi : 

a) Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, 

seperti film bingkai suara (sound slides) , film rangkai suara, dan cetak suara. 

b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur-unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti film suara dan Audiovisual cassette. 

Pembagian lain dari media ini sebagai berikut : 

a) Audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari 

satu sumber seperti film Audiovisual cassette. 

b) Audiovisual tidak murni unsur suara maupun unsur gambar berasal dari 

sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya 

berasal dari slide proyektor  dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. 

Contoh lainnya adalah film strip suara atau cetak suara. 

Arsyad (2013:146) menjelaskan salah satu contoh media Audiovisual yaitu 

kombinasi slide dan suara gabungan slide (film bingkai) dengan tape audio adalah 

jenis multimedia yang serbaguna , mudah digunakan dan cukup efektif untuk 

pemebelajaran kelompok atau pembelajaran perorangan dan belajar mandiri. Jika 

didesain dengan baik, gabungan slide dan tape membawa dampak yang dramatis 

dan tentu saja dapat meningkatkan hasil belajar. Media pembelajaran gabungan 
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slide dan tape dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang 

melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya 

respon emosional. Tayangan satu atau seperangkat gambar bisa disertai oleh satu 

narasi yang sesuai sebagai pengantar dan pembelajaran pendahuluan dari satu 

unit. Narasi lain dapat disertakan terutama untuk menyajikan pelajaran secara 

lebih rinci.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas disimpukan bahwa media 

Audiovisual adalah suatu bentuk tayangan yang berupa media pandang-dengar. 

Setelah dijelaskan jenis-jenis media Audiovisual maka peneliti menggunakan 

media Audiovisual slide suara yang berupa Video dalam penelitian ini. 

2.1.6.4.1 Langkah Pembuatan Media Audiovisual pada Siklus I melalui 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 

a) Menentukan baground Video yang akan ditayangkan agar menarik bagi siswa. 

b) Mencari gambar-gambar di internet tentang contoh peristiwa sifat cahaya 

merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. 

c) Mencari Video tentang sifat-sifat cahaya di youtube. 

d) Membuat slide berisi kalimat pembuka Video dan penjelasan tentang gambar 

contoh peristiwa sifat cahaya merambat lurus dan dipantulkan. 

e) Membuat rekaman suara yang menjelaskan kalimat pembuka, gambar contoh 

peristiwa sifat cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. 

f) Mengabungkan slide, gambar, potongan Video dan rekaman suara sehingga 

menjadi sebuah Video yang bagus. 
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Video pada Siklus I Materi Sifat Cahaya Merambat Lurus dan 

Cahaya dapat Dipantulkan 

 

Gambar 2.2 Video Cahaya Merambat Lurus 

 

Gambar 2.3 Video Cahaya dapat Dipantulkan 

2.1.6.4.2 Langkah Pembuatan Media Audiovisual pada Siklus II melalui 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 

a) Mencari gambar dan Video di internet yang berkaitan dengan materi sifat 

cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat diuraikan. 

b) Memilih gambar dan Video yang sesuai dengan materi. 

c) Membuat slide berisi penjelasan materi sifat cahaya dapat dibiaskan dan 

cahaya dapat diuraikan. 

d) Membuat rekaman suara yang menjelaskan gambar dan tulisan dalam Video. 

e) Menggabungkan slide, gambar, Video dan rekaman suara sehingga menjadi 

sebuah Audiovisual. 
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Video pada Siklus II Materi Sifat Cahaya dapat Dibiaskan dan 

Cahaya dapat Diuraikan 

 

Gambar 2.4 Video Cahaya dapat Dibiaskan  

 

Gambar 2.5 Video Cahaya dapat Diuraikan 

2.1.6.4.3 Langkah Pembuatan Media Audiovisual pada Siklus III melalui 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 

a) Mencari gambar dan Video yang menarik di internet yang sesuai dengan 

materi cahaya dapat menembus benda bening. 

b) Memilih gambar dan Video yang cocok untuk ditampilkan di depan 

c) Menggabungkan dengan slide dan suara sebagai penjelasan dari gambar yang 

dipilih dan slide berisi tulisan sebagai penjelasan gambar. 

d) Memberikan animasi pada Video agar lebih menarik siswa dalam 

memperhatikan Audiovisual. 
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Video pada Siklus III Materi Sifat Cahaya dapat Menembus Benda 

Bening 

 

Gambar 2.6 Cahaya Dapat Menembus Benda Bening 

2.1.7  Teori Belajar Yang MendasariPembelajaran Contextual Teaching 

and Learning dengan media Audiovisual 

 Teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual antara lain 

(Rifa‟i dan Anni.2011: 128) : 

2.1.7.1 Teori Belajar Kognitif 

Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan 

oleh stimulus yang berasal di luar dirinya, melainkan oleh factor yang ada pada 

dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang 

berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu 

memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pandangan tersebut, teori 

psikologi kognitid memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur 

kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat menganal dan memahami stimulus 

yang dating dari luar. Dengan kata lain , aktivitas belajar pada diri manusia 
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ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan 

informasi. 

Kegiatan pengolahan informasi yang berlangsung di dalam kognisi itu 

akan menentukan perubahan perilaku seseorang. Bukan sebaliknya jumlah 

informasi atau stimulus yang mengubah perilaku. Demikian pula kinerja 

seseorang yang diperoleh dari hasil belajar tidak tergantung pada jenis dan cara 

pemberian stimulus, melainkan lebih ditentukan oleh sejauh mana seseorang 

mampu mengolah informasi sehingga dapat disimpulkan dan digunakan untuk 

merespon stimulus yang berada di sekelilingnya.oleh karena itu teori belajar 

kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk 

belajar, mengingat, dan penggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan 

disimpan di dalam pikirannya secara efektif. 

Teori belajar kognitif mendasari penelitian ini karena teori ini berimplikasi 

pada pembelajaran, khususnya di SD yaitu pada tahap operasional konkret. Pada 

tahap ini anak mampu mengoprasionalkan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda konkret. Kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada 

namun belum bias memecahkan masalah abstrak. Oleh karena itu guru harus 

menyajikan sesuatu yang konkret agar siswa SD bisa memahaminya. Penyajian 

pembelajaran akan dikemas secara kontekstual disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada disekitar kehidupan siswa. Peneliti juga menggunakan media 

Audiovisual agar penyajian materi tidak terlalu abstrak bagi siswa. Selain itu, 

berbagai kemampuan kognitif yang dimiliki anak juga harus terus diasah sesuai 

dengan tahap perkembangannya melalui kegiatan mengkrontruksikan 



64 

 

pengetahuan, menemukan, bekerja secara kelompok dan memodelkan 

pengetahuannya. 

2.1.7.2 Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori belajar kontruktivistik menyatakan bahwa pendidik tidak dapat 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Sebaliknya, siswa harus 

mengkrontuksikan pengetahuannya sendiri. Peran pendidik adalah : (a) 

memperlancar proses pengkrontuksian pengetahuan dengan cara membuat 

informasi secara bermakna dan relevan dengan siswa, (b) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan atau menerapkan gagasannya 

sendiri, dan (c) membimbing siswa untuk menyadari dan secara sadar 

menggunakan strategi belajarnya sendiri (Slavin, 1994). Dengan demikian fungsi 

utama pendidik adalah menyediakan tangga pemahaman yang puncaknya 

merupakan bentuk pemahaman paling tinggi, dan siswa harus menaiki tangga 

tersebut. 

Intisari dari teori belajar kontruktivisme adalah bahwa belajar merupakan 

proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi kompleks yang 

berlangsung pada diri seseorang.individu yang belajar dipandang sebagai seorang 

secara konstan memberikan informasi baru untuk diinformasikan dengan prinsip 

(rules) yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak 

sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar siswa mampu melakukan 

kegiatan belajar, maka dia harus melibatkan diri secara aktif. 

Secara filosofis belajar menurut kontruktivisme adalah membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui 
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konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-koyong. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil atau diingat. 

Manusia harus mengkrontuksikan pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. (Baharuddin dan Wahyuni 2008:116) 

Beberapa karakteristik perspektif kontruktivisme dalam pembelajaran 

yaitu (Winataputra 2007:6.19): 

a. Mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis 

informasi. 

b. Dimungkinkannya prespektif jamak (multiple perspective) dalam proses 

belajar. 

c. Peran siswa utama dalam proses belajar, baik dalam mengatur 

ataumengendalikan proses berfikirnya sendiri maupun ketika berinteraksi 

dengan lingkungannya 

d. Penggunaan scaffolding dalam pembelajaran 

e. Peranan pendidik atau guru lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor untuk 

mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar siswa. 

f. Pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik. 

Teori belajar kontruktivisme juga mendasari penelitian ini karena dalam 

pembelajaran siswa harus menemukan dan mengkontruksi pengetahuanya 

kemudian disesuaikan dengan informasi yang sudah ada dalam dirinya sehingga 

menjadi pengetahuan baru bagi dirinya. Selain itu kontruktivis merupakan salah 

satu komponen penting yanga harus ada dalam CTL, sehingga teori 
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kontruktivisme menjadi landasan yang kuat bagi terlaksananya pembelajaran 

CTL. 

2.1.8  Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual dalam  Pembelajaran IPA 

Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media Audiovisual langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah-langkah Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(Daryanto, 2012:156) sebagai berikut: 

1. Kembangkan bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

4. Ciptakan masyarakat belajar 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

Dalam penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media, media yang digunakan adalah media Audiovisual yang 

menggabungkan antara gambar dengan audio sehingga siswa dapat menerima 

materi dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam penerapan media 

Audiovisual menurut Suleiman (1988:20-24) sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan tujuan dan materi apa yang akan disampaikan dalam media. 
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2. Menyajikan materi dalam bentuk media yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam penyajian lebih memperhatikan tujuan dan penampilan yang menarik. 

3. Penerapan media yang menunjukkan subjek yang menjurus pada kegiatan 

diskusi setelah penyajian. 

4. Kelanjutan setelah penerapan yaitu mengulang materi untuk memahami pesan 

dalam media. 

Berdasarkan langkah-langkah pendekatan dan media di atas, maka peneliti 

menggabungkan keduanya sehingga tercipta modifikasi langkah pembelajaran 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

2. Guru mengembangkan pemikiran anak agar belajar lebih bermakna dengan 

cara menunjukkan alat peraga yang berkaitan dengan materi. 

3. Siswa belajar dengan cara menemukan sendiri serta mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

4. Siswa melakukan kegiatan inquiri untuk semua topik dengan bimbingan guru. 

5. Guru mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

6. Guru menciptakan masyarakat belajar untuk siswa. 

7. Siswa berkerjasama dalam kelompok belajar dengan anggota 5-6 siswa. 

8. Siswa mengerjakan lembar kerja kelompok yang diberikan guru. 

9. Guru menyajikan media audiovisual berbentuk Audiovisual. 
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10. Siswa memperhatikan dan berdiskusi dengan kelompok tentang materi yang 

disampaikan. 

11. Siswa mendapat refleksi di akhir pertemuan dari guru. 

12. Guru memberikan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Dalam pengajaran IPA dengan menggunakan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual di Sekolah Dasar guru 

mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Selain itu guru harus dapat 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menginkuirikan masalah yang relevan 

dengan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik 

siswa untuk belajar IPA. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan, 

baik SD, SMP, maupun SMA. Dengan mengkaitkan materi dan kehidupan siswa 

serta pemberian kesempatan pada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran 

maka pembelajaran akan lebih bermakna dan diharapkan siswa mampu mencapai 

nilai diatas KKM. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian menggunakan pendekatan 

Contektual Teaching Learning dengan media Audiovisual dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 

Nurhani  (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sains Sifat Cahaya 

Siswa Kelas V SD Negeri 12 Singkawang Timur”, dikatakan bahwa hasil belajar 
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pada pembelajaran IPA masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, hal ini 

disebabkan karena aktivitas siswa selama pembelajaran rendah, faktor yang 

mempengaruhinya adalah proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan sehingga siswa cenderung pasif. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menyusun skenario pembelajaran yang pada siklus I sebesar 76,25% dan 

siklus II sebesar 86,25% dan peningkatan kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan pendekatan kontekstual pada siklus I sebesar 77,08% dan 

pada siklus II sebesar 89,58%. Sementara itu, hasil belajar siswa  juga mengalami 

peningkatan,yang sebelumnya (data awal) sebesar 63,33  menjadi  68,13  pada  

siklus  I  dan  pada  siklus  II menjadi  sebesar  87,52.  

Wisnu (2013) dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN Bringin 02” menunjukkan bahwa 

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pembelajaran kelas V SD N Beringin 

02. Hal ini terjadi karena guru melakukan langkah-langkah dengan baik. Hasil 

penelitian siklus I, keterampilan guru mendapatkan rata-rata skor 29 dengan  

kriteria  baik.  Siklus  II  meningkat  rata-rata  skor  menjadi  37,5  dengan kriteria  

sangat  baik.  Aktivitas  siswa  siklus  I  mendapatkan  rata-rata  skor  26,16 

dengan  kriteria  baik.  Siklus  II  meningkat  rata-rata  skor  menjadi  31,95  

dengan kriteria  baik.  Hasil  belajar  siswa  juga  mengalami  peningkatan,  pada  

siklus  I ketuntasan  siswa  adalah  69,15.  Siklus  II  ketuntasan  siswa  meningkat  

menjadi 81,22. 
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Ida Djarwati (2013) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Dalam Pembelajaran IPAuntuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Perak Utara III Surabaya”. 

Hasil penelitianmenunjukkan adanya peningkatan persentase aktivitas guru dan 

siswa pada siklus I dan siklus II. Aktivitasguru mengalami peningkatan sebesar 

23,75% yaitu dari 71,25% pada siklus I menjadi 95% pada siklus II. 

Sedangkanaktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 19,30%, yaitu dari 

72,65% pada siklus I menjadi 91,95% pada siklus II.Hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas IV SDN Perak Utara III Surabaya mengalami peningkatan. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal mengalami peningkatan sebesar 20,83%, 

yaitu dari 75% pada siklus I menjadi 95,83% pada siklusII. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kontekstual dapatmeningkatkan hasil belajar siswa.(http ://ejournal. 

unesa.ac.id/jurnal-penelitian-pgsd-vol.1-no.2). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2013) berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Kelas I SD N 

Manukan Kulon II/499 Surabaya”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

guru pada siklus I sebesar 77,1% dan meningkat pada siklus II menjadi 87,5%. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga mengalami peningkatan. Pada siklus I 

aktivitas siswa mencapai 76,25% dan pada siklus II aktivitas siswa mencapai 

86,36%. Sementara itu hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 72,5% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 87,5%. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
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penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Contextual teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

tema lingkungan di kelas I SDN Manukan Kulon II/499 Surabaya.(http ://ejournal. 

unesa.ac.id/jurnal-penelitian-pgsd-vol.1-no.2). 

Sejalan dengan itu penelitian yang dilaksankan oleh Prastika (2013) 

dengan judul “Pengaruh Pendekatan Kontekstual (CTL) Terhadap Pemahaman 

Konsep Matematis Siswa”.Hasilnya terbukti dengan menerapkan pendekatan 

Contekstual Teaching Learning (CTL) mempengaruhi tingkat pemahaman konsep 

matematika siswa kelas 8 SMP Sekincau.(http://jurnal.fkip.unila.ac.id/jurnal-

penelitian-matematika-vol.1-no.3). 

Penelitian yang dilaksankan oleh Margo O‟Sullivan (2006) dengan judul 

“Lesson observation and quality in primary education as contextual teaching and 

learning processes”. Hasilnya terbukti dengan menerapkan pendekatan 

Contekstual Teaching Learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. 

(http://eltj.oxford.journals.org/volume 26, issue 3). 

