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ABSTRAK 

 

Jasmini. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui ModelMake a 

Match Berbantuan Media Papan Flanel pada Siswa Kelas IV SDN 

Pudakpayung 02. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:  

Sutji Wardhayani, S.Pd., M. Kes.  

 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. Hal ini terbukti ditemukannya 

beberapa masalah, diantaranyaguru kurang memotivasi siswa, kurang maksimal 

dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan masih menggunakan 

media pembelajaran seadanya, hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 

sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah dengan ketuntasan 

klasikal 26,1%. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah melalui model 

make a match berbantuan media papan flanel dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 

02? Tujuan penelitian ini adalah: meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV 

SDN Pudakpayung 02. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Data dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

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

rata-rata pencapaian skor sebesar 26,5 (baik) dan meningkat pada siklus II dengan 

rata-rata sebesar 32 (sangat baik); (2) Aktivitas siswa ada siklus I rata-rata 

pencapaian aktivitas siswa sebesar 22,12 (baik) dan meningkat pada siklus II 

dengan rata-rata sebesar 29,7 (sangat baik);  (3) Hasil belajar dengan rata-rata 

ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu 52,3% dan meningkat pada siklus II dengan 

rata-rata persentase ketuntasan klasikal sebesar 85,95%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model make a match berbantuan 

media papan flanel dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar IPA. Saran yang diberikan yaitu guru hendaknya dapat menerapkan 

model make a match berbantuan media papan flanel pada materi perubahan 

kenampakan bumi dan benda langit serta materi yang lain, siswa hendaknya 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, sekolah  sebaiknya 

menyediakan  sarana maupun media untuk menunjang terlaksananya 

pembelajaran yang berkualitas 

 

Kata kunci : IPA, Kualitas, Pembelajaran, Papan Flanel, Make a Match 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

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

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................... Error! Bookmark not defined. 

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

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

ABSTRAK .......................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv 

DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xvi 

DAFTAR DIAGRAM ....................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xix 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................................... 1 

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH ....... 8 

1.2.1 Perumusan Masalah ................................................................................ 8 

1.2.2 Pemecahan Masalah ............................................................................... 8 

1.3. TUJUAN PENELITIAN .................................................................... 10 

1.3.1 Tujuan Umum ....................................................................................... 11 

1.3.2 Tujuan Khusus ...................................................................................... 11 

1.4. MANFAAT PENELITIAN ................................................................ 11 

1.4.1 Manfaat Teoritis ................................................................................... 11 

1.4.2 Manfaat Praktis ..................................................................................... 12 

1.4.2.1 Bagi Guru ............................................................................................. 12 



 
 

x 
 

1.4.2.2 Bagi Siswa ............................................................................................ 12 

1.4.2.3 Bagi Sekolah ......................................................................................... 12 

KAJIAN PUSTAKA ........................................................................................... 13 

2.1. KAJIAN TEORI ................................................................................. 13 

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

2.1.2 Pembelajaran ........................................................................................ 21 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran .......................................................................... 22 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran ........................................................ 22 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran .......................................................... 22 

2.1.3.3 Keterampilan Guru ............................................................................... 25 

2.1.3.4 Aktivitas Siswa ..................................................................................... 37 

2.1.3.5 Hasil Belajar ......................................................................................... 40 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA di SD ......................................................... 41 

2.1.5 Pendekatan Scientific ............................................................................ 49 

2.1.6 Model Pembelajaran ............................................................................. 54 

2.1.7 Model Pembelajaran Make a Match ..................................................... 57 

2.1.7.1 Pengertian Model Pembelajaran Make a Match ................................... 57 

2.1.7.2 Langkah- langkah Model Pembelajaran Make a Match ....................... 57 

2.1.7.3 Kelebihan Model Pembelajaran Make a Match ................................... 58 

2.1.7.4 Kelemahan Model Pembelajaran Make a Match .................................. 58 

2.1.7.5 Solusi atas Kekurangan Model Make a Match ..................................... 58 

2.1.8 Media Pembelajaran ............................................................................. 59 

2.1.9 Media Papan Flanel .............................................................................. 64 

2.1.10 Penerapan model Make a Match berbantuan media papan flanel ........ 67 

2.2. KAJIAN EMPIRIS ............................................................................. 69 



 
 

xi 
 

2.3. KERANGKA BERFIKIR .................................................................. 73 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN .................................................................. 75 

METODE PENELITIAN ................................................................................... 76 

3.1. JENIS PENELITIAN ......................................................................... 76 

3.1.1 Perencanaan .......................................................................................... 77 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 78 

3.1.3 Observasi .............................................................................................. 78 

3.1.4 Refleksi ................................................................................................. 79 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN ...................................... 79 

3.2.1 Siklus I Pertemuan I ............................................................................. 79 

3.2.1.1 Perencanaan .......................................................................................... 79 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 80 

3.2.1.3 Observasi .............................................................................................. 82 

3.2.1.4 Refleksi ................................................................................................. 82 

3.2.2 Siklus I Pertemuan II ............................................................................ 83 

3.2.2.1 Perencanaan .......................................................................................... 83 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 84 

3.2.2.3 Observasi .............................................................................................. 86 

3.2.2.4 Refleksi ................................................................................................. 86 

3.2.3 Siklus II pertemuan I ............................................................................ 87 

3.2.3.1 Perencanaan .......................................................................................... 87 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 88 

3.2.3.3 Observasi .............................................................................................. 90 

3.2.3.4 Refleksi ................................................................................................. 90 

3.2.4 Siklus II pertemuan II ........................................................................... 90 



 
 

xii 
 

3.2.4.1 Perencanaan .......................................................................................... 90 

3.2.4.2 Pelaksanaan .......................................................................................... 91 

3.2.4.3 Observasi .............................................................................................. 93 

3.2.4.4 Refleksi ................................................................................................. 93 

3.3. SUBJEK PENELITIAN ..................................................................... 94 

3.4. TEMPAT PENELITIAN ................................................................... 94 

3.5. VARIABEL PENELITIAN ............................................................... 94 

3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA ................................ 95 

3.6.1 Sumber Data ......................................................................................... 95 

3.6.2 Jenis Data .............................................................................................. 95 

3.6.2.1 Data Kuantitatif .................................................................................... 96 

3.6.2.2 Data Kualitatif ...................................................................................... 96 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 96 

3.6.3.1 Teknik Tes ............................................................................................ 96 

3.6.3.2 Teknik Nontes ...................................................................................... 97 

3.6.3.2.1 Observasi .............................................................................................. 97 

3.6.3.2.2 Wawancara ........................................................................................... 97 

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan ................................................................................ 98 

3.6.3.2.4 Angket  ................................................................................................ 98 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA .............................................................. 98 

3.7.1 Kuantitatif ............................................................................................. 98 

3.7.2 Kualitatif ............................................................................................. 101 

3.7.2.1 Kategori Keterampilan Guru .............................................................. 102 

3.7.2.2 Kategori Aktivitas Siswa .................................................................... 103 

3.7.2.3 Kategori Skor Penilaian Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor ......... 104 



 
 

xiii 
 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN ................................................... 105 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................... 106 

4.1 KONDISI PRA SIKLUS (DATA AWAL PENELITIAN) ............ 106 

4.2 HASIL PENELITIAN ...................................................................... 108 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksaan Siklus I ...................................................... 108 

4.1.1.1 Pertemuan 1 ........................................................................................ 108 

4.1.1.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru ........................................... 108 

4.1.1.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa .................................................. 112 

4.1.1.1.3 Paparan Hasil Belajar Siswa ............................................................. 117 

4.1.1.1.4 Refleksi  .............................................................................................. 122 

4.1.1.1.5 Revisi  .............................................................................................. 124 

4.1.1.2 Pertemuan II ....................................................................................... 125 

4.1.1.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru ........................................... 125 