Penelitian oleh S. Moch (2013) dengan judul “Prescribing Competence In 

Relation To Conceptual And Contextual Teaching And Learning”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa menggunakan konseptual dan pendekatan Contextual 

Teaching And Learning dalam pembelajaran dapat berpengaruh terhadap perilaku 

guru, aktifitas siswa dan hasil belajar. Serta membantu siswa dalam memahami 

materi.(http://journal-of-educational-research/Volume 35, Issue 8). 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/jurnal-penelitian-matematika-vol.1-no.3
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/jurnal-penelitian-matematika-vol.1-no.3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073805930500091X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07380593/26/3
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Penelitian oleh Sutrisnawati (2013) dengan judul “Penggunaan Media 

Audio Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyanyikan Lagu Wajib 

Nasional Pada Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian pelaksanaan observasi guru 

dan siswa meningkat sebesar 21,42 % pada siklus II. Ketuntasan hasil belajar 

siswa dalam menyanyikan lagu wajib nasional meningkat 30,5 % pada siklus II 

dan ketuntasan unjuk kerja menyanyikan lagu wajib nasional meningkat 18,83% 

pada siklus II.(http://ejornal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian pgsd/article)  

Serta penelitian yang dilakukan oleh Jauhari (2013) dengan judul 

“Pengaruh Implementasi Strategi Dia Tampan Berbantuan Media Audio Visual 

Terhadap Hasil Belajar Membaca Permulaan Siswa Kelas I Gugus Labuhan Haji”. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

Strategi Dia Tampan dengan Konvensional (Fhitung = 1,273, p<0,05), (2) terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan Media Audio Visual dengan tanpa Media 

Audio Visual (Fhitung = 1,363, p<0,05), (3) terdapat interaksi yang signifikan 

Strategi Dia Tampan dengan Media Audio Visual (Fhitung = 1,735, p<0,05), (4) 

terdapat perbedaan Hasil Belajar antara siswa yang Strategi Dia Tampan dan 

Media Audio Visual dengan siswa yang Konvensional dan Media Audio Visual 

(Fhitung = 0,465, p<0,05), (5) terdapat perbedaan Hasil Belajar antara siswa yang 

Strategi Dia Tampan tanpa Media Audio Visual dengan Konvensional tanpa 

Media Audio Visual (Fhitung = 3,730, p<0,05) (6) terdapat perbedaan Hasil Belajar 

antara siswa yang Strategi Dia Tampan dan Media Audio Visual dengan siswa 

yang Strategi Dia Tampan tanpa Media Audio Visual (Fhitung = 0,843, p<0,05) (7) 

terdapat perbedaan Hasil Belajar antara siswa yang Konvensional dan Media 

http://ejornal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian
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Audio Visual dengan Konvensional tanpa Media Audio Visual (Fhitung = 1,822, 

p<0,05). (http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_pendas/article/view/766). 

Temuan-temuan tersebut menunjukan bahwa hasil belajar siswa dengan 

menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual meningkat dengan baik, maka dari itu penelitian-penelitian tersebut 

dapat dijadikan pendukung untuk melaksanakan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat menambah khasanah pengembangan 

pengetahuan mengenai penelitian IPA. Dalam hal ini, untuk meningkatkan 

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

belajar siswa melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media Audiovisual pada kelas V  SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang. 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, dapat diambil pokok pemikiran dalam 

pembelajatan IPA di SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang belum mencapai 

hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa.  

Melihat kondisi tersebut peneliti dan timkolaborasi merencanakan untuk 

melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual. Dengan 

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual dapat membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan melibatkan tujuh komponen utama dalam pembelajaran kontekstual. 

http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_pendas/article/view/766
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Skema Alur Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka Berfikir 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berfikir yang sudah dirumuskan maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Dengan menerapkan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang.  

 

Kondisi Awal 

1. Dari guru, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru, kurang mengajak 

siswa ke dunia nyata, sehingga siswa kurang dapat mengkonstruksikan dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang ada. 

2. Siswa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa kurang diajak 

mengaitkan materi dengan dunia nyata, siswa masih enggan bertanya apabila belum 

paham. 

3. Dari KBM, pembelajaran kurang kondusif, karena siswa  pasif  dalam  pembelajaran.  

Pengunaan  media masih kurang. Hasil belajar masih dibawah KKM 65. 

 Tindakan 

Menerapkan Pendekatan  Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual dalam pembelajaran IPA dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan pemikiran anak agar siswa belajar dengan cara mengkontruksi 

sendiripengetahuan.  

2. Melakukan kegiataninquiriuntuksemua topik 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya  

4. Menciptakan masyarakat belajar  

5. Membimbing pemodelan sebagai contoh pembelajaranmelalui media Audiovisual 

6. Refleksi di akhir pertemuan 

7. Memberikan penilaian yang sebenarnya  

 
Kondisi Akhir 

 
 Ketrampilan guru meningkat dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning dengan media Audiovisual 

 Aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran IPA 

 Hasil belajar siswa meningkatdalam pembelajaran IPA  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang ditetapkan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut 

Arikunto (2010:3), PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama.Langkah-langkah PTK secara garis besar digambarkan pada 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Tahapan PTK 

Rancangan dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2009:16-18) yang dijelaskan sebagai berikut: 
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3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dimana peneliti menentukan 

titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. (Suharsimi 2009:18 ) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya  

adalah sebagai berikut : 

(1) mengkaji atau menelaah materi pembelajaran IPA Kelas V semester 2 akan 

dilakukan tindakan dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

(2) menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual. 

(3) Menyiapkan media pembelajaran Audiovisual dan media lain yang 

mendukung. 

(4) Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis, lembar kerja siswa. 

(5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan mengenai tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari tiga 

siklus dimana setiap siklus satu pertemuan. Guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan RPP  yang sudah direncanakan. 
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3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual. 

3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2009: 19). Setelah melakukan 

pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media Audiovisual pada siklus pertama, maka hasil kajian dari 

pelaksanaan siklus pertama meliputi ketercapaian-ketercapaian indikator dari 

ketiga variabel yang ada dalam penelitian, digunakan untuk memperbaiki 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

3.2 KONDISI PRA SIKLUS 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kualitas pembelajaran IPA di 

SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang, meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar. 

Dalam kondisi pra siklus keterampilan guru masih rendah, terlihat dari 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru, guru belum menggunakan media 

interaktif, guru belum menggunakan metode variatif dan membuat pembelajaran 

lebih kompetitif, guru belum mengajak siswa ke dunia nyata, sehingga siswa 
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kurang dapat mengkonstruksikan dan menemukan sendiri pengetahuan yang ada, 

guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, seperti 

menggunakan permainan dalam pembelajaran atau menggunakan berbagai media 

yang menarik bagi siswa. 

Aktivitas siswa dalam Pembelajaran IPA masih rendah. Siswa masih 

kesulitan dalam mengkaitkan materi dengan dunia nyata, siswa belum aktif 

bertanya berakibat pada prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan. Siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran, kurang bersemangat dalam pembelajaran dan 

interaksi antar siswa kurang. 

Hasil belajar siswa masih rendah. Rata-rata ulangan harian IPA dari 42 

siswa ada 29 siswa (69%) mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 13 siswa 

(31%) yang mencapai nilai diatas KKM yaitu 65. 

 

3.3 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus penelitian 

dengan rincian tiap siklusnya adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Siklus Pertama 

3.3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a) Menyusun RPP sesuai dengan materi sifat cahaya merambat lurus dan cahaya 

dapat dipantulkan. 

b) Menyiapkan media Audiovisual menyiapkan sumber dan alat peraga. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a) Apersepsi : ”anak-anak pernah melihat cahaya matahari yang menerobos 

masuk melalui genting?” 

Bagaimana arah rambatnya? 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. 

c) Guru memberikan motivasi 

d) Siswa mengamati alat peraga berupa senter yang di bawa oleh guru (ekplorasi) 

e) Siswa menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan alat peraga (elaborasi) 

f) Siswa mengkrontuksi pengetahuan mereka dari alat peraga yang dibawa oleh 

guru (eksplorasi) 

g) Siswa menyebutkan sifat-sifat cahaya yang mereka ketahui (elaborasi) 

h) Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap kelompok beranggotakan 5-6 

siswa (elaborasi) 

i) Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok dan mendiskusikan 

jawabannya (elaborasi) 

j) Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan secukupnya (konfirmasi) 

k) Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya (elaborasi) 
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l) Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat 

terhadap hasil diskusi (konfirmasi) 

m) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi) 

n) Guru menggunakan media Audiovisual untuk menjelaskan materi sifat 

pemantulan cahaya(eksplorasi) 

o) Siswa mengamati media Audiovisual yang ditayangkan oleh guru (elaborasi) 

p) Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

q) Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar diberikan penghargaan oleh 

guru dan siswa yang belum benar diberikan motivasi (konfirmasi) 

r) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti siswa (konfirmasi) 

s) Guru memberi penguatan pada siswa tentang materi yang diajarkan 

(konfirmasi) 

t) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

u) Siswa mengerjakan tes formatif 

v) Guru menilai tes formatif 

w) Guru memberi penghargaan pada siswa yang mendapat nilai tertinggi 

x) Guru menutup pembelajaran dengan ucapan salam. 

3.3.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer 

yaitu guru kelas V dan teman sejawat) 
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b) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer yaitu 

guru kelas V dan teman sejawat). 

c) Memantau kerja sama antar siswa dalam satu kelompok. 

3.3.1.4 Refleksi 

a) Mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

b) Membuat daftarpermasalahan yang muncul pada siklus I, antara lain: 

1. Pengelolaan kelas kurang kondusif, masih banyak siswa yang ramai. 

2. Siswa kurang memahami materi dan mengkonstruksikan pengetahuan 

mereka sendiri. 

3. Siswa kurang aktif bertanya. 

4. Kerjasama siswa dalam kelompok kurang. 

5. Guru kurang memberikan penguatan verbal pada siswa. 

6. Media audiovisual belum dapat didengar seluruh siswa. 

c) Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.3.2 Siklus kedua 

3.3.2.1 Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada siklus pertama. Dalam 

tahap ini meliputi: 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a) Menyusun RPP sesuai dengan materi sifat cahaya dapat dibiaskan dan cahaya 

dapat diuraikan. 



82 

 

b) Menyiapkan media Audiovisual dilengkapi speaker untuk menambah volume 

agar dapat didengar seluruh siswa danmenyiapkan sumber berupa buku IPA. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. Guru 

harus mengawasi kegiatan diskusi siswa agar siswa bekerjasama dalam 

kelompok. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran. Guru harus lebih 

mengembangkan aktivitas bertanya siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a) Apersepsi  

”Pernahkah anak-anak berenang? Ketika kamu berenang di  kolam  yang  

jernih,  kakimu  terlihat  lebih  pendek. Mengapa demikian? 

b) Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. 

c) Memberikan motivasi terhadap siswa 

d) Guru membawa gelas berisi air dan pensil didalamnya (eksplorasi) 

e) Siswa mengamati alat peraga yang dibawa oleh guru (eksplorasi) 

f) Siswa menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan media yang dibawa guru 

(elaborasi) 

g) Siswa mengkrontruksi pengetahuan mereka dari alat peraga yang dibawa 

guru(eksplorasi) 

h) Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap kelompok beranggotakan 5-6 

siswa (elaborasi) 
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i) Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok (LKK) dan mendiskusikan 

jawabannya (elaborasi) 

j) Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan seperlunya (konfirmasi) 

k) Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya (elaborasi) 

l) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi (konfirmasi) 

m) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi) 

n) Guru menayangkan media Audiovisual sebagai penguatan materi pembiasan 

cahaya dan penguraian cahaya. 

o) Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

p) Siswa yang menjawab benar diberikan penghargaan oleh guru dan siswa yang 

belum benar diberikan motivasi (konfirmasi) 

q) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti siswa (konfirmasi) 

r) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

s) Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang baru dipelajari 

t) Siswa mengerjakan tes evaluasi 

u) Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar siswa 

dengan  menyampaikan kesan dan saran-saran untuk keberhasilan 

pembelajaran berikutnya 

v) Siswa diberi tindak lanjut berupa pekerjaan rumah 
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3.3.2.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer 

yaitu guru kelas V dan teman sejawat) 

b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer yaitu 

guru kelas V dan teman sejawat) 

c. Memantau kerja sama antar siswa dalam satu kelompok 

3.3.2.4 Refleksi 

a) Mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran pada siklus II. 

b) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II, antara lain : 

1. Pengelolaan kelas masih kurang kondusif. 

2. Siswa masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat dalam 

kelompoknya. 

3. Siswa masih malu dalam bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

c) Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

3.3.3 Siklus ketiga 

3.3.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua. Dalam 

tahap ini meliputi :  

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 
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a) Menyusun RPP sesuai dengan materi sifat cahaya dapat menembus benda 

bening. 

b) Mempersiapkan sumber  berupa buku IPA dan media Audiovisual dan alat 

peraga berupa plastik berisi makanan. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa 

dan hasil  pembelajaran. 

e) Guru perlu mengelola kelas dengan baik dan menegur siswa yang ramai ketika 

proses pembelajaran berlangsung. 

f) Guru memotivasi siswa agar tidak malu bertanya jika masih ada materi yang 

belum dipahami. 

g) Guru melatih agar siswa lebih percaya diri dalam berpendapat di dalam 

kelompok diskusi. 

3.3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a) Apersepsi , mengulang pembelajaran kemarin 

Misalnya : anak-anak kemarin kalian sudah belajar tentang beberapa sifat-sifat 

cahaya,coba sebutkan sifat-sifat cahaya yang sudah kalian pelajari!. Coba 

kalian melihat jendela kaca disamping kanan dan kiri kalian! Apa kalian dapat 

melihat benda di luar? 

b) Guru membawa plastik berisi makanan dan memperlihatkan plastik bening 

tersebut pada siswa. (eksplorasi) 

c) Siswa mengamati alat peraga yang dibawa oleh guru (elaborasi) 
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d) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan alat peraga 

(elaborasi) 

e) Siswa mengkrontuksi pengetahuan mereka dari alat peraga yang dibawa oleh 

guru (eksplorasi) 

f) Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap kelompok beranggotakan 5-6 

siswa (elaborasi) 

g) Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok dan mendiskusikan 

jawabannya (elaborasi) 

h) Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan secukupnya (konfirmasi) 

i) Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya (elaborasi) 

j) Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat 

terhadap hasil diskusi (konfirmasi) 

k) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi) 

l) Guru menggunakan media Audiovisual untuk menjelaskan materi sifat-sifat 

cahaya yang telah dipelajari (eksplorasi) 

m) Siswa mengamati media Audiovisual yang ditayangkan oleh guru (elaborasi) 

n) Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

o) Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar diberikan penghargaan oleh 

guru dan siswa yang belum benar diberikan motivasi (konfirmasi) 

p) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti siswa (konfirmasi) 

q) Guru memberi penguatan pada siswa tentang materi yang diajarkan 

(konfirmasi) 
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r) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

s) Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang baru dipelajari 

t) Siswa mengerjakan tes evaluasi 

u) Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar siswa 

dengan  menyampaikan kesan dan saran-saran untuk keberhasilan 

pembelajaran berikutnya 

v) Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

3.3.3.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer 

yaitu guru kelas V dan teman sejawat) 

b) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer yaitu 

guru kelas V dan teman sejawat) 

c) Memantau kerja sama antar siswa dalam satu kelompok 

3.3.3.4 Refleksi 

Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPA, dan mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari refleksi juga 

dapat diketahui peningkatan kualitas pembelajaran melalui Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual. 
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3.4 SUBYEK PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang,  dengan 

subjek penelitian adalah guru kelas (peneliti) dan siswa kelas VA sebanyak 42 

siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 

3.5 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di keals VASDN Purwoyoso 03, yang terletak di 

kecamatan Ngaliyan, kota Semarang. 

3.6 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03dalam pembelajaran 

IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantu media 

Audiovisual. 

b. Aktivitas siswa kelas kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 dalam pembelajaran 

IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantu media 

Audiovisual. 

c. Hasil belajar siswa kelas VA SD Negeri Purwoyoso 03 dalam pembelajaran 

IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantu media 

Audiovisual. 

 

 

 

 



89 

 

3.7 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Jenis Data 

3.7.1.1 Data Kuantitatif 

Data berjenis kuantitatif merupakan hasil pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa yang diwujudkan dalam skor 0 sampai 4 sesuai dengan 

deskriptor serta hasil uji kompetensi siswa yang diwujudkan dengan angka selama 

mengikuti pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media Audiovisual. 

 

3.7.1.2 Data Kualitatif 

Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang 

merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPA melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media Audiovisual 

yang diklasifikasikan menjadi: sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang 

(K) dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media Audiovisual. 

3.7.2 Sumber Data 

3.7.2.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil evaluasi 

dalam pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning. 
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3.7.2.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA oleh observer. 

3.7.2.3 Data Dokumen 

 Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan dan setelah diadakan tindakan dan foto pelaksanaan pembelajaran. 

3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode nontes dan tes. 

 

3.7.3.1 Teknik Non tes 

3.7.3.1.1 Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana 

pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta 

menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga 

yaliditas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Widiyoko 2012:46). 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang 

hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2013:86). Dalam penelitian ini, 

observasi ini digunakan untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA. Sasaran dalam observasi ini adalah guru dan 

siswa dengan menggunakan alat lembar observasi (pengamatan) yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPA. 
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3.7.3.1.2 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran IPA yang berupa 

catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa data 

aktivitas siswa, keterampilan guru dari awal sampai akhir pada pokok bahasan 

sifat-sifat cahaya. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data. 

3.7.3.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dsbnya. (Arikunto, 

2008:231). 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakanuntuk memperoleh data nilai 

awal siswa, bukti aktivitas guru dan siswa dalam bentuk foto dan Audiovisual saat 

pembelajaran berlangsung. 

3.7.3.2 Teknik tes 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk 

mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Sedangkan tes menurut Widiyoko 

(2012:50) bahwa tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, 

yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam kaitan 

dengan pembelajaran, aspek tersebut adalah indikator pencapaian kompetensi. 

Penelitian ini menggunakan tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh 
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data tentang hasil belajar IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media Audiovisual. 

 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik  analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif dan 

kualitatif. Adapun penjelasan kedua teknik analisis tersebut adalah sebagai 

berikut. 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif  di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai  terendah dan tertinggi dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. 

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Menghitung Ketuntasaan Belajar Individu 

 

keterangan:  

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

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

penguraian)  = skor teoritis (skor dalam menjawab semua butir soal) 

(Poerwanti, 2008:6.15) 

 

Skor =  x 100 
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b. Rata-rata hasil belajar 

 

 

  Keterangan: X : nilai rata-rata    

   ∑X : jumlah semua nilai siswa     

   ∑N : jumlah siswa   (Aqib, 2010: 40) 

c. Menentukan persentase ketuntasan klasikal 

 

(Aqib, 2010: 41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Individual 

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(KKM  mata pelajaran IPA di SD N Purwoyoso 03 Semarang) 

Tabel 3.2 

Kriteria Persentase Tingkat Keberhasilan Siswa 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 

 
Sangat Tinggi 

60 – 79 Tinggi 

40 – 59 Sedang 

20 – 39 Rendah 

< 20 Sangat Rendah 

(Aqib, 2010: 41) 

X =  

 

 

P =  x 100% 
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Penyajian data disajikan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah.  

b. Menentukan rentang dengan rumus: 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

c. Menentukan banyaknya kelas dengan rumus: 

k  = 1 + (3,3)(log n) 

keterangan: k = banyak kelas interval 

      n = banyak data yang digunakan 

d. Menentukan panjang kelas dengan rumus: 

Panjang kelas =  

e. Menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama yaitu dengan 

mengambil nilai data terkecil atau mengambil nilai yang lebih kecil dari data 

terkecil dengan syarat nilai data terbesar harus tercakup dalam interval nilai 

data pada kelas interval terakhir. 

f. Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval. 

(Herrhyanto, 2007: 2.11) 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan  guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual Teaching And 

Learning (CTL) dengan media Audiovisual dianalisis dengan mengklasifikasikan 

berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kriteria untuk 

memperoleh simpulan. Hasil analisis data keterampilan guru dan aktivitas siswa 
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disinkronkan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif yang dikelompokkan dalam 

empat kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun untuk data 

keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan kriteria menurut Widoyoko 

(2013:110) dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan jumlah kelas interval/ kriteria 

Penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. 

c. Menentukan jarak interval dengan rumus sebagai berikut: 

Jarak interval (i)=  

(Widoyoko, 2013:110) 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Interval Nilai Kriteria 

>(k+3(i)) s/d m Sangat Baik 

>(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik 

>(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup 

>k s/d (k+i) Kurang 

 

Penelitian ini menggunakan 8 indikator untuk keterampilan guru dan 8 

indikator untuk aktivitas siswa sehingga diperoleh: 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas   = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

 (k+i)    = (0+8) =8 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat  tabel kriteria 

penilaian data kualitatif untuk keterampilan guru dan aktivitas sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 
Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>16 s/d 24 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

  (Widoyoko, 2013:113) 

Tabel 3.5 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>16 s/d 24 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

     (Widoyoko, 2013:113) 

 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas 

VA SD Negeri Purwoyoso 03 Kota Semarang dengan indikator sebagai 

berikut: 

a. Terjadi peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPAmelaluiPendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media Audiovisual, dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (>16 s/d 24). 
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b. Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Audiovisual, dengan kriteria sekurang-kurangnya baik(>16 s/d 24). 

c. Siswa mengalami ketuntasan belajar individu sebesar > 65 dan ketuntasan 

klasikal minimal sebesar 80%.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 . SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPA melalui pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan media Audiovisual yang telah 

dilaksanakan di kelas VA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang, maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru. Hal ini dapat 

dibuktikan pada pengamatan keterampilan guru siklus I perolehan skor 

sebanyak 20 dengan kriteria baik. Pada siklus II guru berkriteria sangat 

baik, skor yang didapatkan guru adalah 25, dan siklus III skor guru adalah 

30 dengan kriteria sangat baik. 

b. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa. Dapat dilihat pada 

siklus I siswa mendapat kriteria baik, dengan skor 21,3. Siklus II mendapat 

skor 23,13 dengan kriteria baik, dan siklus III memperoleh skor 29,2 

dengan kriteria sangat baik.  

c. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

ketuntasan belajar hanya sebesar 64% Siklus II mengalami kenaikan 

menjadi 76%, dan siklus III meningkat menjadi 88%. 
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5.2 . SARAN  

Berkaitan dengan simpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu 

untuk disampaikan: 

a. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru sehingga 

pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tersebut dapat lebih 

dioptimalkan. Guru segera merefleksi diri tentang kelemahan dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan agar tercapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Guru hendaknya juga lebih termotivasi dalam menggunakan 

model pembelajaran yang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran maupun 

kegiatan penelitian sejenis. 

b. Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan media 

Audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga pendekatan 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan pada setiap pembelajaran, 

khususnya di kelas V. 

c. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) berbantuan 

media Audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA, maka pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai wacana 

untuk pembelajaran lainnya. 

 

 

 



173 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abimanyu, Soli dkk. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Arikunto, Suharsimi dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

Asyhar, Rayanandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi 

Aqib, Zainal dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, TK. 

Bandung: CV Yrama Widya. 

Baharudin dan Esa Nur Wahyuni. 2010.Teori Belajar & Pembelajaran. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

BSNP. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Cain, E. Sandra dan Evans, M. Jack. 1993. Sciencing An Involvement Approach to 

Elementary Science Methods. Columbus: Merrill Publishing Company 

Daryanto dan Rahardjo Muljo. 2012. Model Pembelajaran Inovatif. Yogjakarta: 

Gava Media 

Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas 

________.2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: 

DepartemenPendidikan Nasional. 

________ . 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Dirjendikti 

Depdiknas. 

________ .2007. Kajian Kurikulum Mata Pelajaran IPA. Jakarta: Dirjendikti 

Depdiknas. 

Fitri, Agus Zaenul. 2012. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika Di 

Sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

Hamalik, Oemar. 2014. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 



174 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 

Haryono. 2013. Pembelajaran IPA yang Menarik dan Mengasikkan Teori dan 

Aplikasi PAIKEM. Yogjakarta : Kepel Press. 

Herrhyanto, dan Hamid. 2008. Statistika Dasar. Jakarta. Universitas Terbuka 

Isjoni. 2011. Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi 

antar Siswa. Yogjakarta : Pustaka Belajar. 

Iskandar. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara 

Johnson, B Elaine. 2012. Contextual Teaching and Learning Menjadikan 

Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikan dan Bermakna. Bandung : 

Kaifa. 

Mulyasa, H.E. 2011. Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD. 

Purwanto. 2013. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Rifa‟i, Ahmad dan Catahrina Tri  Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

UNNES PRESS. 

Rusman. 2011. Model-Model  Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

---------------------------. 2012. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme  Guru  Edisi  Kedua. Jakarta: Raja  Grafindo Persada  

Samatowa, Usman. 2010. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks. 

Sanjaya, Wina. 2012. Strategi Pembelajaran berorientasikan Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Sardirman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali 

Press. 

Slameto.  2013.  Belajar  dan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhinya. Jakarta: 

PT. Asdi Mahastya. 

Sugandi, Achmad. 2008. Teori  Pembelajaran. Semarang: UNNES PRESS. 

Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 



175 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset. 

Sulaeiman, Amir H. 1988. Media Audiovisual Untuk Pengajaran, Penerangan 

dan Penyuluhan. Bandung: PT. Gramedia. 

Suprijono,  Agus.  2012.  Cooperative  Learning  Teori  &  Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sutrisno, Leo dkk. 2007. Pengembangan Pembelajaran IPA SD. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Uno, Hamzah. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta : Bumi Aksara. 

Wibawa, Basuki dan Farida Mukti. 2011. Media Pengajaran. Bandung: Maulana. 

Widiyoko, Eko Putro. 2013. Teknik Penyususnan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Winataputra, Udin  S., dkk. 2007. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

Djarwati, Ida. 2013.Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Dalam 

Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar.Ejournal Unesa,Vol.1, No.2 (2013) 

Jauhari, Saprudin. 2013. Pengaruh Implementasi Strategi Dia Tampan 

Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Membaca 

Permulaan. Jurnal. Vol 3, No.1 (2013) 

Khotimah. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (Ctl) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

IPA Kelas I Sd. Ejournal Unesa.Vol 1, No.2 (2013) 

Moch, S. 2013. Prescribing Competence In Relation To Conceptual And 

Contextual Teaching And Learning. Jurnal of education research.Vol35, 

No.8, Hal. 34 (2013) 

Nurhanni. 2013. Penerapan Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Sains Sifat Cahaya Siswa Kelas V SD Negeri 12 Singkawang 

Timur.Jurnal Unimed Vol.2, No.3 (2013) 

Osman, Kamisah. 2010. The effectiveness of Rangka contextual teaching and 

learning on students’ problem solving skills and scientific attitude. Jurnal 

of education research. Vol 9, Hal 1717-1721(2010) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810024948
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810024948


176 

 

O‟Sullivan, Margo. 2006.Lesson Observation And Quality In Primary Education 

As Contextual Teaching And Learning Processes. Jurnal Oxford 

University.Volume 26, No.3, Hal. 246-260 (2006) 

Prastika, Novia, 2013. Pengaruh Pendekatan Kontekstual (CTL) Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Jurnal FKIP Unila Vol.1, No.3 

(2013). 

Sutrisnawati. 2013. Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menyanyikan Lagu Wajib Nasional Pada Siswa Sekolah 

Dasar. Ejournal Unesa Vol.1, No.2 (2013) 

Wisnu. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Contextual 

teaching And Learning (CTL) Berbasis Lingkungan Pada Siswa Kelas V 

SDN Bringin 02. Ejournal Unnes Vol.1 No.3 (2013) 

http://goeroendeso.wordpress.com/2009/02/07/peranan-media-pembelajaran/(diunduh 

pada tanggal 2 Februari 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goeroendeso.wordpress.com/2009/02/07/peranan-media-pembelajaran/


177 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Contextual Teaching 

And Learning Dengan Media Audiovisual Siswa Kelas V  SDN Purwoyoso 03 

Kota Semarang 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan Guru 

dalam pembelajaran 

IPA kelas V materi 

Sifat-sifat Cahaya 

melalui Pendekatan 

Contextual Teaching 

and Learning 

dengan media 

Audiovisual. 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2. Guru membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan mereka 

berdasarkan penjelasan 

guru dengan alat 

peraga. 

3. Guru  memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk memahami 

materi dan bertanya jika 

ada yang belum 

dipahami. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

dimana satu kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

5. Guru membimbing 

siswa untuk melakukan 

percobaaan penemuan 

sifat-sifat cahaya. 

6. Guru membimbing 

siswa dalam 

menyampaikan hasil 

diskusi.  

7. Guru menggunakan  

media Audiovisual 
sebagai penguatan dan 

refleksi materi. 

8. Guru melakukan 

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 
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penilaian dengan 

berbagai cara. 

2. Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran 

IPA kelas V materi 

Sifat-sifat Cahaya 

melalui Pendekatan 

Contextual Teaching 

and Learning 

dengan media 

Audiovisual. 

1) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan 

mengamati alat peraga 

untuk menambah 

pemahaman. 

2) Siswa memahami 

materi dan 

mengkonstruksikan 

pengetahuan mereka 

sendiri dari penjelasan 

guru 

3)  Siswa bertanya pada 

guru jika ada yang 

belum dipahami. 

4) Siswa berkelompok dan 

melakukan percobaan 

untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

guru. 

5) Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka di depan 

kelas. Siswa yang lain 

memperhatikan. 

6) Siswa memperhatikan 

media Audiovisual 
yang ditayangkan guru 

sebagai penguatan 

materi. 

7) Siswa melakukan 

refleksi bersama dengan 

guru tentang  

permasalahan apa yang 

telah didiskusikan. 

8) Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru 

1. Siswa  

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 

3. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA kelas V materi 

Sifat-sifat Cahaya 

melalui Pendekatan 

Contextual Teaching 

and Learning 

dengan media 

Audiovisual. 

6.1.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya dapat 

merambat lurus dan dapat 

dipantulkan. 

6.1.2 Menunjukkan 

contoh cahaya merambat 

lurus dan dapat 

dipantulkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan. 

1. Siswa 

2. Hasil 

Penilaian 

tertulis 

 

 Tes tertulis 

 Penilaian 

kinerja 
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6.1.3 Menyebutkan sifat-

sifat bayangan pada 

permukaan cermin datar 

dan cermin lengkung 

(cermin cembung dan 

cermin cekung ) 

6.1.4 Menunjukkan 

contoh peristiwa 

pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan 

6.1.5 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya dapat 

diuraikan. 

6.1.6 Membedakan 

benda tembus cahaya 

dengan benda tidak 

tembus cayaha 

6.1.7 Menyebutkan 4 

sifat-sifat cahaya yang 

mengenai berbagai benda. 
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KETERKAITAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DAN AKTIVITAS 

SISWA DALAMPEMBELAJARAN IPA  MELALUI PENDEKATAN 

CONTEXTUAL TEACHING LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SISWA KELAS VA SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

Modifikasi Langkah-

langkah Pendekatan 

Contextual Teaching and 

Learning dengan media 

Audiovisual 

Indikator Kegiatan 

Guru dalam 

Pembelajaran 

IPAmelalui 

Pendekatan Contextual 

Teaching Learning 

dengan Media 

Audiovisual 

Indikator kegiatan siswa 

dalam Pembelajaran 

IPAmelalui Pendekatan 

Contextual Teaching Learning 

dengan Media Audiovisual 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2. Guru mengembangkan 

pemikiran anak agar 

belajar lebih bermakna 

dengan cara 

menunjukkan alat 

peraga yang berkaitan 

dengan materi. 

3. Siswa belajar dengan 

cara menemukan 

sendiri serta 

mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan 

ketrampilan barunya. 

4. Siswa melakukan 

kegiatan inquiri untuk 

semua topik dengan 

1. Guru 

mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran. 

2. Guru membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa 

agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan mereka 

berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

3. Guru  memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

memahami materi 

dan bertanya jika 

ada yang belum 

1) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan 

mengamati alat peraga 

untuk menambah 

pemahaman. 

2) Siswa memahami materi 

dan mengkonstruksikan 

pengetahuan mereka sendiri 

dari penjelasan guru 

3) Siswa bertanya pada guru 

jika ada yang belum 

dipahami. 

4) Siswa berkelompok dan 

melakukan percobaan untuk 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. 

5) Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi mereka di 

depan kelas. Siswa yang 

lain memperhatikan. 

6) Siswa memperhatikan 

media Audiovisual yang 

ditayangkan guru sebagai 

penguatan materi. 

7) Siswa melakukan refleksi 

bersama dengan guru 

tentang  permasalahan apa 

yang telah didiskusikan. 

8) Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru 
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bimbingan guru. 

5. Guru mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

dengan bertanya. 

6. Guru menciptakan 

masyarakat belajar 

untuk siswa. 

7. Siswa berkerjasama 

dalam kelompok 

belajar dengan 

anggota 5-6 siswa. 

8. Siswa mengerjakan 

lembar kerja 

kelompok yang 

diberikan guru. 

9. Guru menyajikan 

media Audiovisual. 

10. Siswa memperhatikan 

dan berdiskusi dengan 

kelompok tentang 

materi yang 

disampaikan. 

11. Siswa mendapat 

refleksi di akhir 

pertemuan dari guru. 

12. Guru memberikan 

penilaian yang 

sebenarnya dengan 

berbagai cara. 

dipahami. 

4. Guru membagi 

siswa ke dalam 

kelompok dimana 

satu kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

5. Guru membimbing 

siswa untuk 

melakukan 

percobaaan 

penemuan sifat-sifat 

cahaya. 

6. Guru membimbing 

siswa dalam 

menyampaikan hasil 

diskusi.  

7. Guru menggunakan  

media Audiovisual 

sebagai penguatan 

dan refleksi materi. 

8. Guru melakukan 

penilaian dengan 

berbagai cara. 
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PETUNJUK PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU PADA 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 

LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA KELAS VA SDN 

PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

Keterampilan Dasar 

Mengajar Guru 

Modifikasi Langkah 

Pembelajaran Menggunakan 

Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning dengan media 

Audiovisual 

Indikator Keterampilan 

Guru 

2. Keterampilan 

Mengelola Kelas 

 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi 

2. Guru mengembangkan 

pemikiran anak agar belajar 

lebih bermakna dengan cara 

menunjukkan alat peraga yang 

berkaitan dengan materi. 

3. Siswa belajar dengan cara 

menemukan sendiri serta 

mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan 

barunya. 

4. Siswa melakukan kegiatan 

inquiri untuk semua topik 

dengan bimbingan guru. 

2. Guru membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan mereka 

berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

 

4. Keterampilan 

bertanya 

5. Guru mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 

3. Guru  memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk memahami materi 

dan bertanya jika ada 

Lampiran 3 



184 

 

yang belum dipahami. 

5. Keterampilan 

membimbing 

kelompok kecil 

6. Guru menciptakan masyarakat 

belajar untuk siswa. 

7. Siswa berkerjasama dalam 

kelompok belajar dengan 

anggota 5-6 siswa. 