4.1.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa .................................................. 129 

4.1.1.2.3 Paparan Hasil Belajar Siswa ............................................................. 133 

4.1.1.2.4 Refleksi  .............................................................................................. 138 

4.1.1.2.5 Revisi  .............................................................................................. 140 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II ................................. 141 

4.1.2.1 Pertemuan I ......................................................................................... 141 

4.1.2.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru ........................................... 141 

4.1.2.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa .................................................. 145 

4.1.2.1.3 Paparan Hasil Belajar Siswa ............................................................. 149 

4.1.2.1.4 Refleksi  .............................................................................................. 154 

4.1.2.1.5 Revisi  .............................................................................................. 155 

4.1.2.2 Pertemuan II ....................................................................................... 156 



 
 

xiv 
 

4.1.2.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru ........................................... 156 

4.1.2.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa .................................................. 160 

4.1.2.2.3 Paparan Hasil Belajar Siswa ............................................................. 165 

4.1.2.2.4 Refleksi  .............................................................................................. 170 

4.1.3 Rekapitulasi Data Hasil Pelaksanaan Tindakan ................................. 171 

4.3 PEMBAHASAN ................................................................................ 179 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ........................................................... 179 

4.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru ................................................... 179 

4.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa ........................................................ 186 

4.3.1.3 Hasil Belajar ....................................................................................... 193 

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian ................................................................... 197 

4.3.2.1 Implikasi Teoritis ................................................................................ 197 

4.3.2.2 Implikasi Praktis ................................................................................. 198 

4.3.2.3 Implikasi Pedagogis ............................................................................ 198 

PENUTUP .......................................................................................................... 200 

5.1 SIMPULAN ....................................................................................... 200 

5.2 SARAN .............................................................................................. 202 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 204 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 208 

 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Belajar Klasikal Pra Siklus ..........................................  107 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I ............  109 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivias Siswa Siklus I Pertemuan I ...................  113 

Tabel 4.4 Daftar Frekuensi Hasil Belajar Kognitif Siklus I Pertemuan I ......  118 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Afektif ......................................................................  120 

Tabel 4.6 Hasil Belajar Psikomotor ...............................................................  121 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II ...........  125 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivias Siswa Siklus I Pertemuan II ..................  129 

Tabel 4.9 Daftar Frekuensi Hasil Belajar Kognitif Siklus I Pertemuan II .....  134 

Tabel 4.10 Hasil Belajar Afektif ....................................................................  136 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Psikomotor .............................................................  137 

Tabel 4.12 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I .........  141 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Aktivias Siswa Siklus II Pertemuan I ................  145 

Tabel 4.14 Daftar Frekuensi Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan I ...  150 

Tabel 4.15 Hasil Belajar Afektif ....................................................................  152 

Tabel 4.16 Hasil belajar Psikomotor ..............................................................  153 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II ........  157 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Aktivias Siswa Siklus II Pertemuan II ...............  161 

Tabel 4.19 Daftar Frekuensi Hasil Belajar Kognitif Siklus II Pertemuan II ..  166 

Tabel 4.20 Hasil Belajar Afektif ....................................................................  168 

Tabel 4.21 Hasil Belajar Psikomotor .............................................................  169 

Tabel 4.22 Peningkatan Keteraampilan Guru Siklus I dan II ........................  172 

Tabel 4.23 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II  ...............................  174 

Tabel 4.24 Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan II ...........  176 

Tabel 4.25 Peningkatan Hasil Belajar Afektif Siklus I dan II........................  177 

Tabel 4.26 Peningkatan Hasil Belajar Psikomotor Siklus I dan II .................  178 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR BAGAN 

 
Bagan 2.1 Kerangka berfikir pelaksanaan pembelajaran melalui model  

make a match berbantuan media papan flanel ............................  74 



xvii 
 

DAFTAR DIAGRAM 
 

 

Diagram 4.1 Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I ...............................  109 

Diagram 4.2 Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I .....................................  114 

Diagram 4.3 Hasil Belajar Siklus I Pertemuan I .........................................  118 

Diagram 4.4 Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II ..............................  126 

Diagram 4.5 Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II ...................................  130 

Diagram 4.6 Hasil Belajar Siklus I Pertemuan II ........................................  134 

Diagram 4.7 Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I ..............................  142 

Diagram 4.8 Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I ...................................  146 

Diagram 4.9 Hasil Belajar Siklus II Pertemuan I ........................................  150 

Diagram 4.10 Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II ..........................  157 

Diagram 4.11 Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II ................................  162 

Diagram 4.12 Hasil Belajar Siklus II Pertemuan II ....................................  166 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Peningkatan keterampilan Guru Siklus I 

         dan II .....................................................................................  173 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II ..................  175 

Diagram 4.15 Hasil Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus I dan II ......  176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 2.1 Skema Penalaran Induktif dan Deduktif .................................  49 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale ................................  63 

Gambar 3.1 Siklus PTK ..............................................................................  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .........  208 

Lampiran 2 Lembar Pengamatan Keterampilan Guru ................................  315 

Lampiran 3 Lembar pengamatan Aktivitas Siswa ......................................  318 

Lampiran 4 Lembar Wawancara .................................................................  321 

Lampiran 5 Catatan Lapangan ....................................................................  322 

Lampiran 6 Rekap Angket Respon Siswa ...................................................  323 

Lampiran 7 Rekapitulasi Data Keterampilan Guru Siklus I dan II .............  324 

Lampiran 8 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II ..................  325 

Lampiran 9 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II .....................  330 

Lampiran 10 Rakapitulasi Angket Respon Siswa .......................................  332 

Lampiran 11 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I ....  333 

Lampiran 12 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II ...  337 

Lampiran 13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I ...  341 

Lampiran 14 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II .  345 

Lampiran 15 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ..............................  349 

Lampiran 16 Hasil Observasi Aktivitas siswa Siklus II .............................  352 

Lampiran 17 Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II ................................  355 

Lampiran 18 Hasil Catatan Lapangan .........................................................  357 

Lampiran 19 Angket Respon siswa.............................................................  361 

Lampiran 20 Surat Izin Penelitian...............................................................  363 

Lampiran 21 Surat Keterangan KKM Mata Pelajaran IPA ........................  364 

Lampiran 22 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....................  365 

Lampiran 23 Dokumentasi Pembelajaran melalui Model Make a Match 

 Berbantuan Media Papan Flanel ..............................................  366 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan 

Nasional tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa 

sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut seorang pendidik dan tenaga 

kependidikan harus berusaha melaksanakan kewajiban seperti yang disebutkan 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal (40) ayat (2) tahun 

2003. 

Keberhasilan pembelajaran di dalam kelas dapat dilihat dari ketercapaian 

indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan diperlukan kurikulum yang dijadikan pedoman untuk 

mengatur proses pendidikan atau kegiatan sekolah. Orang yang bertanggung 

jawab langsung dalam mewujudkan apa yang tertuang dalam kurikulum adalah 

guru. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Bab 1 pasal 1 tahun 2003 juga 

menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI 

no 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar menengah, 

menjelaskan IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

berisi penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, proses 

penemuan, digunakan dalam kehidupan sehari- hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia melalui pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Jadi, 

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pemberian pengalaman belajar secara 

langsung dengan mengembangkan ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara terbimbing. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan mata pelajaran yang berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala 

alam. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi  wahana  bagi  peserta  didik  

untuk  mempelajari  diri sendiri  dan  alam  sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam  kehidupan   sehari-hari.  (Depdiknas, 

2006:47)  

Adapun tujuan dari mata pelajaran IPA dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

no.22 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa mata pelajaran IPA bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan: (1) memperoleh keyakinan terhadap 
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kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan serta 

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

konsep yang bermanfaat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

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

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah sehingga dapat membuat keputusan; (5) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran menghargai alam 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsepsi, 

dan ketrampilan sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. (Depdiknas. 