8. Siswa mengerjakan lembar 

kerja kelompok yang diberikan 

guru. 

4. Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok dimana 

satu kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

5. Guru membimbing siswa 

untuk melakukan 

percobaaan penemuan 

sifat-sifat cahaya. 

6. Guru membimbing siswa 

dalam menyampaikan 

hasil diskusi. 

6. Keterampilan 

Menjelaskan 

7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

9. Guru menyajikan media 

Audiovisual. 

10. Siswa memperhatikan dan 

berdiskusi dengan kelompok 

tentang materi yang 

disampaikan. 

7. Guru menggunakan  

media Audiovisual 

sebagai penguatan dan 

refleksi materi. 

8. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

11. Siswa mendapat refleksi di 

akhir pertemuan dari guru. 

9. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

12. Guru memberikan penilaian 

yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 

8. Guru melakukan 

penilaian dengan 

berbagai cara. 
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PETUNJUK PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 

LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA KELAS VA SDN 

PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

Aktivitas Siswa Modifikasi Langkah Pembelajaran 

Menggunakan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media 

Audiovisual 

Indikator Aktivitas 

Siswa 

1. Emosional 

activities 

2. Listening 

Activities 

1. Guru mempersiapkan pembelajaran 

dan menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

1) Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

mengamati alat 

peraga untuk 

menambah 

pemahaman.(Emosi

onal activites, 

Listening activities) 

3. Motor 

Activites 

2. Guru mengembangkan pemikiran 

anak agar belajar lebih bermakna 

dengan cara menunjukkan alat 

peraga yang berkaitan dengan materi. 

3. Siswa belajar dengan cara 

menemukan sendiri serta 

mengkontruksi sendiri pengetahuan 

dan ketrampilan barunya. 

4. Siswa melakukan kegiatan inquiri 

untuk semua topik dengan bimbingan 

guru. 

2) Siswa memahami 

materi dan 

mengkonstruksikan 

pengetahuan mereka 

sendiri dari 

penjelasan guru. 

(Motor activities) 
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4. Oral Activities  

5. Visual 

Activities 

5. Guru 

mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa dengan bertanya. 

6. Guru menciptakan masyarakat 

belajar untuk siswa. 

7. Siswa berkerjasama dalam kelompok 

belajar dengan anggota 5-6 siswa. 

8. Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok yang diberikan guru. 

3) Siswa bertanya pada 

guru jika ada yang 

belum 

dipahami.(Oral 

activities) 
4) Siswa berkelompok 

dan melakukan 

percobaan untuk 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. 

.(Oral activities) 

5) Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi mereka 

di depan kelas. 

Siswa yang lain 

memperhatikan. 

(Visual activities) 

6. Listening 

Activites 

 

9. Guru menyajikan media 

Audiovisual. 

10. Siswa memperhatikan dan berdiskusi 

dengan kelompok tentang materi 

yang disampaikan. 

6) Siswa 

memperhatikan 

media Audiovisual 
yang ditayangkan 

guru sebagai 

penguatan 

materi.(Listening 

activities) 

7. Mental 

Activities 

11. Siswa mendapat refleksi di akhir 

pertemuan dari guru. 

7) Siswa melakukan 

refleksi bersama 

dengan guru tentang  

permasalahan apa 

yang telah 

didiskusikan.(Menta

l activities) 

8. Writing 

Activites 

12. Guru memberikan penilaian yang 

sebenarnya dengan berbagai cara. 

8) Siswa mengerjakan 

soal evaluasi yang 

diberikan oleh 

guru(Writing 

activities) 

9. Drawing 

Activites 

- - 
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LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 

DALAMPEMBELAJARAN IPA  MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA 

KELAS VA SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

NO Langkah-langkah 

Pendekatan 

Contextual Teaching 

and Learning 

(Daryanto 2012:156) 

Langkah-langkah 

menggunakan media 

Audiovisual( Suleiman 

1988: 20-24) 

Modifikasi Langkah-langkah 

Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan 

media Audiovisual 

1. - Mempersiapkan tujuan dan 

materi apa yang akan 

disampaikan dalam media. 

Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

2.  Kembangkan bahwa 

anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, dan 

mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan 

keterampilan barunya 

 Guru mengembangkan 

pemikiran anak agar belajar 

lebih bermakna dengan cara 

menunjukkan alat peraga yang 

berkaitan dengan materi. 

3. - - Siswa belajar dengan cara 

menemukan sendiri serta 

mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan 

barunya. 

4. Laksanakan sejauh 

mungkin kegiatan 

inquiri untuk semua 

topik 

- Siswa melakukan kegiatan 

inquiri untuk semua topik 

dengan bimbingan guru. 

5. Kembangkan sifat ingin 

tahu siswa dengan 

bertanya 

- Guru mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 
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6. Ciptakan masyarakat 

belajar 

- Guru menciptakan masyarakat 

belajar untuk siswa. 

7. - - Siswa berkerjasama dalam 

kelompok belajar dengan 

anggota 5-6 siswa. 

8. - - Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok yang diberikan guru 

9. Hadirkan model sebagai 

contoh pembelajaran 

Menyajikan materi dalam 

bentuk media yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam penyajian lebih 

memperhatikan tujuan dan 

penampilan yang menarik. 

Guru menyajikan media 

audiovisual. 

 

10. - Penerapan media yang 

menunjukkan subjek yang 

menjurus pada kegiatan 

diskusi setelah penyajian. 

Siswa memperhatikan dan 

berdiskusi dengan kelompok 

tentang materi yang  

disampaikan. 

11. Lakukan refleksi di 

akhir pertemuan 

Kelanjutan setelah 

penerapan yaitu mengulang 

materi untuk memahami 

pesan dalam media. 

Siswa mendapat refleksi di akhir 

pertemuan dari guru. 

 

12. Lakukan penilaian yang 

sebenarnya dengan 

berbagai cara 

 Guru memberikan penilaian 

yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA 

KELAS V  SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

SIKLUS KE ... 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/ Semester : V/2 

Pembelajaran  : IPA 

Hari/Tanggal  : …. 

Nama Guru   : Dewi Astuti Wulandari 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

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

Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4, jika semua diskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 diskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada diskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2012: 98) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Tanda 

chek(√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1. Mempersiapkan ruangan dan sumber 

belajar 

2. Memimpin berdoa 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

2. Membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa 

agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan 

mereka berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

1. Menyiapkan alat peraga yang sesuai 

dengan materi 

2. Menarik perhatian siswa sehingga 

siswa mampu mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Membantu memahami materi 

4. Menumbuhkan motivasi 

  

3. Memberikan 

kesempatan bagi 

1. Memberikan pertanyaan pada siswa 

secara jelas 

2. Memberi pertanyaan yang dapat 
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siswa untuk 

memahami materi 

dan bertanya pada 

siswa. 

merangsang rasa ingin tahu siswa 

3. Pertanyaan sesuai dengan materi 

4. Memberi pertanyaan yang dapat 

meningkatkan minat siswa 

4. Membagi siswa ke 

dalam kelompok 

dimana satu 

kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

1.  Mengelompokkan siswa secara 

heterogen 

2. Membagi kelompok dengan adil 

3. Mengatur posisi duduk dengan 

nyaman 

4. Membimbing siswa untuk berdiskusi 

  

5. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

percobaaan 

penemuan sifat-sifat 

cahaya. 

1. Membimbing siswa untuk membaca 

petunjuk percobaan 

2. Membimbing siswa untuk bekerja 

secara kelompok dan berkeliling 

3. Membimbing siswa untuk 

melakukan sikap ilmiah 

4. Membimbing siswa untuk menulis 

laporan percobaan 

  

6. Membimbing siswa 

dalam menyampaikan 

hasil diskusi. 

1. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya 

2. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan kelompok yang 

presentasi 

3. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil dari kelompok lain 

4. Memberikan penguatan dari 

permasalahan yang dibahas 

  

7. Menggunakan  media 

Audiovisual sebagai 

penguatan dan 

refleksi materi. 

 

1. Mempersiapkan media Audiovisual 

sesuai dengan materi 

2. Memutarkan media Audiovisual 

sebagai penguatan materi 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan media 

4. Melakukan refleksi hasil kerja siswa 

  

8. Melakukan penilaian 

dengan berbagai cara. 

1. Melakukan evaluasi (penilaian) 

2. Melakuakan penilaian sikap  

3. Memberikan reward secara verbal 

4. Memberikanrewardsecara gestural 

  

 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas    = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

(k+i)    = (0+8) =8      

 

Penskoran 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>24 s/d 16 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

 

 

 

 

Semarang, Maret 2015 

Kolaborator 

 

 

Nurhayati Astuti, S. Pd, SD 

NIP.19690531 2005012 007 
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 LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SISWA KELAS V  SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

 

SIKLUS KE … 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/ Semester  : V / 2 

Pembelajaran  : IPA 

Nama Guru  :Dewi Astuti Wulandari 

Hari/Tanggal  :… 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

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

Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4, jika semua diskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 diskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada diskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2012: 98) 

No Indikator Deskriptor 
 Tanda 

chek (√) 

Skor 

 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru dan 

mengamati alat 

peraga untuk 

menambah 

pemahaman. 

 

1. Sikap duduk dengan baik 

2. Konsentrasi  

3. Mendengarkan penjelasan 

guru 

4. Menulis rangkuman/ catatan 

kecil dari penjelasan guru 

  

2.  Memahami materi 

dan 

mengkonstruksikan 

pengetahuan mereka 

sendiri dari 

penjelasan guru 

 

1. Memperhatikan  alat peraga 

yang ditampilkan guru 

2. Mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri dari 

alat peraga yang ditampilkan 

guru 

3. Dapat menjawab pertanyaan 

berkaitan dengan materi 

4. Dapat menyimpulkan dari 

penyampaian ide/pendapat 

tentang materi 

  

Lampiran 7 
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3. Aktif bertanya pada 

guru jika ada yang 

belum dipahami. 

1. Mengangkat tangan tangan 

untuk bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

2. Bertanya tentang hal yang 

belum dipahami 

3. Menjawab pertanyaan guru 

4. Mengeluarkan  pendapat 

  

4. Berkelompok dan 

melakukan 

percobaan untuk 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. 

1. Melakukan Percobaan 

dengan seksama 

2. Melakukan diskusi tentang 

percobaan yang dilaksanakan 

3. Mengeluarkan pendapat saat 

diskusi kelompok 

4. Menghargai pendapat teman 

  

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

merekadi depan 

kelas. Siswa yang 

lain memperhatikan. 

1. Menyampaikan hasil diskusi 

dengan bahasa yang baik dan 

santun 

2. Memperhatikan dan 

menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain 

3. Menghargai pendapat 

kelompok lain 

4. Memberikan kritik dan saran 

pada kelompok lain 

  

6. Memperhatikan 

media Audiovisual 

yang ditayangkan 

guru sebagai 

penguatan materi. 

 

1. Duduk di tempatnya dan 

berkonsentrasi 

2. Melihat dengan seksama 

media yang ditampilkan 

3. Memahami materi yang 

diberikan 

4. Mendengarkan arahan guru 

  

7. Melakukan refleksi 

bersama dengan 

guru tentang  

permasalahan apa 

yang telah 

didiskusikan. 

1. Bertanya tentang materi yang 

belum dipahami 

2. Menerima reward dengan 

senang 

3. Memotivasi teman agar lebih 

aktif 

4. Menghargai teman yang 

tidak mendapat reward 

  

8. Mengerjakan tugas 

evaluasi 

1. Mengerjakan evaluasi 

dengan tenang 

2. Mengerjakan evaluasi 

dengan percaya diri 

3. Mengerjakan evaluasi tepat 

waktu 

4. Mengerjakan evaluasi sendiri 

  

Jumlah skor  

 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 
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Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas    = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

 

 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

(k+i)    = (0+8) =8      

 

Penskoran 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>24 s/d 16 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

Semarang, Maret 2015 

Observer 

 

       …………… 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN 

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL SISWA KELAS VA SDN PURWOYOSO 03 KOTA 

SEMARANG 

Siklus……. 

Nama Guru  : 

Hari/ Tanggal  : 

Kelas/ Semester  : 

Pukul   : 

Petunjuk: 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Semarang,  Maret2015 

Observer 

 

 

 

……………… 
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SIKLUS I 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V 

PENGGALANSILABUS KELAS V 

SIFAT-SIFAT CAHAYA 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber/ 

Bahan/alat 

7. Mener

apkan sifat-

sifat cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu karya/ 

model 

6.1 

Mendeskrip

sikan sifat-

sifat cahaya  

6.1.1 Mendiskrip

sikan sifat-

sifat cahaya 

dapat 

merambat 

lurus dan 

dapat 

dipantulkan 

6.1.2 Menunjukk

an contoh 

cahaya 

merambat 

lurus dan 

dapat 

dipantulkan 

Sifat-

sifat 

Cahaya 

1. Siswa melakukan 

percobaan sesuai 

dengan petunjuk untuk 

membuktikan sifat 

cahaya 

2. Siswa memberikan 

contoh pemanfaatan 

dari cahaya merambat 

lurus dan dipantulkan 

3. Siswa mengamati 

media yang 

ditayangkan guru 

 

Tes tertulis, tes 

lisan, tes 

kinerja 

 

2 x 35 

menit 

Buku BSE 

IPA Kelas 

V SD 

Choiril 

Azmiawati 

Erlangga 

 

Buku BSE 

IPA kelas 

V SD Heri 

Sulistyanto 

Erlangga  

Lampiran 9 
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dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

melalui 

percobaan. 

6.1.3 Menyebut

kan sifat-

sifat 

bayangan 

pada 

permukaa

n cermin 

datar dan 

cermin 

lengkung 

(cermin 

cembung 

dan 

cermin 

cekung ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SD N Purwoyoso 03 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VA/II 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Maret 2015 

A. Standar Kompetensi 

     6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 

model  

B. Kompetensi Dasar 

      6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya  

C. Indikator 

6.1.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus dan dapat 

dipantulkan. 

6.1.2 Menunjukkan contoh cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan. 

6.1.3 Menyebutkan sifat-sifat bayangan pada permukaan cermin datar dan 

cermin lengkung (cermin cembung dan cermin cekung ) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan arah perambatan cahaya siswa dapat mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya merambat lurus dengan benar. 

2. Melalui pengamatan penggunakan lampu senter pada cermin datar siswa 

dapat mendiskripsikan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 

3. Melalui penugasan individu siswa dapat memberikan contoh cahaya 

merambat lurus  dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

4. Melalui penugasan individu siswa dapat memberikan contoh cahaya dapat 

dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 
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5. Melalui percobaan pada cermin datar siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bayangan bendanya dengan benar. 

6. Melalui percobaan pada cermin lengkung siswa dapat menyebutkan sifat-

sifat bayangan bendanya dengan benar. 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan 

perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility 

) Dan Ketelitian ( carefulness). 

 

E. Materi Pembelajaran 

Cahaya dan sifat-sifatnya 

F. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Pemecahan masalah 

G. Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu  

1. Kegiatan Awal 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Apersepsi  

”Apakah anak-anak pernah melihat cahaya matahari 

yang menerobos masuk melalui genting?”.Bagaimana 

arah rambat cahayanya? 

e. “Nah , anak-anak pada pembelajaran kali ini kita akan 

belajar sifat-sifat cahaya”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

g. “ Diharapkan melalui pembelajaran kali ini, kalian 

mampu memahami sifat cahaya merambat lurus dan 

15 menit 
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dapat dipantulkan”. 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membawa senter dan menghidupkan senter ke 

arah papan tulis (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati alat peraga berupa senter yang di 

bawa oleh guru (ekplorasi) 

c. Siswa menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan alat 

peraga (elaborasi) 

d. Siswa mengkrontuksi pengetahuan mereka dari alat 

peraga yang dibawa oleh guru (eksplorasi) 

e. Siswa menyebutkan sifat-sifat cahaya yang mereka 

ketahui (elaborasi) 

f. Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa (elaborasi) 

g. Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok dan 

mendiskusikan jawabannya (elaborasi) 

h. Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan 

secukupnya (konfirmasi) 

i. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya 

(elaborasi) 

j. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan pendapat terhadap hasil diskusi 

(konfirmasi) 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 

(konfirmasi) 

l. Guru menggunakan media Audiovisual untuk 

menguatkan materi cahaya merambat lurus dan 

menjelaskan materi sifat pemantulan 

cahaya(eksplorasi) 

45 menit 
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m. Siswa mengamati media Audiovisual yang ditayangkan 

oleh guru (elaborasi) 

n. Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

o. Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar 

diberikan penghargaan oleh guru dan siswa yang 

belum benar diberikan motivasi (konfirmasi) 

p. Siswa secara berkelompok, melakukan percobaan pada 

cermin datar dan lengkung untuk membuktikan sifat 

bayangan benda (elaborasi) 

q. Siswa melakukan pengamatan dan berdiskusi tentang 

sifat bayangan yang dibentuk benda(elaborasi) 

r. Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan 

secukupnya (konfirmasi) 

s. Perwakilan kelompok membacakan  hasil diskusinya 

(elaborasi) 

t. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dimengerti siswa 

(konfirmasi) 

u. Guru memberi penguatan pada siswa tentang materi 

yang diajarkan (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang 

baru dipelajari 

c. Siswa mengerjakan tes akhir 

d. Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses 

dan hasil belajar siswa dengan  menyampaikan kesan 

dan saran-saran untuk keberhasilan pembelajaran 

berikutnya 

10    menit 
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e. Siswa diberi tindak lanjut berupa pekerjaan rumah 

f. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Senter, media audio-visual, spidol, White board, dll 

2. Sumber Belajar : Buku BSE IPA Kelas V SD Choiril Azmiawati 

Erlangga 

Buku BSE IPA kelas V SD Heri Sulistyanto 

Erlangga 

I. Penilaian 

      Jenis tes                          :  Tertulis 

      Bentuk Tes                     :  Objektif dan Subyektif 

      Alat Penilaian                 :  Soal tertulis, kunci jawaban 

      Prosedur Penilaian         :  Penilaian proses dan penilaian hasil 

J. Lampiran  

1. Rangkuman Materi 

2. Media  

3. Lembar Kerja Kelompok(LKK) 

4. Rubrik penilaian LKK 

5. Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

6. Soal Evaluasi 

7. Kunci jawaban soal evaluasi 

        Semarang, 3 Maret 2015 
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LAMPIRAN 1 

Rangkuman Materi 

 

SIFAT CAHAYA  

 

Sifat-sifat Cahaya.  