2007:43) 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pasal 1 Nomor 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, mengingat kebhinekaan budaya, keragamn latar belakang dan 

karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang 

bermutu, proses pembelajaran untuk setiap pembelajaran harus fleksibel, 

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

(Depdiknas, 2007: 5). Sesuai dengan standar proses tersebut, dalam pembelajaran 
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IPA sebaiknya menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan 

menantang siswa agar siswa menjadi lebih aktif, tertarik, dan tertantang dalam 

pembelajaran. Tetapi kenyataan di dalam kelas, pada pembelajaran IPA, guru 

(penelti) kurang maksimal dalam menerapkan model-model pembelajaran yang 

dapat menjadikan siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) dalam naskah akademik kajian 

kebijakan mata pelajaran IPA masih banyak permasalahan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil laporan beberapa lembaga internasional, perkembangan 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Ini terbukti dari hasil PISA (Programme 

for International Student Assessment) 2012 dalam bidang matematika, sains, dan 

membaca, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi 

dalam tes. Hal ini karena masih minimnya pembelajaran IPA di SD belum 

melibatkan konsep- konsep ilmiah, baru terbatas pengungkapan gejala- gejala 

alam berupa fakta, seharusnya pembelajaran itu menekankan pemberian 

pengalaman langsung, kontekstual, berpusat pada siswa, sedangkan guru 

bertindak sebagai fasilitator dengan memperkenalkan kerja ilmiah. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en 

Permasalahan pembelajaran IPA tersebut juga terjadi  di kelas IV SDN 

Pudakpayung 02 Semarang. Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui 

data observasi dan wawancara bahwa pemahaman siswa terhadap konsep 

pembelajaran IPA masih kurang optimal ditunjukkan dengan hasil belajar siswa 

yang rendah. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran guru kurang memotivasi 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en
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siswa, kurang  maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

dan masih menggunakan media pembelajaran seadanya. Sehingga dalam 

pembelajaran aktivitas siswa kurang, masih rendahnya kerjasama antar siswa, 

masih merasa malu ketika guru meminta untuk tampil di depan kelas karena tidak 

ada rasa percaya diri, kurang bisa bergotong royong dengan seluruh siswa. Selain 

itu, siswa juga sering bermain-bermain dikelas yang bisa menganggu siswa yang 

lain dalam belajar, hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 

Hal itu didukung data dari pencapaian hasil observasi dan evaluasi mata 

pelajaran IPA yang ditunjukkan dengan data dari 22 siswa hanya  6 siswa (27,3%) 

yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 67, 

sedangkan sisanya 16 siswa (72,7%) nilainya di bawah KKM. Berdasarkan data 

daftar nilai pada pembelajaran IPA diperoleh nilai tertinggi adalah 92, nilai 

terendah 30 dan rata-rata kelas adalah 60,23. Dengan melihat data hasil belajar 

dan pelaksanaan mata pelajaran IPA tersebut perlu adanya pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar agar peserta didik mampu mengembangkan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah, sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Berdasarkan diskusi bersama kolaborator untuk memecahkan masalah 

pembelajaran tersebut, tim peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan guru dan meningkatkan 

hasil pembelajaran IPA. Maka peneliti menggunkan salah satu model 

pembelajaran yaitu model make a match berbantuan media papan flanel. Karena 
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model make a match ini disesuaikan juga dengan karakter siswa SD yang masih 

suka bermain, sehingga dalam pembelajaran siswa tidak hanya bermain saja tetapi 

siswa juga dapat bermain sambil belajar, dengan bertindak langsung siswa akan 

lebih senang dan pembelajaran akan mudah untuk diserap oleh siswa. 

Model Make a Match dikembangkan oleh Lorna Curran (dalam Huda, 

2013:135), yaitu mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik 

tertentu dalam suasana menyenangkan. Model Make a Match bisa diterapkan 

untuk semua mata pelajaran di tingkatan kelas. 

Model Make a Match dikembangkan secara khusus meningkatkan proses 

pembelajaran siswa karena mempunyai beberapa kelebihan: (1) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; (2) 

karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan; (3) meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari; (4) dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa; (5) efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk 

tampil presentasi; (6) efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar.  

Model Make a Match akan berhasil diterapkan apabila didukung dengan 

media papan flanel. Karena media papan flanel merupakan media yang dapat 

dilihat, sehingga siswa bisa lebih mudah mengingat materi yang disampaikan 

dalam media tersebut. Media papan flanel adalah media dengan menggunakan 

papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata- kata yang 

mudah ditempel dan mudah dilepas. (Indriana, 2011: 62). Kelebihan dari media 

ini yaitu media bisa dipindahkan dengan mudah sehingga siswa bisa lebih antusias 
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untuk ikut aktif secara fisiik dengan cara memindahkan objek gambar yang 

ditempelkan. Selain itu gambar- gambar yang ada bisa ditambah dan dikurangi 

dengan mudah dari segi jumlahnya, termasuk juga susunannya. (Indriana, 

2011:70). 

Hal tersebut  juga didukung jurnal penelitian Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD. Penerapan model Make a 

Match dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

pada pembelajaran Matematika siswa kelas IV. 

Selain itu juga didukung dengan jurnal penelitian yang mendukung dalam 

pembelajaran IPA berbantuan media papan flanel seperti yang dilakukan oleh 

Meilia fristoni dengan judul “Penggunaan Media Papan Flanel untuk 

Meningkatkan Proses Pembelajaran Tematik pada Siswa Sekolah Dasar”. Hal itu 

ditunjukan dengan keterampilan guru meningkat dari 69,64% menjadi 83,93%, 

aktivitas siswa meningkat dari 68,29% menjadi 83,84%, hasil belajar meningkat  

dari 71,07% menjadi 81,88%. Serta respon siswa mengalami peningkatan dari 

70% menjadi 84,15%. Dari keseluruhan pelaksanaan pembelajaran melalui media 

papan flanel dinyatakan berhasil dalam meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar, dan respon siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Make a Match Berbantuan Media Papan Flanel pada Siswa Kelas 

IV SDN Pudakpayung 02”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel pada siswa kelas IV 

SDN Pudakpayung 02?”. 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 

IV SDN Pudakpayung 02? 

2. Apakah melalui model  Make a Match berbantuan media papan flanel dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SDN Pudakpayung 02? 

3. Bagaimanakah model Make a Match berbantuan media papan flanel dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Hasil analisis yang didapatkan peneliti bersama kolaborator pada kegiatan 

refleksi awal dengan menggunakan data observasi, catatan lapangan, dan 

wawancara menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar yang rendah dalam pembelajaran IPA memerlukan tindakan yang tepat, 

yaitu melaui model Make a Match (Rusman, 2014:233-224) berbantuan media 
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papan flanel (Indriana, 2011: 139-142). Adapun langkah-langkah tindakan sebagai 

berikut. 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  

3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh guru menggunakan media papan 

flanel 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 
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13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengambangkan, atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan yang memiliki kemampuan deskripsi dan prediksi 

(Arikunto, 2006:53). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model  Make a Match berbantuan media papan flanel pada siswa 

kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas  siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model  Make a Match berbantuan media papan flanel pada siswa 

kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

3. Meningkatkan hasil pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02.  

   

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada 

banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi landasan dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA supaya dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, menumbuhkan kreativitas 

dalam proses pembelajaran IPA khususnya dalam menerapkan model dan media 

pembelajaran yang bermakna  sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, selain itu siswa dapat belajar sambil bermain, 

terjalin kerjasama antar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, siswa 

dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi, dapat meningkatkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran IPA, dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam 

pembelajaran IPA, sehinggan hasil belajar siswa juga meningkat. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, 

meningkatkan kinerja guru dan kinerja sekolah dalam upaya mewujudkan 

pembelajaran yang berkualitas, meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat 

mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran yang inovatif guna perbaikan 

dalam pembelajaran IPA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Djamarah (2010:2) menyatakan bahwa belajar adalah  serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.  

Sependapat dengan hal tersebut, menurut Slameto (2010:2)  belajar adalah 

proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.  

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 

adanya interkasi antara individu dan individu dengan lingkunagnnya (Usman, 

2013:5) 

Sedangkan menurut Sardiman (2011:21) belajar adalah berubah. Dalam 

hal ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi 

belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. 

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi 

juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, 

watak, dan penyesuaian diri. Jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan 
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tingkah laku pribadi seseorang. Dengan demikian, dapatlah dikatkan bahwa 

belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa, karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulkan bahwa belajar 

adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan terjadinya 

perubahan tingkah laku melalui proses pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya.  

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Gagne (dalam Rifa’i, 2011:95) beberapa prinsip belajar yaitu 

keterdekatan (contiguity), pengulangan (repetition), dan penguatan 

(reinforcement). Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang 

hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya 

dengan respon yang diinginkan. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi 

stimulus dan responnya perlu diulang-ulang, atau dipraktikkan, agar belajar dapat 

diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. Prinsip penguatan menyatakan 

bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti 

oleh perolehan hasil yang menyenangkan. 

Beberapa prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2009:4) yaitu: 

pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku; kedua, belajar merupakan 

proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar 

merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar; ketiga, belajar 
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merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Prinsip belajar menurut peneliti yaitu belajar merupakan suatu proses 

perubahan perilaku secara berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap. Belajar 

diperlukan keterdekatan agar stimulus yang diberikan mampu direspon dengan 

baik. Belajar harus dilakukan secara berulang-ulang agar hasil belajar dapat 

diperbaiki dan meningkat. Agar pembelajaran mempunyai motivasi untuk berhasil 

diperlukan penguatan dalam pelaksanaanya. 

2.1.1.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik (Rifa’i dan Anni, 2011: 

97). Kondisi internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosial. 

Oleh karena itu, kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Faktor-faktor internal ini 

dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, 

dan perkembangan. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap peserta 

didik yaitu pada lingkungan sekitar peserta didik, misalnya variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar yang dipelajari, iklim, tempat belajar, suasana lingkungan 

dan budaya belajar masyarakat.   

Menurtut Anitah (2013:2.7) keberhasialn belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu faktor dalam diri siswa (interen) dan faktor dari luar diri siswa 

(ekstern). 
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Faktor dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar di 

antaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, 

dan kesehatan serta kebiasaan siswa.. 

Faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah lingkungan fisik dan nonfisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, 

seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan 

kelarga, program sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), guru, pelaksanaan 

pembelajaran, dan teman sekolah. Guru merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar, sebab guru merupakan 

manajer atau sutradara dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus memiliki 

kompetensi dasar yang disyaratkan dalam profesi guru. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses dan hasil 

belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu semua 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri seperti : kecerdasan, minat, 

bakat, kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kelelahan. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa baik di dalam keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. Dalam proses belajar harus memperhatikan 

kemampuan internal siswa didukung oleh situasi yang terjadi dari luar diri siswa. 

Agar tercipta situasi eksternal yang bervariasi untuk mengembangkan minat dan 

bakat yang dimiliki oleh siswa, guru harus memperhatikan kondisi internal siswa, 

misalnya minat dan bakat yang dimiliki siswa.  
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2.1.1.4 Teori- teori yang Mendukung  dalam Belajar 

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang 

belajar. Dalam setiap pembelajaran mempunyai sudut pandang berbeda, dari 

sinilah teori belajar terbentuk. Thomas B. Roberts (dalam Lapono dkk, 2008:1-43) 

membagi teori belajar menjadi 4: 

2.1.1.4.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme didasarkan pemikiran bahwa belajar 

merupakan salah satu jenis perilaku peserta didik yang dilakukan secara sadar. 

Individu berperilaku apabila ada rangsangan, sehingga dapat dikatakan peserta 

didik akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru.  

Ada 3 jenis teori belajar menurut Teori Behaviorisme yaitu teori (1) 

Respondent Conditioning; (2) Operant Conditioning; (3) Observational Learning 

atau Social-Cognitive Learning. 

2.1.1.4.2 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif, dan 

berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental struktur ingatan atau cognition 

dalam aktifitas belajar. Cognition diartikan sebagai aktifitas mengetahui, 

memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan 

(Lefrancois,1985). Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, 

yaitu perbendaharaan pengetahuan pribadi individu yang mencakup ingatan 

jangka panjangnya. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk 
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yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. Teori belajar 

kognitivisme juga dapat disebut sebagai : (1) perkembangan kognitif; (2) kognisi 

sosial; (3) pemrosesan informasi. 

2.1.1.4.3 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari oleh 

kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi 

kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Oleh sebab itu 

konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka. Peserta didik akan mengaitkan 

materi baru dengan materi pembelajaran lama. 

2.1.1.4.4 Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar humanisme didasarkan pada pemikiran bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, 

penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Dalam proses 

pembelajaran, kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diperhatikan agar peserta didik 

tidak merasa dikecewakan.  

Dari teori belajar diatas, dapat kita lihat pada masing-masing teori belajar 

memiliki sudut pandang yang khas dalam menjelaskan pengertian dan hakikat 

belajar serta pembelajaran, akan tetapi semuanya saling melengkapi satu sama lain 

dan memiliki dampak pedagogis yang relatif sama. Teori belajar yang menonjol di 
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dalam pendidikan IPA adalah teori konstruktivisme, karena mengacu pada 

kenyataan setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkontruksi kembali 

pengetahuan yang telah dimilikinya.   

2.1.1.5 Tujuan Belajar 

Tujuan belajar menurut Sardiman (2012: 25-28) adalah sebagai berikut: 

2.1.1.5.1 Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemikiran pengetahuan dan 

kemampuan berfikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berfikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki 

kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Dalam 

hal ini peranan guru sebagai pengajar lebih menonjol. 

2.1.1.5.2 Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, 

diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak/ penampilan dari 

anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini masalah-

masalah ”teknik” dan ”pengulangan”. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat 

dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berfikir serta kreativitas untuk 
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menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Jadi semata-mata 

bukan soal ”pengulangan” tetapi mencari jawab yang cepat dan tepat. 

Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih 

kemampuan. Demikian juga mengungkapkan perasaan melalui bahasa tulis dan 

lisan, bukan soal kosa kata atau tata bahasa, semua memerlukan banyak latihan. 

Interaksi yang mengarah pada pencapaian keterampilan itu akan menuruti kaidah-

kaidah tertentu dan bukan semata-mata hanya menghafal atau meniru. 

2.1.1.5.3 Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak didik,guru 

harus lebih bijak dan hati- hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan 

kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagi contoh atau model. 

Dalam interaksi belajar-mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, 

didengar, ditiru, semua perilakunya oleh para siswanya. Dari proses observasi 

siswa mungkin juga menirukan perilaku gurunya, sehingga diharapkan terjadi 

proses internalisasi yang dapat menumbuhkan proses penghayatan pada setiap diri 

siswa untuk kemudian diamalkan. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, tranfer of values. Oleh karena itu, guru tidak 

sekedar ”pengajar”  tetapi juga betul-betul sebagai pendidik yang memindahkan 

nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Dengan didasari nilai-nilai itu, anak 
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didik/siswa akan tumbuh kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikkan 

segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

2.1.2 Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menginisiasi 

(mengawali), memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada 

diri peserta didik (Winataputra,2008:1.18). Pembelajaran sendiri merupakan suatu 

proses yang dialami siswa untuk mendukung  proses belajar karena dialami siswa 

sendiri sehingga siswa mendapatkan kemudahan ketika siswa belajar berinteraksi 

dilingkungan sekolah ataupun di masyarakat.  