Cahaya adalah nama yang diberikan manusia pada radiasi yang dapat 

dilihat oleh mata manusia. Cahaya merupakan gelombang eloktromagnetik, yaitu 

gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. 

Berdasarkan jenisnya, cahaya dibedakan menjadi cahaya yang tampak dan 

cahaya yang tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang jika mengenai 

benda maka benda tersebut akan dapat dilihat oleh manusia, contoh cahaya 

matahari. Cahaya tak tampak adalah cahaya yang bila mengenai benda tidak akan 

tampak lebih terang atau masih sama sebelum terkena cahaya. Contoh cahaya tak 

tampak adalah sinar inframerah dan sinar x. Cahaya tampak dibagi menjadi 2 

yaitu monokromatik dan polikromatik. Monokromatik adalah satu cahaya yang 

terdiri dari satu warna, contohnya merah. Sedangkan polikromatik adalah satu 

cahaya yang terdiri dari beberapa warna, contohnya ungu, merupakan kombinasi 

antara merah dan biru. 

Kita memerlukan cahaya untuk dapat melihat. Benda-benda yang ada di 

sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut, dan 

cahaya yang mengenai benda tersebut dipantulkan oleh benda ke mata. Walaupun 

benda terkena cahaya, jika pantulannya terhalang dari mata kita, kita tidak dapat 

melihat benda tersebut, misalnya suatu benda yang berada di balik tirai atau 

tembok.  

Sebuah benda dapat dilihat karena adanya cahaya, yang memancar atau 

dipantulkan dari benda tersebut, yang sampai ke mata. Berdasarkan sumbernya 

cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
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 Cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti matahari, senter, lilin, 

dan lampu; 

 Cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada 

permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya, jika kamu 

melihat benda berwarna biru, artinya benda tersebut memantulkan cahaya 

berwarna biru.  

Berdasarkan dapat tidaknya memancarkan cahaya, benda dikelompokkan 

menjadi benda sumber cahaya dan benda gelap. Benda sumber cahayadapat 

memancarkan cahaya. Contoh benda sumber cahaya yaitu Matahari, lampu, dan 

nyala api. Sementara itu, benda gelap tidak dapat memancarkan cahaya. Contoh 

benda gelap yaitu batu, kayu, dan kertas.  

Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak 

manfaatnya bagi kehidupan. 

1. Cahaya Merambat Lurus 

 

 
 

Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya dari lampu 

senter arah rambatannya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya 

matahari yang menerobos masuk melalui genting. Kedua hal tersebut 

membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat untuk 

membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan menggunakan karton 

yang diberi lubang seperti gambar di samping. Ketika lobang karton disusun lurus 

kita dapat melihat cahaya lilin, namun ketika salah satu lobang digeser kita tidak 

bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini 

dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan 

bermotor. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-o3kg2jY-6ws/UJk8FGhsLQI/AAAAAAAAGOM/sIhZT0_4UTo/s1600/cahaya_merambat_lurus.gif
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2. Cahaya dapat dipantulkan 

 
Pemantulan (refleksi) atau pencerminan adalah proses terpancarnya 

kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh peristiwa 

pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat 

di cermin, karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita, saat mengenai permukaan 

cermin, dipantulkan, atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata 

kita. Pemantulan pada cermin,termasuk pemantulan teratur. Pemantulan teratur 

terjadi pada benda yang permukaannya rata dan mengkilap/licin. Pada benda 

semacam ini, cahaya dipantulkan dengan arah yang sejajar, sehingga dapat 

membentuk bayangan benda dengan sangat baik. Pada benda yang permukaannya 

tidak rata, cahaya yang datang dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. 

Pemantulan semacam ini disebut pemantulan baur, atau pemantulan difus. 

Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. 

Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. 

Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 

a. Cermin Datar 

Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan 

tidak melengkung. Cermin datar biasa kamu gunakan untuk bercermin. Pada saat 

bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di dalam cermin. Bayangan pada 

cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut: 

 Ukuran (besar dan tinggi) bayangan sama dengan ukuran benda. 

 Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 

http://4.bp.blogspot.com/-yayWvtLs6XA/UJlEu3vR1gI/AAAAAAAAGP0/ysUNsGjWf3U/s1600/bercermin.gif
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 Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kirimu 

akan menjadi tangan kanan bayanganmu. 

 Bayangan tegak seperti bendanya. 

 Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam 

cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. 

b. Cermin Cembung  (positif) 

Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya 

melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada 

kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan 

lebih kecil (diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya.  

c. Cermin Cekung  (negatif) 

Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah 

dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil 

dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat 

bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin 

cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu (maya). Jika benda 

jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata (sejati) dan terbalik. 
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LAMPIRAN 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Gambar 1 Video Cahaya Merambat Lurus 

 

Gambar 2 Video Perambatan Cahaya melalui senter 
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Gambar 3 Video Cahaya dapat Dipantulkan 

 

Gambar 4 Video Cahaya dapat Diuraikan 
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LAMPIRAN 3 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 1 

MEMBUKTIKAN ARAH PERAMBATAN CAHAYA 

 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus 

B. Alat dan bahan: 

1. Lilin       4. Paku 

2. Tiga jepitan kayu     5. Korek api 

3. Karton tebal ukutan 15 cm × 15 cm (3buah)  6. Spidol 

C. Langkah Kegiatan 

1. Lubangi bagian tengah karton dengan paku yang berukuran cukup besar. 

2. Tegakkan ketiga karton yang telah dilubangi bagian tengahnya dengan 

menggunakan jepitan kayu. 

3. Beri nama masing-masing karton, yaitu A, B, dan C dengan spidol. 

4. Atur letak karton sehingga ketiga lubang karton tersebut sejajar. 

5. Letakkan lilin yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api di 

depan karton A. 

6. Lihatlah nyala lilin dari karton C, apakah nyala lilin terlihat? 

7. Geser karton A sedikit ke arah kiri atau kanan, kemudian lakukan langkah 

6! 

8. Kembalikan karton A ke posisi awalnya, kemudian geser karton B sedikit 

ke kiri atau ke kanan. Lakukan langkah 6! 

NAMA ANGGOTA : 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 

http://4.bp.blogspot.com/-o3kg2jY-6ws/UJk8FGhsLQI/AAAAAAAAGOM/sIhZT0_4UTo/s1600/cahaya_merambat_lurus.gif
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D. Hasil Pengamatan 

No Kegiatan yang dilakukan Nyala lilin 

Terlihat Tidak terlihat 

1. Meletakkan ketiga karton A,B,C sehingga 

ketiga lubang karton  sejajar 

  

2. Meletakkan karton B dan C sejajar dan 

menngeser karton A ke kiri 

  

3. Meletakkan karton A dan C sejajar dan 

menggeser karton B ke kanan 

  

a. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 2 

SIFAT CAHAYA MENGENAI CERMIN DATAR 

A. Tujuan: 

Menunjukkan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar. 

B. Alat dan bahan: 

1. Cermin datar 

2. Alat tulis 

C. Langkah kegiatan: 

1. Berdirilah di depan sebuah cermin datar. 

2. Peganglah telinga kirimu dengan tangan kirimu! Perhatikan bayangan 

yang ada pada cermin!  

3. Peganglah pipi bagian kanan dengan tangan kananmu! Perhatikan 

bayangan yang ada pada cermin!  

4. Perhatikan tinggimu dengan tinggi bayangan yang ada pada cermin! 

D. Hasil Pengamatan 

No  Kegiatan yang dilakukan Bayangan benda pada cermin 

1. Memegang telinga kiri dengan 

tangan kiri 

 

2. Memegang pipi kanan dengan 

tangan kanan 

 

3. Berdiri di depan cermin dan 

memperhatikan tinggi benda 

 

 

a. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

NAMA ANGGOTA : 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 
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LEMBAR KERJA KERJA 3 

SIFAT CAHAYA MENGENAI CERMIN DATAR 

 

A. Tujuan: 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin cekung 

B. Alat dan Bahan: 

1. Sendok yang mengkilap permukaannya (lebih baik jika ada sendoksayur 

yang besar) 

2. Spidol 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Dekatkan bagian atas spidol dengan sendok! 

2. Perhatikan bayangan spidol yang terbentuk pada permukaan sendok yang 

cekung! 

3. Bandingkanlah ukuran spidol dengan bayangan yang terbentuk! 

4. Jauhkan bagian atas spidol dengan sendok! 

5. Lakukan hal yang sama dengan langkah (3) dan (4)! 

D. Hasil Pengamatan 

No  Kegiatan yang dilakukan Bayangan yang dibentuk benda 

1. Meletakkan spidol dekat dari sendok  

2. Meletakkan spidol jauh dari sendok  

 

E. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

NAMA ANGGOTA : 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 
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LAMPIRAN 4 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

LKK 1 

No Kegiatan yang dilakukan Nyala lilin 

Terlihat Tidak terlihat 

1. Meletakkan ketiga karton A,B,C sehingga 

ketiga lubang karton  sejajar 

√  

2. Meletakkan karton B dan C sejajar dan 

menngeser karton A ke kiri 

 √ 

3. Meletakkan karton A dan C sejajar dan 

menggeser karton B ke kanan 

 √ 

Kesimpulan 

 Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa cahaya 

merambat lurus karena jika salah satu karton di geser maka cahaya tidak terlihat. 

Penilaian 

Hasil pengamatan 3 poin x 2 = 6 

Kesimpulan jika benar  = 4 

Total     = 10 x 10 = 100 

LKK 2 

No  Kegiatan yang dilakukan Bayangan benda pada cermin  

1. Memegang telinga kiri dengan tangan 

kiri 

Memegang telinga kanan 

dengan tangan kanan 

2. Memegang pipi kanan dengan tangan 

kanan 

Memegang pipi kiri dengan 

tangan kiri 

3. Berdiri di depan cermin dan 

memperhatikan jarak, ukuran dan tinggi 

benda 

Jarak, Besar dan tinggi sama 

dengan benda  

Kesimpulan : 

Sifat bayangan pada cermin datar yaitu ukuran (besar dan tinggi) bayangan sama 

dengan ukuran benda, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke 
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cermin, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, bayangan tegak 

seperti benda. 

Penilaian  

 Hasil pengamatan 3 poin x 2 = 6 

Kesimpulan ada 4 poin = 4 

Total     = 10 x 10 = 100 

LKK 3 

No  Kegiatan yang dilakukan Bayangan yang dibentuk benda 

1. Meletakkan spidol dekat dari 

sendok 

Tegak, lebih besar, dan semu(maya) 

2. Meletakkan spidol jauh dari 

sendok 

Terbalik, lebih kecil, dan nyata 

(sejati) 

 Kesimpulan : 

Dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat bayangan pada 

cermin cekung tergantung dari letak bendanya, apabila benda dekat dengan 

sendok, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu(maya). Apabila 

benda jauh dengan sendok , bayangan benda bersifat terbalik, lebih kecil, dan 

nyata (sejati) 

Penilaian  

Hasil pengamatan 2 poin x 3 = 6 

Kesimpulan 2 poin x 2  = 4 

Total     = 10x 10 = 100 
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LAMPIRAN 5 

Kisi-Kisi Soal 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.1.1 Mendiskripsikan 

sifat-sifat cahaya dapat 

merambat lurus dan 

dapat dipantulkan. 

6.1.2 Menunjukkan contoh 

cahaya merambat lurus 

dan dapat dipantulkan 

dalam kehidupan 

sehari-hari melalui 

percobaan. 

6.1.3 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya yang 

mempengaruhi cermin 

datar dan cermin 

lengkung (cermin 

cembung dan cermin 

cekung ) 

 Pilihan ganda 

Isian singkat  

Uraian  

Praktik 

C2 

 

 

C3 

 

 

C2 
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LAMPIRAN 6 

Soal Evaluasi 

A. Berilah tanda silang (X)huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Peristiwa yang merupakan bukticahaya merambat lurus yaitu . . . . 

a. memantulnya cahaya pada cermin 

b. rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca 

c. cahaya menembus benda bening 

d. terbentuknya pelangi pada saat hujan 

2. Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah .... 

a. matahari    c. generator 

b. batu baterai    d. dynamo 

3. Di antara jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin yaitu . . . . 

a. cermin datar 

b. cermin cembung 

c. cermin cekung 

d. lensa cembung 

4. Cermin yang permukan pantulnya berbentuk cekungan disebut .... 

a. cermin cembung   c. cermin hias 

b. cermin datar    d. cermin cekung 

5. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar 

adalah... 

a. sama     c. lebih dekat 

b. berbeda    d. lebih jauh 

6. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah .... 

a. nyata dan terbalik   c. semu dan terbalik 

b. nyata dan tegak   d. semu dan tegak 

7. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu . . . . 

a. maya, tegak, dan diperkecil 

b. nyata, tegak, dan diperkecil 

c. maya, terbalik, dan diperbesar 

d. nyata, terbalik, dan sama besar 
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8. Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah .... 

a. cermin datar    c. cermin cembung 

b. cermin cekung   d. cermin rias 

9. Dibawah ini yang merupakan pemanfatan cahaya merambat lurus dalam 

kehidupan sehari-hari adalah… 

b. Penggunaan cermin untuk melihat bayangan benda 

c. Pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor 

d. Pembuatan lampu bohlam 

e. Pembuatan lampu neon 

10. Pemantulan baur dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari,seperti .... 

a.  kacamata 

b.  lampu  penerang  kendaraan  bermotor 

c.  lampu senter 

d.  fatamorgana 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Cermin yang biasa di pakai untuk berhias adalah jenis cermin .... 

2. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang permukaan … 

3. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung jika letak benda 

dekat dengan cermin adalah … 

4. Bayangan yang dapat dilihat dari cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh 

layar… 

5. Peristiwa masuknya cahaya matahari melalui celah-celah jendela 

menunjukkan sifat cahaya adalah… 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Jelaskan sifat-sifat bayangan yang dibentuk apabila sebuah benda diletakkandi 

depan cermin cembung! 

2. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin 

cembung?Jelaskan! 
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LAMPIRAN 7 

Kunci Jawaban  

A. Pilihan Ganda 

1. B   6. D 

2. A   7. A 

3. A   8.C 

4. D   9.B 

5. A    10.D 

B. Isian Singkat 

1. Cermin datar 

2. Permukaan kasar/ tidak teratur 

3. Maya, tegak , lebih besar 

4. Bayangan semu 

5. Cahaya dapat merambat lurus 

C. Uraian 

1. Sifat bayangan di depan cermin cembung adalah maya, tegak, dan lebih 

kecil (diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya. 

2. Pada kendaraan bermotor, kaca spionnya menggunakan cermin cembung 

dengan tujuan agar pengemudi lebih mudahmengendarai kendaraannya, 

ketika melihat kendaraan dan benda lain yangada di belakangnya. 

Penilaian Evaluasi 

A. Pilihan ganda 10 X 1 =10 

B. Isian singkat  5 X 2  = 10 

C. Uraian  2 X 5  = 10 

Total skor maksimal = 30 

Nilai =  
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SIKLUS II 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SD 

PENGGALAN SILABUS KELAS V SIFAT-SIFAT CAHAYA 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber/ 

Bahan/alat 

6. Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu karya/ 

model 

6.1 

Mendeskrip

sikan sifat-

sifat cahaya  

6.1.4 Menunj

ukkan 

contoh 

peristiwa 

pembiasan 

cahaya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

melalui 

percobaa. 

6.1.5 Mendisk

ripsikan 

sifat-sifat 

cahaya dapat 

diuraikan. 