Menurut Uno (2009:2) pengertian pembelajaran merupakan upaya  untuk  

membelajarkan  siswa. Pengalaman  siswa  akan  menjadi  suatu  hal  yang  

berguna  dalam pembelajaran karena berasal dari kejadian yang benar-benar 

dialami oleh siswa itu sendiri.  Guru pun mempunyai  peran penting dalam 

merencanakan pembelajaran yang  diperuntukkan  kepada  siswa. 

Sedangkan menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011 : 23) menurut aliran 

behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif 

mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari.   

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan 

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitie, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarnya Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) 

Sujana (2010: 40), mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Sedangkan Menurut Menurut Uno (2011: 153) membicarakan 

kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagiamana kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang 

baik pula. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah keefektifan suatu pembelajaran terhadap pencapaian dari tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, pencapaian tersebut dapat berupa melalui 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap.  

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran terbentuk dari komponen-komponen yang terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana telah diketahui bahawa kegiatan 

pembelajaran dimulai dari kegiatahn input-proses-dan output. Jadi kualitas 

pembelajaran dipengaruhi oleh kinerja komponen-komponen pembentuknya. 

Komponen input ditata sedemikian rupa sehingga secara sinergis menghasilkan 

proses, hasil dan dampak belajar yang optimal. Yang tergolong dalam input 

adalah pendidik, kurikulum dan bahan ajar, iklim pembelajaran, media belajar, 
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fasilitas belajar dan materi belajar. Menurut Depdiknas (2004:15), indikator 

kualitas pembelajaran dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. 

a. Perilaku pembelajaran guru, dapat dilihat melalui kinerjanya, meliputi: 1) 

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik; 2) menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu 

memlilih, menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan 

siswa; 3) agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi 

pada kebutuhan siswa, guru perlu memahami keunikan setiap siswa dengan 

segenap kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. Memahami lingkungan 

keluarga, sosial-budaya dan kemajemukan masyarakat tempat siswa 

berkembang; 4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik 

berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi 

pembelajaran secara dinamis untuk membentuk kompetensi siswa yang 

dikehendaki; 5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai 

kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-

mutakhirkan kemampuannya secara mandiri.  

b. Perilaku dan dampak belajar siswa, dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut: 1) memliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 2) mau dan 

mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan 

serta membangun sikapnya; 3) mau dan mampu memperluas serta 

memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; 
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4) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya 

secara bermakna; 5) mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, 

bersikap dan bekerja produktif; 6) mampu menguasai substansi dan 

metodologi dasar keilmuan bidang studinya; 7) mampu menguasai materi ajar 

mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan 

bidang studinya.  

c. Iklim pembelajaran, mencakup: 1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna; 2) perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa dan kreativitas guru. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 1) kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; 2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; 3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; 4) dapat 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. Kualitas media pembelajaran tampak dari: 1) dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna; 2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru 

dan siswa, siswa dan siswa; 3) media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa; 4) 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. 
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f. Sistem pembelajaran mampu menunjukan kualitasnya jika : dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

secara eketernal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana 

strategis dan rencana operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan 

secara sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan. 

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa dalam pencapaian 

pembelajaran yang berkualitas harus ditunjang oleh para komponen 

pembentuknya. Oleh karena itu guru memiliki tugas penting untuk mendesain 

input kegiatan pembelajaran meliputi pemilihan materi pembelajaran, pembuatan 

iklim belajar, dan penentuan media pembelajaran yang cocok. Dengan 

meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan hasil belajar siswa juga akan ikut 

meningkat. Sehingga peneliti membatasi variabel yang akan diteliti hanya 

menyangkut pada ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

kemudian diikuti dengan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk materi 

pembelajaran, kualitas media, dan iklim pembelajaran sudah termasuk pada 

variabel keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

2.1.3.3 Keterampilan Guru 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar terletak pada kreatifitas guru 

merancang kegiatan bermakna, mempunyai keterampilan dalam mengelola 

pembelajaran. Salah satu keterampilan hendaknya dimiliki oleh seorang guru 

adalah mengajar (Daryanto, 2010:159). Agar lebih jelas mengenai pengertian 

mengajar, maka akan dipaparkan definisi mengajar.  
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Mengajar merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar menanamkan pegetahuan kepada anak didik (Sardiman, 2012:47).  

Guru hendaklah mempunyai ketrampilan dalam mengajar agar dapat 

mengelola proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Keterampilan dasar 

mengajar (teaching skills) merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan. keterampilan dasar mengajar (teaching skills) pada dasarnya 

adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya secara terencana dan profesional (Rusman, 2014: 80).  

Keterampilan dasar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan 

melalui sembilan keterampilan mengajar, yaitu (Aqib 2014: 84-98):  

2.1.3.3.1 Keterampilan membuka (set induction) 

Menurut Abimanyu (dalam Rusman, 2014: 81) membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal-hal yang akan 

dipelajari.  

Sedangkan menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 73) membuka 

pelajaran diartikan dengan perbuatan guru unntuk menciptakan suasana siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan 

dipelajari. 

Membuka pelajaran (Set Induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi 



27 
 

 
 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2014: 80).  

Jadi, membuka pelajaran adalah langkah untuk mengondisikan agar mental 

dan perhatian siswa terpusat pada materi yang akan diajarkan. Selain itu, siswa 

diharapkan  memiliki motivasi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai 

dengan semangat dan konsentrasi tinggi. 

Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal 

pembelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang 

diberikan selama jam pelajaran itu.  

Komponen keterampilan membuka pelajaran: (1) menarik perhatian siswa; 

(2) menimbulkan motivasi siswa; (3) memberi acuan; (4) membuat kaitan atau 

hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2.1.3.3.2 Keterampilan bertanya (questioning skills) 

Menurut John L Bolla (dalam Rusman, 2014:82) dalam proses 

pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang 

menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir. Bertanya biasa dilakukan siswa dalam tiap 

kesempatan, untuk itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya 

siswa untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Menurut Hasibuan (2012:62) bertanya merupakan ucapan verbal yang 

meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa 
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pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi 

bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 

Menurut Rusman (2014:82-83) proses belajar mengajar bertanya 

memegang peranan penting dalam pembelajaran, pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan  memberikan pengaruh 

positif pada siswa, yaitu: 

1) meningkatkan partisispasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, 

2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadapi atau dibicarakan, 

3) mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu 

sendiri sesungguhnya adalah bertanya, 

4) menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan 

membantusiswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. 

5) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Sedangkan prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan 

guru sebagai berikut: 

1) Berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. 

2) Berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

3) Berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 

4) Tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir. 

5) Berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

2.1.3.3.3 Keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills) 

Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun 

nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap 
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tingkah laku siswa, bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik 

(feedback) bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak 

dorongan ataupun koreksi.  

Woorwort (dalam Sanjaya, 2008:287) mengatakan “a motive is a set 

prodisposes the individual of certain activities and for seeking certain goals”. 

Suatu motivasi adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan 

kegiatan-kegiatan tertantu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, perilaku atau 

tindakan yang ditunjukkan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu 

sangat tergantung dari motive  yang diberikan. Sedangkan menurut Hasibuan dan 

Moedjiono (2012: 58) memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru 

dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku kembali.  

Tujuan memberi penguatan adalah : 

a) Meningkatkan perhatian siswa 

b) Melancarkan atau memudahkan proses belajar 

c) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi 

d) Mengkontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku 

belajar yang lebih produktif 

e) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar 

f) Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik atau divergen dan inisiatif 

pribadi. 

Prinsip penggunaan penguatan, yaitu: (1) kehangatan dan keantusiasan, 

yaitu sikap dan gaya guru, termasuk suara, mimic, dan gerak badan akan 
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menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan; 

(2) kebermaknaan yiatu penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah 

laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi 

penguatan; (3) menghindari penggunaan respons yang negative yaitu teguran atau 

hukuman masih bisa digunakan, respon negatif yang diberikan guru berupa 

komentar, bercanda, menghina, ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan 

mematahkan semngat siswa untuk mengembangkan dirinya. 

2.1.3.3.4 Keterampilan mengadakan variasi (variation skills) 

Variasi (stimulus) merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar-mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam situasi belajar-mengajar, siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. 

Peserta didik adalah individu yang unik, heterogen dan memiliki interes 

yang berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan auditif, yaitu senang 

mendengarkan, visual, senang meliihat dan kecenderungan kinestetik, yaitu 

senang melakukan. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran. Disamping itu, 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, 2014: 85). 
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Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012:64) menggunakan variasi 

diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang 

bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa 

senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. 

Adapun tujuan dan mafaat keterampilan mengadakan variasi yaitu: 

1) untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek 

belajar-mengajar yang relevan; 

2) untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui 

dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru; 

3) untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan 

berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajra yang lebih 

baik; 

4) memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima 

pelajaran ayng disenanginya.  

Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi: a) variasi dalam 

cara mengajar guru, b) variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, c) 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

2.1.3.3.5 Keterampilan menjelaskan (explaning skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan lainnya, contoh sebab dan akibat. Penyampaian informasi 

yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri 

utama kegiatan menjelaskan (Rusman, 2014:86).  
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Sependapat dengan hal tersebut, keterampilan menjelaskan berarti 

menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan 

menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses 

penalaran siswa, dan bukan indoktrinasi (Hasibuan dan Moedjiono 2012: 70) 

Berkenaan dengan prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan, Rusman 

(2014: 88) mengemukakan sebagai berikut: 

1) Keterkaitan dengan tujuan. Apapun yang dilakukan guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran harusbermuara pada pencapaian tujuan pembelajarn yang 

tekah ditetapkan.  

2) Relevan antara penjelasan dengan  materi dan karakteristik siswa. Penjelasan 

guru harus sesuai dengan materi yang diajarkan, materi yang dijelaskan oleh 

guru harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu usia, tugas 

perkembangan, tingkat kesukaran, dan sebagainya. 

3) Kebermaknaan, apapun yang dijelaskan guru harus bermakna bagi siswa baik 

untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

4) Dinamis, agar penjelasan lebih menarik, guru dapat memadukannya dengan 

tanya jawab, atau menggunakan media pembelajaran, agar penjelasan lebih 

menarik dan sistematis, penjelasan harus mudah dipahami oleh siswa dan 

tidak verbalisme.  

5) Penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. 

Tujuan memberikan penjelasan yaitu: 

1) membimbing murid untuk mendapat dan memahami hokum, dalil, fakta, 

definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar; 
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2) melibatkan murid aktif untuk berfikir dengan memecahkan masalah-masalah 

atau pertanyaan; 

3) untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan 

untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. 

4) Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan 

menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. 

Ciri utama kegiatan menjelaskan yaitu penyampaian informasi yang 

dirancang dengan baik dan disampaikan berdasarkan urutanya. Penyajian suatu 

penjelasan harus memperhatikan empat hal, yaitu: (1) kejelasan; (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi; (3) pemberian tekanan; (4) penggunaan balikan. 

2.1.3.3.6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Siswa berdiskusi dan 

kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, 

pemecahan masalah atau pengambilan keputusan (Rusman, 2014: 89)  

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 88) diskusi kelompok kecil 

adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok siswa dalam 

interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi 

atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. 
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Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 

Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana terbuka. Setiap siswa bebas 

mengemukakan ide-idenya tanpa merasa ada tekanan dari teman atau gurunya, 

dan setiap siswa harus menaati peraturan yang diterapkan sebelumnya.  

Komponen keterampilan membimbing diskusi: (1) memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi; (2) memperluas masalah atau urunan 

pendapat; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) menutup diskusi. 

2.1.3.3.7 Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 82). keterampilan mengelola 

kelas merupakan keterampilan guru unutk menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi 

gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2014: 90) Pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan, dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar-

mengajar. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikan dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal 

yang baik anatara guru dan siswa dan siswa dengan siwa merupakan syarat 

keberhasilan pengelolaan kelas. 
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Prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu: (1) kehangatan dan 

keantusiasan; (2) tantangan; (3) bervariasi; (4) keluwesan; (5) penekanan pada 

hal-hal yang positif; (6) penanaman disiplin. 

Komponen keterampilan mengelola kelas: (1) keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal; 

(2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal. 

Hal- hal yang harus dihindari dalam mengelola kelas yaitu: (1) campur 

tangan yang berlebihan (teachers instruction); (2) kelenyapan (fade away); (3) 

ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan (stops and starts); (4) 

penyimpangan (digression); (5) bertele-tele (overdwelling). 

2.1.3.3.8 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

Menurut Rusman (2014:91) pembelajaran individual adalah pembelajaran 

yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat 

melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam 

rangka memberikan pemberian  pembelajaran individual. Guru dapat melakukan 

variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka 

memberikan sentuhan tetap individual. 

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah bila jumlah siswa yang dihadapi 

oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan 

seorang untuk perseorangan. Ini tidak berarti bahwa guru hanya menhadapi satu 

kelompok atau seorang siswa saja sepanjang waktu belajar. guru menghadapi 
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banyak siswa yang terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bertatap muka, baik 

secara perseorangan maupun secara kelompok. 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru untuk 

memberikan perhatian kepada setiap siswa serta terjadinya interaksi yang lebih 

akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Komponen 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu: (1) keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (4) keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.  

2.1.3.3.9 Keterampilan menutup Pelajaran (closure) 

Closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menutup dan 

mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar-mengajar. Usaha menutup pelajaran itu 

dimaksudkan untuk member gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Rusman (2014:92) menjelaskan yang dimaksud dengan menutup pelajaran 

(closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

 Komponen keterampilan menutup pelajaran: (1) meninjau kembali 

penguaaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan; (2) mengevaluasi. 
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Landasan teori di atas dijadikan sebagai dasar penyusunan instrument 

keterampilan guru. Adapun indikator keterampilan guru yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA melalui model Make a Match berbantuan media papan 

flaneladalah: 1) Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran); 2) Guru 

menjelaskan materi pelajaran secara klasikal (keterampilan menjelaskaan); 3) 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa  terkait dengan materi yang diajarkan 

(Keterampilan bertanya); 4) Guru menggunakan media Papan Flanel  dalam 

menjelaskan dalam menjelaskan materi pelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi); 5) Guru membimbing siswa untuk membentuk  kelompok diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil); 6) Guru membimbing siswa 

dalam permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban (keterampilan 

mengelola kelas); 7) Guru membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya 

tentang pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  (keterampilan mengajar diskusi 

kelompok kecil dan perorangan); 8) Guru memberikan penguatan kepada siswa 

(keterampilan memberi penguatan); 9) Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran dan memberikan evaluasi (keterampilan menutup pelajaran).  