Sifat-

sifat 

Cahaya 

4. siswa mengamati 

media yang 

ditayangkan guru 

5. siswa melakukan 

percobaan sesuai 

dengan petunjuk untuk 

membuktikan sifat- 

sifat cahaya 

6. siswa memberikan 

contoh pemanfaatan 

peristiwa pembiasan 

cahaya dan cahaya 

dapat diuraikan 

Tes tertulis, tes 

lisan, tes 

kinerja 

 

2 x 35 

menit 

Buku BSE 

IPA Kelas 

V SD 

Choiril 

Azmiawati 

Erlangga 

 

Buku BSE 

IPA kelas 

V SD Heri 

Sulistyanto 

Erlangga  

Lampiran 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SD N Purwoyoso 03 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VA/II 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2015 

A. Standar Kompetensi 

     6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 

model  

B. Kompetensi Dasar 

      6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya  

C. Indikator 

6.1.4 Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan 

sehari-hari melalui percobaan 

6.1.5 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat diuraikan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan pulpen yang dimasukkan dalam gelas berisi air siswa 

dapat menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dengan benar. 

2. Melalui percobaan menguraikan warna putih menggunakan cermin datar 

dalam baskom berisi air siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

dapat diuraikan dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan 

perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ), Tanggung jawab ( responsibility 

) Dan Ketelitian ( carefulness). 

E. Materi Pembelajaran 

Cahaya dan sifat-sifatnya 

F. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Pemecahan masalah 
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G. Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu  

1. Kegiatan Awal 

a) Salam 

b) Doa 

c) Presensi 

d) Apersepsi  

”Pernahkah anak-anak berenang? Ketika kamu 

berenang di  kolam  yang  jernih,  kakimu  terlihat  

lebih  pendek. Mengapa demikian? 

e) “Nah , anak-anak pada pembelajaran kali ini kita 

akan belajar sifat-sifat cahaya”. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

g) “ Diharapkanmelalui pembelajaran kali ini, kalian 

mampu memahami peristiwa pembiasan cahaya dan 

cahaya dapat diuraikan”. 

15 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membawa gelas berisi air dan pensil didalamnya 

(eksplorasi) 

b. Siswa mengamati alat peraga yang dibawa oleh guru 

(eksplorasi) 

c. Siswa menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan 

media yang dibawa guru (elaborasi) 

d. Siswa mengkrontruksi pengetahuan mereka dari alat 

peraga yang dibawa guru(eksplorasi) 

e. Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa (elaborasi) 

f. Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) dan mendiskusikan jawabannya (elaborasi) 

45 menit 
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g. Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan 

seperlunya (konfirmasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya 

(elaborasi) 

i. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya 

atau memberikan pendapat terhadap hasil diskusi 

(konfirmasi) 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 

(konfirmasi) 

k. Guru menayangkan media Audiovisual sebagai 

penguatan materi pembiasan cahaya dan penguraian 

cahaya. 

l. Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

m. Siswa yang menjawab benar diberikan penghargaan 

oleh guru dan siswa yang belum benar diberikan 

motivasi (konfirmasi) 

n. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dimengerti siswa 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang 

baru dipelajari 

c. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

d. Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses 

dan hasil belajar siswa untuk perbaikan siklus 

berikutnya. 

e. Siswa diberi tindak lanjut berupa pekerjaan rumah 

f. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

10    menit 

 



223 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Media Audiovisual, spidol, White board, dll 

2. Sumber Belajar : Buku BSE IPA Kelas V SD Choiril Azmiawati Erlangga, 

Buku BSE IPA kelas V SD Heri Sulistyanto Erlangga. 

I. Penilaian 

      Jenis tes                          :  Tertulis 

      Bentuk Tes                     :  Objektif dan Subyektif 

      Alat Penilaian                 :  Soal tertulis, kunci jawaban 

      Prosedur Penilaian         :  Penilaian proses dan penilaian hasil 

J. Lampiran  

1. Rangkuman Materi 

2. Media  

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

4. Rubrik penilaian LKK 

5. Kisi-kisi soal evaluasi 

6. Soal Evaluasi 

7. Kunci jawaban soal evaluasi 

        Semarang, 11 Maret 2015 
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LAMPIRAN 1 

Rangkuman Materi 

 

SIFAT CAHAYA  

 

Sifat-sifat Cahaya.  

1. Cahaya Dapat Dibiaskan 

 

Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya, saat melewati dua 

medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia 

dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang 

kurangrapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis 

normal. Misalnya cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya 

merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan 

dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat dari air ke udara.  

Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. 

Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas 

yang berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah. 

2. Cahaya dapat diuraikan 

 

http://3.bp.blogspot.com/-oqtJzBlg5xA/UJlDrlEgLWI/AAAAAAAAGPs/K9Njh-NdNDs/s1600/pembiasan.gif
http://2.bp.blogspot.com/-AGcsDz7Ato4/UJlFkCAIUoI/AAAAAAAAGP8/tgQlr0EOzro/s1600/balon_sabun.gif
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Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. 

Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen 

warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum-spektrum cahaya yang berwarna 

merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak 

dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik.  Cahaya putih dapat diuraikan. 

Saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi (penguraian). 

 Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa 

terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh 

titik-titik air hujan di langit. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. 

Namun, sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. 

Kita juga dapat mengamati peristiwa dispersi cahaya pada balon air. Kita 

dapat menggunakan air sabun untuk membuat balon air. Jika air sabun ditiup di 

bawah sinarmatahari, kamu akan melihat berbagai macam warna berkilauan pada 

permukaan balon air tersebut.  

Sifat-sifat cahaya  dapat dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam 

alat, di antaranya periskop, teleskop, kaleidoskop, dan lup.  

 Periskop 

Awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati 

permukaan laut menggunakan periskop. Periskop menerapkan sifat cahaya 

yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu 

cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. 

 Teleskop 

Teleskop memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan 

periskop. Teleskop memiliki dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Adanya 

pembiasan itu membuat objek yang jauh terlihat sangat dekat. Teleskop 

pertama dibuat pada tahun 1608 oleh orang Belanda bernama Hans 

Lippershey. Setahun kemudian, Galileo Galilei menyempurnakan teleskop 

itu. Setelah disempurnakan,teleskop dapat digunakan untuk mengamati bintang. 
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 Kaleidoskop 

Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan 

alat ini, kamu dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan. Pola-pola 

ini diperoleh karena bayangan benda-benda dalam kaleidoskop mengalami 

pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda terlihat lebih banyak 

daripada benda aslinya. 

 Lup 

Lup merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa 

cembung. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar 

tampak besar dan jelas. 

Sumber :http://www.masgino.com/2012/11/sifat-sifat-cahaya.html diunduh sabtu  

14 februari 2015 pukul 21.06 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masgino.com/2012/11/sifat-sifat-cahaya.html
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LAMPIRAN 2  

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Gambar 5 Video Cahaya dapat dibiaskan 

 

Gambar 6 Video Penguraian cahaya melalui medium yang berbeda 

kerapatannya 
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Gambar 7 Video Cahaya dapat diuraikan 

 

Gambar 8 Video  contoh penguraian cahaya malalui prisma 

 

Gambar 9 Video contoh peristiwa terjadinya pelangi 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK I 

MEMBUKTIKAN PERISTIWA PEMBIASAN CAHAYA 

A. Tujuan: 

Mengamati peristiwa pembiasan cahaya. 

B. Alat dan bahan: 

1. Gelas bening 2 buah (Gelas A dan Gelas B) 

2. Air putih 

3. Pulpen 2 buah 

4. Uang logam 2 buah 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Masukan air ke dalam gelas bening (A) yang telah disediakan! 

2. Masukan Pulpen ke dalam gelas A yang telah diisi air dan masukanpulpen 

lainnya ke dalam gelas kosong (B) yang tidak diisi air. Amati perbedaan 

antara pulpen yang ada di dalam gelas A dan gelas B! 

3. Ambil pulpen yang ada pada gelas A dan B kemudian masukkan uanglogam 

pada ke dua gelas tersebut! 

4. Perhatikan uang logam yang ada di kedua gelas dari atas! Manakahyang 

terlihat lebih dalam? 

D. Hasil Pengamatan 

No Gelas Pulpen Uang logam 

1. Gelas A   

2. Gelas B   

 

 

 

NAMA ANGGOTA : 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 
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E. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

LEMBAR KERJA KELOMPOK II 

SIFAT CAHAYA DAPAT DIURAIKAN 

A. Tujuan: 

Menemukan warna-warna yang membentuk cahaya putih. 

B. Alat dan Bahan: 

1. Baskom berisi air. 

2. Cermin datar. 

3. Kertas HVS atau karton putih. 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Masukkan cermin datar ke dalam baskom yang berisi air. 

2. Atur posisi cermin datar sehingga dapat memantulkan cahaya matahari. 

3. Atur pula pantulan cahaya agar tepat mengenai karton putih atau kertas 

HVS yang berfungsi sebagai layar. 

4. Perhatikan apa yang tampak pada karton putih tersebut! 

D. Hasil Pengamatan 

Cahaya yang tampak merah jingga kuning hijau biru nila ungu 

Kertas HVS/karton putih        

 

E. Kesimpulan  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 4 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

LKK I 

No Gelas Pulpen Uang logam 

1. Gelas A (berisi air) Tampak patah Terlihat lebih dangkal 

2. Gelas B Tampak tetap Terlihat biasa 

Kesimpulan : 

Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya maka 

cahaya akan mengalami pembelokan ataupembiasan. Sehingga pulpen tampak 

patah dan uang logam terlihat lebih dangkal. 

Penilaian  

Hasil pengamatan 4 poin x 2 = 8 

Kesimpulan   = 2 

Total     = 10 x 10 = 100 

LKK II 

Cahaya yang tampak merah jingga kuning hijau biru nila ungu 

Kertas HVS/karton putih √ √ √ √ √ √ √ 

Kesimpulan : 

Cahaya putih dapat diuraikan saat melewati prisma, cahaya putih akan 

mengalami disperse (penguraian) menjadi spectrum cahaya yang berwarna 

merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 

Penilaian  

Hasil pengamatan 7poin x 1 = 7 

Kesimpulan   = 3 

Total     = 10 x 10 = 100 
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LAMPIRAN 5 

Kisi-Kisi Soal 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

1.1.4 Menunjukkan contoh 

peristiwa pembiasan 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan 

 

1.1.5 Mendiskripsikan sifat-

sifat cahaya dapat 

diuraikan. 

 

Pilihan Ganda 

Isian singkat 

Uraian (LKS)  

Praktik  

C3 

 

 

 

 

 

 

C2 
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LAMPIRAN 6 

Soal Evaluasi 

A. Berilah tanda silang (X)huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya 

merupakan salah satu peristiwa .... 

a. pemantulan cahaya   c. perambatan cahaya 

b. pembiasan cahaya   d. pembentukan bayangan 

2. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapatmaka 

cahaya akan dibiaskan mendekati .... 

a. garis normal    c. garis vertikal 

b. garis horizontal   d. garis lurus 

3. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut .... 

a. pelangi    c. warna terang 

b. spektrum cahaya   d. warna gelap 

4. Peristiwa yang menunjukkan adanya dispersi cahaya yaitu . . . . 

a. elang dapat melihat ikan di dalam air 

b. bayangan pada cermin 

c. pensil dalam air terlihat patah 

d. pelangi 

5. Peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah … 

a. Terjadinya hujan 

b. Terjadinya petir 

c. Terjadinya pelangi 

d. Terjadinya awan 

6. Apabila cahaya merambat dari air ke udara, cahaya tersebut akan 

dibiaskandengan arah . . . . 

a. menjauhi garis normal 

b. mendekati garis normal 

c. sejajar garis normal 

d. berlawanan arah dengan garis normal 
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7. Garis yang tegak lurus pada bidang batas kedua permukaan … 

a. Garis datang   c. garis normal 

b. Garis pantul   d. garis semu 

8. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya… 

a. Polikromatik   c. kromatik 

b. Monokromatik  d. spectrum 

9. Dibawah ini salah satu alat optic yang memanfaatkan sifat pembiasan 

cahaya adalah… 

a. Teleskop   c. Periskop  

b. Lup    d. Kaleidoskop 

10. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut… 

a. Spektrum putih  c. Dispersi cahaya 

b. Spektrum cahaya  d. sumber cahaya 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perbedaan ... antara dua jeniszat. 

2. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurangrapat 

maka cahaya akan dibiaskan .... 

3. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan .... 

4. Sendok yang disimpan di dalam gelas terlihat bengkok. Hal ini 

menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu .... 

5.  peristiwa yang terjadi pada gambar adalah … 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Apa yang dimaksud dengan pembiasan?  

2. Jelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi! 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-AGcsDz7Ato4/UJlFkCAIUoI/AAAAAAAAGP8/tgQlr0EOzro/s1600/balon_sabun.gif
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LAMPIRAN 7 

Kunci Jawaban 

1. Pilihan Ganda 

a. B   6.A 

b. A   7.C 

c. B   8.B 

d. D   9.A 

e. C   10.B 

2. Isian singkat 

a. Kerapatannya 

b. Menjauhi Garis Normal 

c. Spektrum Cahaya 

d. Dapat dibiaskan 

e. Dispersi Cahaya 

3. Uraian 

a. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya, saat melewati dua 

medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan 

manusia dalam pembuatan berbagai alat optic. 

b. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air 

hujan di langit. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih.Cahaya 

putih tersusun atas spektrum-spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.Saat melewati prisma, cahaya putih akan 

mengalami dispersi (penguraian). 

Penilaian Evaluasi  

A. Pilihan ganda 10 X 1 =10 

B. Isian singkat  5 X 2  = 10 

C. Uraian  2 X 5  = 10 

Total skor maksimal = 30 

Nilai= 0
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SIKLUS III 

SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SD 

SILABUS KELAS V 

SIFAT-SIFAT CAHAYA 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber/ 

Bahan/alat 

6. Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu karya/ 

model 

6.1 

Mendeskrip

sikan sifat-

sifat cahaya  

6.1.6 Membe

dakan benda 

tembus 

cahaya 

dengan 

benda tidak 

tembus 

cayaha 

6.1.7 Menye

butkan 4 

sifat-sifat 

cahaya yang 

mengenai 

berbagai 

Sifat-

sifat 

Cahaya 

1. Siswa melakukan 

percobaan sesuai dengan 

petunjuk untuk 

membuktikan sifat- sifat 

cahaya 

2. Siswa menyebutkan 

sifat-sifat cahaya dan 

contoh pemanfaatanya. 

3. Siswa mengamati 

media yang ditayangkan 

guru 

 

Tes tertulis, tes 

lisan, tes 

kinerja 

 

2 x 35 

menit 

Buku BSE 

IPA Kelas 

V SD 

Choiril 

Azmiawati 

Erlangga 

 

Buku BSE 

IPA kelas 

V SD Heri 

Sulistyanto 

Erlangga  

Lampiran 11 
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benda. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SD N Purwoyoso 03 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VA/II 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2015 

A. Standar Kompetensi 

     6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 

model  

B. Kompetensi Dasar 

      6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya  

C. Indikator 

6.1.6 Membedakan benda tembus cahaya dengan benda tidak tembus cayaha 

6.1.7 Menyebutkan 4 sifat-sifat cahaya yang mengenai berbagai benda. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui pengamatan berbagai benda di lingkungan siswa dapat 

menyebutkan contoh benda bening/benda yang tembus cahaya dengan 

tepat. 

2) Melalui pengamatan berbagai benda di lingkungan siswa dapat 

menyebutkan contoh benda tidak tembus cahaya dengan benar. 

3) Melalui percobaan menggunakan beberapa benda yang di soroti lampu 

senter siswa dapat membedakan  benda tembus cahaya dengan benda tidak 

tembus cahaya dengan benar. 

4) Melalui penugasan individu siswa dapat menyebutkan 4 contoh dari sifat 

cahaya yang mengenai berbagai benda dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan 

perhatian (respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility 

) Dan Ketelitian ( carefulness). 

E. Materi Pembelajaran 

Cahaya dan sifat-sifatnya 

F. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Pemecahan masalah 
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G. Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu  

1. Kegiatan Awal 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Apersepsi , mengulang pembelajaran kemarin 

e. Misalnya : anak-anak kemarin kalian sudah belajar 

tentang beberapa sifat-sifat cahaya,coba sebutkan 

sifat-sifat cahaya yang sudah kalian pelajari! 

f. Coba kalian melihat jendela kaca disamping kanan 

dan kiri kalian! Apa kalian dapat melihat benda di 

luar? 

g. “Nah , anak-anak pada pembelajaran kali ini kita akan 

belajar sifat-sifat cahaya menembus benda bening”. 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

i. “ Diharapkan melalui pembelajaran kali ini, kalian 

mampu memahami sifat cahaya menembus benda 

bening.” 

15 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membawa plastik berisi makanan dan 

memperlihatkan plastik bening tersebut pada siswa. 