2.1.3.4 Aktivitas Siswa 

Untuk mencapai pembelajaran berkualitas perlu adanya kesesuaian antar 

model, interaksi guru dengan siswa, sedangkan siswa bertindak sebagai pelaku 

utama. Menurut Djamarah (2008: 82-95) aktivitas siswa adalah suatu kegiatan 

dilakukan oleh siswa bersifat fisik maupun mental. Kadar daya serap anak didik 

terhadap materi pelajaran bervariasi sesuai tingkat keberhasilannya. Ada beberapa 

aspek untuk membedakan peserta didik, yaitu: perbedaan biologis (ciri-ciri 
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individu anak didik yang dibawa sejak lahir), intelektual (kemampuan yang 

bersifat bawaan), dan psikologis (perbedaan karakteristik yang dipengaruhi oleh 

bawaan dan lingkungan).  

Siswa adalah suatu organisme hidup, dalam diri siswa terkandung banyak 

kumungkinan dan potensi hidup dan sedang berkembang. Pendidikan modern 

lebih menitikberatkan pada aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil bekerja. 

Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan sikap 

dan nilai. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Para 

ahli mengklasifikasi macam aktivitas, Paul D. Dierich (dalam Sardiman, 

2012:101) membagi aktivitas siswa dalam 8 kelompok:  

1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan 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. 

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. 
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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 tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

sangat menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik maupun psikis 

(mental) yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan.  

Landasan teori di atas dijadikan sebagai dasar penyusunan instrument 

aktivitas siswa. Adapun indikator aktivitas siswa yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel 

adalah 1) Siswa menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru (oral activities, Mental activities); 2) Siswa memperhatiakan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan guru (Emotional activities); 3) siswa 

memperhatikan penjelasan materi dari guru berbantuan media papan flanel 

(Listening activities); 4) Memperhatikan media pembelajaran papan flanel (visual 

activities); 5) Siswa memperhatikan penjelasan guru cara bermain mencocokkan 

kartu pertanyaan dan jawaban (Visual activities);  6) Siswa mengikuti permainan 

Make a Match (Motor activities); 7) Siswa melaksanakan kerja kelompok yaitu 

berdiskusi dengan pasangannya (Motor activities);  8) Siswa bersama guru 

menyimpulkan pelajaran (mental activities); 9) Siswa mengerjakan evaluasi 

(Writing and emotional activities). 
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2.1.3.5 Hasil Belajar 

Keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berkembang dalam 

pembelajaran akan menghasilkan nilai, perilaku siswa, peningkatan prestasi. Hal 

tersebut pertanda hasil belajar siswa mengalami perubahan secara optimal.  

Menurut Ahmad Rifa’i (2011:85) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajar.hasil belajar didapat setelah siswa mengalami kegiatan pembelajaran. 

Perubahan perilaku bergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena 

itu, apabila  siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Sedangkan Gagne (dalam Suprijono, 2012:5-6) mendefinisikan hasil 

belajar sebagai berikut: (1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengemukakan 

bahasa, baik secara lisan maupun tertulis; (2) Keterampilan intelektual yaitu 

keterampilan mempresentasikan konsep dan lambang; (3) Strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif; (4) Keterampilan 

motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani; (5) Sikap yaitu 

kemampuan menerima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil penilaian 

terhadap objek tersebut.  

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 

2011:86) dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah (domain), yaitu:  

a. Ranah kognitif  

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori : pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi.  
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b. Ranah afektif  

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, angket, 

dan lembar observasi sikap.  

c. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang  tindih 

dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan 

biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. Untuk mengetahui hasil 

belajar diperlukan suatu tindakan, salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  

pengukuran  terhadap aktivitas siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan  tingkah  laku yang dialami oleh siswa baik dari aspek 

kognitif, afektif, ataupun psikomotorik yang dapat diukur dengan teknik-teknik 

atau kriteria tertentu yang dapat dituangkan dalam bentuk angka. Selain itu, hasil 

belajar juga mengacu pada nilai KKM mata pelajaran IPA SDN Pudakpayung 02 

yaitu 67. Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan pembelajaran 

IPA berhasil diterapkan. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

Wisudawati (2014:22-24) menyebutkan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) 

namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan 
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berdasarkan teori (deduktif). Ada dua hal berkaitan yang tidak terpisahkan dengan 

IPA, yaitu IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan 

factual, konseptual, procedural, dan metakognitif, dan IPA sebgai proses, yaitu 

kerja ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan rumpun ilmu, memiliki 

karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena lam yang yang faktual (factual), 

baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab-

akibatnya. 

IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan 

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

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

IPA diharapkan menjadi wahana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri, 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah (KTSP, 2007:484). 

IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. Merujuk pada definisi Carin dan Sund (dalam Wisudawati 2014:24) 

tersebut maka IPA memiliki emapt unsur utama yaitu .  

a. IPA sebagai Sikap  

IPA sebagai sikap yaitu IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, 

fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA 

dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open ended. 
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IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

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

berdiskusi, misalnya sikap ingin tahu, sikap ingin mendapat jawaban yang benar, 

bekerja sama, disiplin, dan teliti. 

b. IPA sebagai Proses  

IPA sebagai proses yaitu proses pemecahan masalah pada IPA 

memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode 

ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen 

atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan/ produk IPA tentang perubahan kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit serta perubahan lingkungan fisik dan cara pencegahannya, yaitu 

dengan cara guru dan siswa melakukan percobaan untuk mengetahui terjadinya 

erosi dan fase-fase bulan, selain itu melalui kerja kelompok secara berdiskusi 

dengan menemukan pasangan pertanyaan dan jawaban kemudian memasangkan 

kartu pasangan pada papan flanel, dan melalui permainan menemukan pasangan 

secara bersama-sama untuk mengetahui perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahannya.  

c. IPA sebagai Produk  

IPA sebagai produk yaitu IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, 

teori, dan hukum. 

Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi berupa 

fakta, konsep dan teori tentang perubahan kenampakan permukaan bumi dan 
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benda langit serta perubahan lingkungan fisik dan cara pencegahannya. 

Contohnya yaitu fakta bahwa bumi berotasi yang menyebabkan terjadinya siang 

dan malam. Konsep tentang perubahan daratan dapat disebabkan oleh terjadinya 

pasang surut air laut, badai, erosi, dan kebakaran. 

d. IPA sebagai Aplikasi  

IPA sebagai aplikasi yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA 

dalam kehidupan sehari-hari.  

IPA sebagai aplikasi dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan materi 

yaitu perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit serta perubahan 

lingkungan fisik dan cara pencegahannya adalah, seperti angin digunakan nelayan 

untuk mencari ikan di laut, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin 

sebagai sumber energi listrik.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa IPA dapat 

dideskripsikan IPA sebagai produk, proses, sikap, dan aplikasi. Setiap 

pembelajaran IPA harus mencakup keempat unsur dasar IPA tersebut agar tujuan 

dalam pembelajaran IPA yang utama dapat tercapai. 

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

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.  Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran 

Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 
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pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidik IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. 

IPA diperlukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Di tingkat SD/MI 

diharapkan ada penekanan pembelajaran yang diarahkan pada pengalaman belajar 

untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Standar Kompetensi (SK) dan 

kompetensi Dasar (KD) di SD/MI merupakan standar minimum yang secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum disetiap satuan pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

oleh guru. 
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Berdasarkan Depdiknas (2006:27), tujuan pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar berdasarkan KTSP 2006 adalah sebagai berikut:(1) menanamkan 

pengetahuan dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-

hari; (2) menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA dan 

teknologi;(3) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan; (4) ikut serta dalam 

memelihara menjaga, dan melestarikan lingkunganalam; (5) mengembangkan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat; dan (6) menghargai alam dan segala  

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

Selanjutnya menurut BNSP (2007:13) mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. memperoleh   keyakinan   terhadap   kebesaran   Tuhan   Yang   Maha   Esa   

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

b. mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep  IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

c. mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat; 

d. mengembangkan  keterampilan  proses  untuk  menyelidiki  alam  sekitar,  

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

e. meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memlihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam; 
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f. meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 

g. memeperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep-

konsep IPA yang diberikan di Sekolah Dasar secara umum bertujuan agar 

siswa dapat menyadari dan ikut berpartisipasi dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam, serta menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. 