(eksplorasi) 

b. Siswa mengamati alat peraga yang dibawa oleh guru 

(elaborasi) 

c. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

berdasarkan alat peraga (elaborasi) 

d. Siswa mengkrontuksi pengetahuan mereka dari alat 

peraga yang dibawa oleh guru (eksplorasi) 

45 menit 
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e. Guru meminta siswa untuk berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa (elaborasi) 

f. Kemudian siswa diberi Lembar Kerja Kelompok dan 

mendiskusikan jawabannya (elaborasi) 

g. Guru membimbing siswa dan memberikan bantuan 

secukupnya (konfirmasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya 

(elaborasi) 

i. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan pendapat terhadap hasil diskusi 

(konfirmasi) 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 

(konfirmasi) 

k. Guru menggunakan media Audiovisual untuk 

menjelaskan materi sifat-sifat cahaya yang telah 

dipelajari (eksplorasi) 

l. Siswa mengamati media Audiovisual yang ditayangkan 

oleh guru (elaborasi) 

m. Guru memberikan pertanyaan pada siswa (eksplorasi) 

n. Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar 

diberikan penghargaan oleh guru dan siswa yang 

belum benar diberikan motivasi (konfirmasi) 

o. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dimengerti siswa 

(konfirmasi) 

p. Guru memberi penguatan pada siswa tentang materi 

yang diajarkan (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

10    menit 
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b. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang 

baru dipelajari 

c. Siswa mengerjakan tes akhir 

d. Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses 

dan hasil belajar siswa dengan  menyampaikan kesan 

dan saran-saran untuk keberhasilan pembelajaran 

berikutnya 

e. Siswa diberi tindak lanjut berupa pekerjaan rumah 

f. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : spidol, White board, media audio-visual 

2. Sumber Belajar : Buku BSE IPA Kelas V SD Choiril Azmiawati 

Erlangga, Buku BSE IPA kelas V SD Heri Sulistyanto Erlangga 

I. Penilaian 

      Jenis tes                          :  Tertulis 

      Bentuk Tes                     :  Objektif dan Subyektif 

      Alat Penilaian                 :  Soal tertulis, kunci jawaban 

      Prosedur Penilaian         :  Penilaian proses dan penilaian hasil 
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J. Lampiran  

1. Rangkuman Materi 

2. Media  

3. Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

4. Rubrik penilaian LKK 

5. Kisi-Kisi soal 

6. Soal Evaluasi 

7. Kunci jawaban soal evaluasi 

 

     

    

 

 

 

        Semarang, 18 Maret 2015 
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LAMPIRAN 1 

Rangkuman Materi 

 

SIFAT CAHAYA  

 

Sifat-sifat Cahaya.  

1. Cahaya Dapat Menembus Benda Bening 
 

Amatilah ketika kamu berjalan di bawah cahaya matahari. Ke mana pun 

kamu berjalan, selalu diikuti oleh bayanganmu sendiri. Bayang-bayang tubuhmu 

akan hilang ketika kamu masuk ke dalam rumah atau berlindung di balik pohon 

yang besar. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu 

benda. Ketika cahaya mengenai tubuhmu, cahaya tidak dapat menembus tubuhmu 

sehingga terbentuklah bayangan. Begitu pula ketika cahaya mengenai rumahmu 

dan pohon yang besar. Bayangan adalah daerah gelap yang terbentuk akibat 

cahaya tidak dapat menembus suatu benda. Bayangan dibedakan menjadi dua, 

yakni bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan maya (semu) adalah 

bayangan yang dapat dilihat mata, tapi tidak dapat ditangkap pada layar, 

sedangkan bayangan nyata adalah bayangan yang dapat ditangkap layar.  

Berdasarkan dapat atau tidaknya di tembus cahaya, benda-benda 

digolongkan menjadi 3: 

 Opaque atau benda tidak tembus cahaya, Adalah benda gelap yang tidak dapat 

ditembus oleh cahaya sama sekali. Opaque memantulkan semua cahaya yang 

mengenainya. Benda semacam ini contohnya adalah buku, kayu, tembok, dan 

air keruh. 

 Benda Bening, yakni benda-benda yang dapat ditembus cahaya. Benda bening 

juga sering disebut benda transparant. Benda transparant meneruskan semua 

cahaya yang mengenainya. Contohnya kaca yang bening dan air jernih 

 Benda Transluent Benda transluent adalah benda-benda yang dapat 

meneruskan sebagian cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian cahaya 

yang lainnya. Contohnya kain gorden tipis, dan beberapa jenis plastik. 
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Sifat-sifat cahaya  dapat dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam 

alat, di antaranya periskop, teleskop, kaleidoskop, dan lup.  

 Periskop 

Awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati 

permukaan laut menggunakan periskop. Periskop menerapkan sifat cahaya 

yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu 

cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. 

 Teleskop 

Teleskop memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan 

periskop. Teleskop memiliki dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Adanya 

pembiasan itu membuat objek yang jauh terlihat sangat dekat. Teleskop 

pertama dibuat pada tahun 1608 oleh orang Belanda bernama Hans 

Lippershey. Setahun kemudian, Galileo Galilei menyempurnakan teleskop 

itu. Setelah disempurnakan,teleskop dapat digunakan untuk mengamati bintang. 

 Kaleidoskop 

Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan 

alat ini, kamu dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan. Pola-pola 

ini diperoleh karena bayangan benda-benda dalam kaleidoskop mengalami 

pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda terlihat lebih banyak 

daripada benda aslinya. 

 Lup 

Lup merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa 

cembung. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar 

tampak besar dan jelas. 

Sumber : http://www.masgino.com/2012/11/sifat-sifat-cahaya.html diunduh sabtu  

14 februari 2015 pukul 21.06 WIB 

http://www.masgino.com/2012/11/sifat-sifat-cahaya.html
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LAMPIRAN 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Gambar 10 Video Cahaya dapat menembus benda bening 

 

Gambar 11 Video contoh bahwa Cahaya dapat menembus benda bening 

 
Gambar 12 Video Penjelasan tentang materi bayangan 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

MEMBUKTIKAN ARAH PERAMBATAN CAHAYA 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya menembus benda bening 

B. Alat dan Bahan: 

1. Lampu senter  4. Kardus 

2. Gelas bening  5. Karton hitam 

3. Plastik bening  6. Batu bata 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Letakkan benda-benda tersebut diatas meja 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai benda-benda tersebutsecara 

berturut-turut. 

3. Amati apakah cahaya lampu senter menembus benda-benda tersebut! 

4. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini! 

D. Hasil pengamatan 

No Nama Benda Tembus Cahaya Senter Tidak tembus Cahaya 

Senter 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

Gelas Bening 

Plastik Bening 

Kardus 

Karton Hitam 

Batu Bata 

  

 

 

 

E. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

NAMA ANGGOTA : 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 
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LAMPIRAN 4 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

LKK 1 

No 
Nama Benda Tembus Cahaya Senter Tidak tembus Cahaya 

Senter 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 

Gelas Bening 

Plastik Bening 

Korden Tipis 

Kardus 

Karton Hitam 

Kayu 

√ 

√ 

√ (sebagian) 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

Kesimpulan : 

Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dapat atau 

tidaknya di tembus cahaya, benda-benda digolongkan menjadi tiga yaitu opaque 

(benda tidak tembus cahya), benda bening, benda transulent (meneruskan 

sebagian cahaya yang datang). 

Penilaian  

Hasil pengamatan 6 poin x 1= 6 

Kesimpulan   = 4 

Total     = 10 x 10 = 100 
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LAMPIRAN 5 

Kisi-Kisi Soal 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

6.1.6 Membedakan benda 

tembus cahaya dengan 

benda tidak tembus 

cayaha. 

6.1.7 Menyebutkan 4 sifat-

sifat cahaya yang 

mengenai berbagai 

benda. 

 

Pilihan Ganda 

Isian singkat 

Uraian (LKS)  

Praktik  

C5 

 

C2 
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LAMPIRAN 6 

Soal Evaluasi 

A. Berilah tanda silang (X)huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya,kecuali.... 

a. gelas bening   c. karton 

b. kaca jendela    d. plastik bening 

2. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwacahaya 

memiliki sifat .... 

a. merambat lurus    c. dapat dipantulkan 

b. menembus benda bening  d. dapat dibiaskan 

3. Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena . . . . 

a. kaca jendela tipis 

b. kaca jendela mengilap 

c. cahaya dapat melewati kaca 

d. benda memancarkan cahaya 

4. Contoh benda yang termasuk Opaqueadalah … 

a. Buku    c. korden 

b. Kaca    d. plastik  

5. Benda-benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang datang dan 

menyebarkan sebagian cahaya yang lainnya adalah… 

1. Benda bening   c. Transparant 

2. Opaque    d. Transluent  

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Ketika senter mengenai tembok, cahayanya tidak bisa diteruskan karena 

tembok  termasuk .... 

2. Ketika cahaya mengenai tubuhmu, cahaya tidak dapat menembus tubuhmu 

sehingga terbentuklah… 

3. Bayangan yang dapat ditangkap layar adalah … 

4. Bayangan yang dapat dilihat mata, tapi tidak dapat ditangkap pada layar … 

5. Salah satu contoh benda Transluent adalah… 
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Sebutkan sifat-sifat cahaya dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari! 

2. Jelaskan perbedaan benda transparant dan transluent! Berikan contohnya ! 
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LAMPIRAN 7 

Kunci Jawaban 

 Pilihan Ganda   B. Isian Singkat 

a. C     1. opaque  

b. B     2. Bayangan   

c. C     3. Nyata   

d. A     4. Semu   

e. D     5. Korden dan beberapa jenis plastik  

E. Uraian 

1. Cahaya merambat lurus contohnya pemanfaatan lampu senter dan sepeda 

motor 

Cahaya dapat dipantulkan contohnya melihat bayangan benda ketika 

bercermin 

Cahaya dapat diuraikan contohnya terbentuknya pelangi setelah hujan 

Cahaya dapat dibiaskan contohnya pada saat berenang kaki terlihat pendek 

Cahaya menembus bening contohnya dapat melihat bayangan benda yang 

ada di luar jendela 

2. Benda Bening, yakni benda-benda yang dapat ditembus cahaya. Benda 

bening juga sering disebut benda transparant. Benda transparant meneruskan 

semua cahaya yang mengenainya. Contohnya kaca yang bening dan air 

jernih 

Benda Transluent Benda transluent adalah benda-benda yang dapat 

meneruskan sebagian cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian 

cahaya yang lainnya. Contohnya kain gorden tipis, dan beberapa jenis 

plastik. 

Penilaian Evaluasi 

D. Pilihan ganda 5 X 1 =5 

E. Isian singkat  5 X 2  = 10 

F. Uraian  2 X 5  = 10 

Total skor maksimal = 25  

Nilai =  
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA 

KELAS V  SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

SIKLUS KE I 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/ Semester : V/2 

Pembelajaran  : IPA 

Hari/Tanggal  : 3 Maret 2015 

Nama Guru   : Dewi Astuti Wulandari 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

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

Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4, jika semua diskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 diskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada diskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2012: 98) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Tanda 

chek(√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1. Mempersiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

2. Memimpin berdoa 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

√ 

√ 

 

3 

2. Membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa 

agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan 

mereka berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

1. Menyiapkan alat peraga yang 

sesuai dengan materi 

2. Menarik perhatian siswa 

sehingga siswa mampu 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Membantu memahami materi 

4. Menumbuhkan motivasi 

√ 

√ 

2 

3. Memberikan 1. Memberikan pertanyaan pada √ 2 

Lampiran 8 
Lampiran 12 
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kesempatan bagi 

siswa untuk 

memahami materi 

dan bertanya pada 

siswa. 

siswa secara jelas 

2. Memberi pertanyaan yang 

dapat merangsang rasa ingin 

tahu siswa 

3. Pertanyaan sesuai dengan 

materi 

4. Memberi pertanyaan yang 

dapat meningkatkan minat 

siswa 

 

 

 

 

√ 

4. Membagi siswa ke 

dalam kelompok 

dimana satu 

kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

1. Mengelompokkan siswa 

secara heterogen 

2. Membagi kelompok dengan 

adil 

3. Mengatur posisi duduk 

dengan nyaman 

4. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 

5. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

percobaaan 

penemuan sifat-sifat 

cahaya. 

1. Membimbing siswa untuk 

membaca petunjuk percobaan 

2. Membimbing siswa untuk 

bekerja secara kelompok dan 

berkeliling 

3. Membimbing siswa untuk 

melakukan sikap ilmiah 

4. Membimbing siswa untuk 

menulis laporan percobaan 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 

6. Membimbing siswa 

dalam menyampaikan 

hasil diskusi. 

1. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

2. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan kelompok 

yang presentasi 

3. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil dari 

kelompok lain 

4. Memberikan penguatan dari 

permasalahan yang dibahas 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

7. Menggunakan  media 

Audiovisual sebagai 

penguatan dan 

refleksi materi. 

 

1. Mempersiapkan media 

Audiovisual sesuai dengan 

materi 

2. Memutarkan media 

Audiovisual sebagai 

penguatan materi 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan media 

4. Melakukan refleksi hasil kerja 

siswa 

√ 

 

 

 

√ 

2 

8. Melakukan penilaian 

dengan berbagai cara. 

1. Melakukan evaluasi 

(penilaian) 

2. Melakuakan penilaian sikap  

3. Memberikan reward secara 

√ 

 

√ 

2 
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verbal 

4. Memberikanrewardsecara 

gestural 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas    = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

 

 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

(k+i)    = (0+8) =8      

 

Penskoran 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>24 s/d 16 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

Semarang, 3 Maret 2015 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA 

KELAS V  SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

SIKLUS KE II 

   

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/ Semester : V/2 

Pembelajaran  : IPA 

Hari/Tanggal  : 11 Maret 2015 

Nama Guru   : Dewi Astuti Wulandari 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

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

Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4, jika semua diskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 diskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada diskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2012: 98) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Tanda 

chek(√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1. Mempersiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

2. Memimpin berdoa 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

4 

2. Membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa 

agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan 

mereka berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

1. Menyiapkan alat peraga yang 

sesuai dengan materi 

2. Menarik perhatian siswa 

sehingga siswa mampu 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Membantu memahami materi 

4. Menumbuhkan motivasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

3 

3. Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

memahami materi 

dan bertanya pada 

siswa. 

1. Memberikan pertanyaan pada 

siswa secara jelas 

2. Memberi pertanyaan yang 

dapat merangsang rasa ingin 

tahu siswa 

3. Pertanyaan sesuai dengan 

materi 

√ 

 

 

 

 

 

2 
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4. Memberi pertanyaan yang 

dapat meningkatkan minat 

siswa 

√ 

4. Membagi siswa ke 

dalam kelompok 

dimana satu 

kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

1. Mengelompokkan siswa 

secara heterogen 

2. Membagi kelompok dengan 

adil 

3. Mengatur posisi duduk 

dengan nyaman 

4. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 

5. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

percobaaan 

penemuan sifat-sifat 

cahaya. 

1. Membimbing siswa untuk 

membaca petunjuk percobaan 

2. Membimbing siswa untuk 

bekerja secara kelompok dan 

berkeliling 

3. Membimbing siswa untuk 

melakukan sikap ilmiah 

4. Membimbing siswa untuk 

menulis laporan percobaan 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 

6. Membimbing siswa 

dalam menyampaikan 

hasil diskusi. 

1. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

2. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan kelompok 

yang presentasi 

3. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil dari 

kelompok lain 

4. Memberikan penguatan dari 

permasalahan yang dibahas 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

7. Menggunakan  media 

Audiovisual sebagai 

penguatan dan 

refleksi materi. 

 

1. Mempersiapkan media 

Audiovisual sesuai dengan 

materi 

2. Memutarkan media 

Audiovisual sebagai 

penguatan materi 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan media 

4. Melakukan refleksi hasil kerja 

siswa 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 

8. Melakukan penilaian 

dengan berbagai cara. 

1. Melakukan evaluasi 

(penilaian) 

2. Melakuakan penilaian sikap  

3. Memberikan reward secara 

verbal 

4. Memberikan reward secara 

gestural 

√ 

 

√ 

√ 

3 

 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 
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Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas    = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

 

 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

(k+i)    = (0+8) =8      

 

Penskoran 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>24 s/d 16 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

Semarang, 11 Maret 2015 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL SISWA 

KELAS V  SDN PURWOYOSO 03 KOTA SEMARANG 

SIKLUS KE III 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/ Semester : V/2 

Pembelajaran  : IPA 

Hari/Tanggal  : 18 Maret 2015 

Nama Guru   : Dewi Astuti Wulandari 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru ! 

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

Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4, jika semua diskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 diskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada diskriptor yang tampak 

        (Rusman, 2012: 98) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Tanda 

chek(√) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

1. Mempersiapkan ruangan dan 

sumber belajar 

2. Memimpin berdoa 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

4 

2. Membawa alat 

peraga untuk 

merangsang siswa 

agar 

mengkonstruksi 

pengetahuan 

mereka berdasarkan 

penjelasan guru 

dengan alat peraga. 

1. Menyiapkan alat peraga yang 

sesuai dengan materi 

2. Menarik perhatian siswa 

sehingga siswa mampu 

mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri 

3. Membantu memahami materi 

4. Menumbuhkan motivasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

3 

3. Memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk 

memahami materi 

dan bertanya pada 

siswa. 

1. Memberikan pertanyaan pada 

siswa secara jelas 

2. Memberi pertanyaan yang dapat 

merangsang rasa ingin tahu 

siswa 

3. Pertanyaan sesuai dengan materi 

4. Memberi pertanyaan yang dapat 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

3 
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meningkatkan minat siswa 

4. Membagi siswa ke 

dalam kelompok 

dimana satu 

kelompok 

beranggotakan 5-6 

siswa. 

1. Mengelompokkan siswa secara 

heterogen 

2. Membagi kelompok dengan adil 

3. Mengatur posisi duduk dengan 

nyaman 

4. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

4 

5. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

percobaaan 

penemuan sifat-sifat 

cahaya. 

1. Membimbing siswa untuk 

membaca petunjuk percobaan 

2. Membimbing siswa untuk 

bekerja secara kelompok dan 

berkeliling 

3. Membimbing siswa untuk 

melakukan sikap ilmiah 

4. Membimbing siswa untuk 

menulis laporan percobaan 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

6. Membimbing siswa 

dalam menyampaikan 

hasil diskusi. 

1. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

2. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan kelompok yang 

presentasi 

3. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil dari kelompok 

lain 

4. Memberikan penguatan dari 

permasalahan yang dibahas 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

7. Menggunakan  media 

Audiovisual sebagai 

penguatan dan 

refleksi materi. 

 

1. Mempersiapkan media 

Audiovisual sesuai dengan 

materi 

2. Memutarkan media Audiovisual 

sebagai penguatan materi 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan media 

4. Melakukan refleksi hasil kerja 

siswa 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

8. Melakukan penilaian 

dengan berbagai cara. 

1. Melakukan evaluasi (penilaian) 

2. Melakuakan penilaian sikap  

3. Memberikan reward secara 

verbal 

4. Memberikanrewardsecara 

gestural 

√ 

√ 

√ 

√ 

4 

Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas    = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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 (k+3(i)) = (0+3(8)) = 24 

(k+2(i)) = (0+2(8)) = 16 

(k+i)    = (0+8) =8      

 

Penskoran 

Skor Kriteria 

>24 s/d 32 Sangat baik 

>24 s/d 16 Baik 

>8 s/d 16 Cukup 

0 s/d 8 Kurang 

 

Semarang, 18 Maret 2015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

NO NAMA INDIKATOR SIKLUS 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HM 2 1 2 1 2 2 1 2 

2 ABS 2 1 2 2 2 2 1 2 

3 AFS 3 2 2 2 3 3 2 3 

4 AMS 2 2 2 3 3 3 2 3 

5 APD 4 4 4 4 4 4 3 4 

6 AVE 3 3 4 3 4 4 3 4 

7 ADP 1 2 2 2 1 1 2 1 

8 ABN 3 2 4 3 4 4 3 4 

9 AS 4 4 4 4 4 4 3 4 

10 ARM 3 2 2 2 3 3 2 3 

11 ASN 2 2 2 2 3 2 2 2 

12 ACM 1 2 2 2 1 1 2 1 

13 BHS 2 1 2 2 3 3 2 2 

14 CEW 3 2 2 2 3 4 2 4 

15 DMN 3 3 4 3 4 4 3 4 

16 DAP 3 2 4 3 4 4 3 4 

17 DDS 4 3 3 3 4 4 3 4 

18 FPS 3 2 3 3 3 3 2 3 

19 FS 3 2 2 2 3 3 2 3 

20 FS 3 2 3 3 4 4 3 4 

21 FWA 3 2 2 3 4 4 3 4 

22 INN. 3 2 2 2 3 3 2 3 

23 JMSP 3 2 2 2 3 3 2 2 

Lampiran 13 
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24 LN 3 2 2 2 3 3 2 2 

25 MIPP 2 2 2 2 3 3 2 3 

26 MAFL. 4 4 4 4 4 4 3 4 

27 MBM 2 2 2 2 3 3 2 3 

28 MIA. 3 2 3 3 3 3 2 3 

29 MIAN. 2 2 2 2 3 3 2 3 

30 NDP 3 2 2 2 3 3 2 3 

31 NDR 4 3 4 3 4 4 3 4 

32 PEW 3 2 2 2 3 3 2 3 

33 RCD  3 2 3 3 3 3 2 3 

34 RSN 4 3 4 3 4 4 2 4 

35 SLW 2 1 2 2 3 2 1 2 

36 SAP 3 2 2 3 4 3 2 3 

37 SWL. 3 2 2 2 3 3 2 3 

38 SUS 3 2 2 3 4 4 3 4 

39 TNR 3 2 2 2 3 3 2 3 

40 VAP 3 2 2 2 3 3 2 3 

41 YH 2 1 2 2 2 2 1 2 

42 ZNL 3 2 2 2 3 3 2 3 

Jumlah 118 90 107 104 133 131 92 128 

              

Semarang, 3 Maret 2015 

               Observer 

                
               Oktafiastuti 

 NIM. 1401411574 



263 

 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

NO NAMA INDIKATOR SIKLUS 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HM 2 1 2 2 3 2 2 2 

2 ABS 2 3 2 2 3 2 2 2 

3 AFS 3 3 3 2 4 3 3 4 

4 AMS 2 2 2 3 3 3 2 3 

5 APD 4 4 4 4 4 4 3 4 

6 AVE 3 4 4 3 4 4 3 4 

7 ADP 3 2 3 2 2 2 2 3 

8 ABN 3 3 4 3 4 4 4 4 

9 AS 4 4 4 4 4 4 3 4 

10 ARM 3 3 2 2 3 3 2 3 

11 ASN 2 2 2 2 3 2 2 2 

12 ACM 3 2 2 2 2 2 2 2 

13 BHS 2 1 2 2 3 3 2 3 

14 CEW 3 3 3 2 3 4 2 4 

15 DMN 3 4 4 3 4 4 3 4 

16 DAP 3 2 4 3 4 4 3 4 

17 DDS 4 3 4 3 4 4 4 4 

18 FPS 3 2 4 3 3 3 3 3 

19 FS 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 FS 3 2 3 3 4 4 3 4 

21 FWA 3 2 2 3 4 4 3 4 

22 INN. 3 2 2 2 3 3 2 3 

23 JMSP 3 2 3 2 3 3 3 3 

24 LN 3 2 2 2 3 3 2 3 
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25 MIPP 2 2 2 2 3 3 2 3 

26 MAFL. 4 4 4 4 4 4 3 4 

27 MBM 2 2 3 3 4 3 3 3 

28 MIA. 3 2 3 3 3 3 2 3 

29 MIAN. 2 2 3 2 3 4 2 3 

30 NDP 3 2 3 2 4 3 2 3 

31 NDR 4 4 4 3 4 4 3 4 

32 PEW 3 2 3 2 3 3 2 3 

33 RCD  3 3 4 3 3 4 2 4 

34 RSN 4 4 4 3 4 3 2 4 

35 SLW 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 SAP 3 2 2 3 4 3 2 3 

37 SWL. 3 2 2 2 3 3 2 3 

38 SUS 3 3 4 3 4 3 3 4 

39 TNR 3 2 2 2 3 3 2 3 

40 VAP 3 2 3 2 3 3 2 3 

41 YH 2 2 2 2 3 2 2 3 

42 ZNL 3 3 4 2 3 3 3 4 

Jumlah 122 106 124 107 140 134 104 138 

 

Semarang, 11 Maret 2015 

               Observer 

                
               Betty Widya 

 NIM.140141121 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

NO NAMA INDIKATOR SIKLUS 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HM 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 ABS 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 AFS 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 AMS 3 3 3 4 3 4 4 4 

5 APD 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 AVE 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 ADP 4 3 3 3 3 4 4 4 

8 ABN 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 AS 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 ARM 4 4 3 4 3 4 4 4 

11 ASN 3 3 3 3 3 4 3 3 

12 ACM 3 3 3 3 3 4 4 4 

13 BHS 3 3 3 4 3 4 4 4 

14 CEW 4 4 3 4 4 4 4 4 

15 DMN 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 DAP 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 DDS 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 FPS 4 4 4 4 4 3 4 4 

19 FS 4 4 3 4 4 4 4 4 

20 FS 4 4 3 4 4 4 4 4 

21 FWA 4 4 3 4 4 4 4 4 

22 INN. 4 4 3 4 4 3 4 4 

23 JMSP 3 3 3 4 3 4 4 4 

24 LN 3 3 3 4 3 4 4 4 
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25 MIPP 3 3 3 4 3 4 4 4 

26 MAFL. 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 MBM 3 3 3 4 4 4 4 4 

28 MIA. 4 3 3 4 4 3 4 4 

29 MIAN. 3 3 3 4 4 4 4 4 

30 NDP 4 3 3 4 4 4 4 4 

31 NDR 4 4 4 4 4 3 4 4 

32 PEW 4 3 3 4 4 3 4 4 

33 RCD  4 3 4 4 4 4 4 4 

34 RSN 4 4 4 4 4 3 4 4 

35 SLW 3 3 3 3 3 4 3 3 

36 SAP 3 3 3 4 4 3 3 4 

37 SWL. 3 3 3 3 4 3 3 4 

38 SUS 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 TNR 3 3 3 3 3 4 3 4 

40 VAP 4 3 3 4 3 4 4 3 

41 YH 3 3 3 3 3 3 3 3 

42 ZNL 4 4 4 4 4 3 4 4 

Jumlah 152 145 141 159 153 155 160 162 

               

Semarang, 18 Maret 2015 

               Observer 

                
               Alfis Nurma 

 NIM.1401411590 

 



 
PENGESAHAN KELULUSAN 
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Hasil Belajar IPA Kelas VA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang (Prasiklus) 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 HM 38 Tidak Tuntas 

2 ABS 40 Tidak Tuntas 

3 AFS 56 Tidak Tuntas 

4 AMS 54 Tidak Tuntas 

5 APD 80 Tuntas 

6 AVE 70 Tuntas 

7 ADP 64 Tidak Tuntas 

8 ABN 76 Tuntas 

9 AS 80 Tuntas 

10 ARM 60 Tidak Tuntas 

11 ASN 54 Tidak Tuntas 

12 ACM 38 Tidak Tuntas 

13 BHS 46 Tidak Tuntas 

14 CEW 68 Tuntas 

15 DMN 70 Tuntas 

16 DAP 64 Tidak Tuntas 

17 DDS 76 Tuntas 

18 FPS 64 Tidak Tuntas 

19 FS 64 Tidak Tuntas 

20 FS 56 Tidak Tuntas 

21 FWA 68 Tuntas 

22 INN 56 Tidak Tuntas 

23 JMSK 56 Tidak Tuntas 

24 LN 60 Tidak Tuntas 

25 MIP 60 Tidak Tuntas 

26 MAF 80 Tuntas 

27 MBM 70 Tuntas 

28 MIA 56 Tidak Tuntas 

29 MIAN 58 Tidak Tuntas 

30 NDP 60 Tidak Tuntas 

31 NDR 60 Tidak Tuntas 

32 PEW 60 Tidak Tuntas 

33 RCD 70 Tuntas 
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34 RSN 64 Tidak Tuntas 

35 SLW 36 Tidak Tuntas 

36 SAP 70 Tuntas 

37 SWL 62 Tidak Tuntas 

38 SUS 70 Tuntas 

39 TNR 64 Tidak Tuntas 

40 VAP 60 Tidak Tuntas 

41 YH 36 Tidak Tuntas 

42 ZNL 56 Tidak Tuntas 

Jumlah = 2549 

Rata-rata = 60,69 

Jumlah Siswa yang Tuntas = 13 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas = 29 

Persentase Siswa yang Tuntas = 31% 
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Hasil Belajar IPA melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 03 

Kota Semarang 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 HM 58 60 62 

2 ABS 58 60 68 

3 AFS 60 64 68 

4 AMS 60 64 68 

5 APD 85 86 88 

6 AVE 80 82 85 

7 ADP 78 80 85 

8 ABN 78 80 82 

9 AS 87 88 92 

10 ARM 74 76 80 

11 ASN 62 64 70 

12 ACM 56 60 62 

13 BHS 58 60 62 

14 CEW 80 82 84 

15 DMN 80 84 86 

16 DAP 78 80 85 

17 DDS 84 86 88 

18 FPS 78 80 84 

19 FS 76 80 82 

20 FS 64 70 74 

21 FWA 76 80 82 

22 INN 64 72 76 

23 JMSK 68 70 74 

24 LN 62 64 70 

25 MIP 64 68 70 

26 MAF 85 87 90 

27 MBM 80 82 86 

28 MIA 70 74 76 

29 MIAN 70 72 74 

30 NDP 64 70 72 

31 NDR 68 72 78 

32 PEW 64 70 76 

33 RCD 80 82 84 
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34 RSN 75 80 82 

35 SLW 56 60 62 

36 SAP 78 80 84 

37 SWL 76 80 82 

38 SUS 80 84 86 

39 TNR 76 80 82 

40 VAP 68 70 74 

41 YH 56 60 62 

42 ZNL 68 70 72 

Jumlah 2983 3113 3248 

Rata-rata 71 74 77 

Jumlah Siswa yang Tuntas 27 32 37 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 15 10 5 

Persentase Ketuntasan 64% 76% 88% 

 

Guru Kelas V A 

 
 

Dewi Astuti Wulandari 

NIM. 1401411243 
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NILAI TERTINGGI DAN NILAI TERENDAH SIKLUS I 
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NILAI TERTINGGI DAN NILAI TERENDAH SIKLUS II 
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NILAI TERTINGGI DAN NILAI TERENDAH SIKLUS III 
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HASILCATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 3 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas VA SD Purwoyoso 03 Kota Semarang 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL)berbantuan media Audiovisual: 

Pada siklus I, guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP, 

meskipun masih terdapat kekurangan. Guru belum masuk kelas tepat waktu, guru 

belum menyampaikan kompetensi yang akan dibahas, guru belum memberikan 

motivasi pada awal pembelajaran. Kemampuan mengelola kelas kurang, guru juga 

kurang mendorong siswa untuk aktif dalam menyampaikan masalah yang 

ditemukan siswa sehingga siswa kurang dalam kegiatan mengkonstruksi 

pengetahuan mereka terhadap materi. Saat penayangan media audiovisual siswa 

tampak antusias, tetapi masih ada  beberapa siswa gaduh. Pada saat kegiatan 

akhir, siswa belum dapat menyimpulkan pembelajaran secara runtut. Sehingga 

guru harus ikut membantu dalam menyimpulkan pembelajaran. Kemudian, ketika 

mengerjakan soal evaluasi masih banyak siswa yang terlihat mencontek pekerjaan 

temannya. Guru belum tegas dalam memperingatkan siswa yang belum tertib 

ketika mengerjakan soal evaluasi.  

 

      Semarang, 3 Maret 2015 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 11 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas VA SDN Purwoyoso 03 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL)berbantuan media Audiovisual: 

Pada siklus II, guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP lebih 

baik dibanding siklus sebelumnya. Guru sudah datang lebih awal sehingga dapat 

mempersiapkan segala kebutuhan dalam pembelajaran dan masuk ke kelas tepat 

waktu. Guru memperbaiki materi pengantar melalui alat peraga dan gambar dalam 

slide dengan menampilkan peristiwa sederhana tentang pembiasan cahaya. 

Sehingga siswa mempunyai gambaran awal materi yang dibahas. Dalam 

mengelola kelas guru sudah lebih baik dibanding siklus I, terlihat dari 

pembentukan kelompok yang lebih tertib dan dapat membimbing pembentukan 

kelompok secara heterogen. Guru semakin bervariasi memberikan pengguatan, 

guru lebih tegas ketika siswa mengerjakan soal evaluasi sehingga siswa yang 

menyontek dapat diminimalisir. Namun masih ada beberapa kekurangan, seperti 

kurang memberikan motivasi selama  proses pembelajaran. 

       

 

      Semarang, 11 Maret 2015 
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HASILCATATAN LAPANGAN 

Siklus III 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 18 Maret 2015 

Tempat : Ruang kelas VA SDN Purwoyoso 03 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA pendekatan Contextual Teaching 

And Learning (CTL)berbantuan media Audiovisual: 

Pada siklus III, keterampilan guru pada siklus III sangat baik dan aktivitas 

siswa siklus III secara keseluruhan sudah lebih baik dibanding siklus II. Guru 

sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP.  

Kekurangan pada siklus sebelumnya secara keseluruhan bisa diatasi.  

Keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar mengalami peningkatan.  

Guru semakin baik dalam mengajar, siswa pun lebih aktif, tertib, dan antusias. 

 

       Semarang, 18 Maret 2015 
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 SURAT – SURAT PENELITIAN 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

 

 

KONSTRUKTIVIS 

 

INKUIRI 

 

BERTANYA 
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MASYARAKAT 

BELAJAR 

 

PEMODELAN 

 

REFLEKSI 

 

PENILAIAN 

EVALUASI 
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SIKLUS II 

 

 

 

KONSTRUKTIVIS 

 

INKUIRI 

 

BERTANYA 
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SIKLUS III 

 

 

 

KONSTRUKTIVIS 

INKUIRI 

BERTANYA 
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