Tujuan pembelajaran IPA akan berhasil bila dalam prosesnya melibatkan 

interaksi siswa yang optimal. Interaksi tersebut meliputi interaksi guru dengan 

siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sesama siswa, juga 

interaksi siswa dengan lingkungannya. Selain itu, tujuan pembelajaran IPA akan 

berhasil bila ditunjang oleh suasana yang kondusif, suasana yang dapat 

memfasilitasi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran, sehingga mampu 

membangkitkan minat  siswa dari  ketidaktahuan menjadi keingintahuan. 

2.1.4.3 Pembelajaran IPA di SD 

IPA sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada 

penekanan pembelajaran yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah. 
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Menurut Usman Samatowa (2010: 4) ada berbagai alasan yang 

menyebabkan IPA perlu dimasukkan dalam mata pelajaran di Sekolah Dasar, 

yakni: a). IPA berfaedah bagi suatu bangsa. IPA merupakan dasar teknologi dan 

sering disebut sebagi tulang punggung pembangunan. Orang tidak menjadi 

insyinyur elektronika yang baik atau dokter tanpa dasar yang cukup mengenai 

gejala alam, b) Bila diajarkan dengan cara yang tepat, IPA merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis, c) Bila IPA 

diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa , maka 

IPA tidaklah merupakan mata pelajaran hapalan semata melainkan mata pelajaran 

yang bermakna dan berkesan bagi siswa, d) IPA merupakan mata pelajaran yang 

memiliki potensi yang dapat membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan.   

Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah siswa dapar menyadari 

keterbatasa kemampuannya , sehingga memiliki rasa ingin tahu untuk menggali 

pengetahuan baru , dan akhirnya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. 

Hal ini tentu saja harus ditunjang dengan perkembangan dan meningkatkannya 

rasa ingin tahu siswa, cara siswa mengkaji informasi dan mencari berbagai bentuk 

aplikasi yang dapat diterapka dalam kehidupan sehari-hari. Bila perkembangan 

IPA diarahkan dengan tujuan yang demikian, diharapkan pembelajaran IPA 

disekolah dasar dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam memberdayakan 

siswa untuk bekal dimasa depan. 

Dengan demikian, pembelajaran IPA sangatlah penting diterapkan 

disekolah dasar agar siswa dapat secara dini mempelajari gejala-gejala alam 

disekitarnya sehingga siswa dapat menggali informasi lebih untuk mendapatkan 

suatu persepsi baru tentang lingkungan disekitarnya. 



49 
 

 
 

2.1.5 Pendekatan Scientific 

2.1.5.1 Pengertian Pendekatan Scientific 

Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses ilmiah. 

Sehingga perlu adanya pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah 

akan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik, 

jika memenuhi kriteria-kriteria ilmiah. Dalam pendekatan scientific (ilmiah) lebih 

ditekankan pada penalaran induktif (inductive reasoning) daripada penalaran 

deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum 

untuk kemudian menarik simpulan secara spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif 

memandang fenomena atau situasi spesifik kemudian menarik kesimpulan secara 

keseluruhan. Berikut merupakan skema penalaran induktif dan deduktif. 

   

Gambar 2.1 Skema Penalaran Induktif dan Deduktif 

Berdasarkan Kemendikbud (2013: 200-209) pendekatan ilmiah 

menekankan pada teknik investigasi dari suatu fenomena untuk memperoleh 

pengetahuan baru, mengkoreksi atau memadukan pengetahuan sebelumnya. 

Pendekatan dikatakan ilmiah, jika metode pencarian (method of inquiry) berbasis 

pada bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip 

penalaran yang spesifik. Sehingga, metode atau pendekatan ilmiah biasanya 
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memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau 

eksperimen, mengolah informasi, menganalisis, memformulasi dan menguji 

hipotesis 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Scientific dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

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

karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, 

bukan diberi tahu. 

Pendekatan ilmiah (Scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata 

pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, 

kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, 

dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan 

mencipta. 

Sudarwan (dalam Kemendikbud, 2013: 200) menyatakan, pendekatan 

Scientific bahwa pendidikan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 

Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-

nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.  

Berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan scientific dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan Scientific (ilmiah) merupakan suatu pendekatan yang 

menekankan pada penalaran induktif (inductive reasoning) dan proses kerja secara 
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ilmiah, yaitu dengan melihat fenomena-fenomena dan fakta-fakta umum. 

Sehingga siswa diarahkan untuk berpikir secara analitis, membangun 

pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tahan lama di 

ingatan siswa. 

2.1.5.2 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Scientific 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran 

yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah. Penerapan 

pendekatan saintifik/ilmiah dalam pembelajaran menuntut adanya perubahan 

setting dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran 

konvensional. Berikut langakah pembelajaran saintifik menurut Sosialisasi 

Kurikulum 2013: 

2.1.5.2.1 Mengamati 

Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. 

Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Mengamati 

memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, 

siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan 

mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan 

yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali 

akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah seperti berikut ini. 

http://pembelajaranku.com/komponen-rumusan-tujuan-pembelajaran/
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1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

2) Membuat pedoman observasi. 

3) Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi. 

4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

5) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi. 

2.1.5.2.2 Menanya 

 Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula dia 

mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

 Fungsi Bertanya: (1)Membangkitkan rasa ingin tahu (2) Mendorong dan 

menginspirasi siswa untuk aktif belajar (3) Mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

(4)Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, (5) Mendorong 

partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan 

berpikir (6) Membangun sikap keterbukaan (7) Membiasakan siswa berpikir 

spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan (8) Melatih kesantunan 

dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. 

2.1.5.2.3 Menalar 

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk 
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pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam 

pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. 

2.1.5.2.4 Mengumpulkan informasi 

Langkah mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan langkah 

pengumpulan fakta dari apa yang diamati siswa. Fakta-fakta yang didapatkan dari 

pengamatan suatu objek dan yang telah dipertanyakannya dikumpulkan dalam 

suatu daftar atupun lembar kerja. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 

langkah mengumpulkan informasi adalah melakukan percobaan atau eksperimen, 

membaca literatur, menuliskan hasil pengamatan dari suatu objek, dan 

mewawancarai narasumber. 

2.1.5.2.5 Membuat jejaring 

Jejaring Pembelajaran disebut juga Pembelajaran Kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar 

teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan 

filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai 

kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja 

rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Jika  pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah peribadi, maka ia 

menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika mereka berhubungan atau 

berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, peserta 
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didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan 

atau kelebihan masing-masing.  

2.1.6 Model Pembelajaran 

Menurut Agus Suprijono (2012: 45) mendefinisikan model pembelajaran 

sebagai  landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan 

dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi 

kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model 

pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Sedangkan menurut Toeti Soekamto dan Winataputra (1995) 

mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.  

Menurut Rusman (2014:136) model pembelajaran memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu; 

b. Mmempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu; 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas; 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran; (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) system 
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sosial; (4) system pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan 

pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran; 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran; 

f. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya. 

2.1.6.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

Eggn dan Kauchak (dalam Trianto, 2007:42) mengatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.  

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Dengan bekerja 

secara kolaboratif maka siswa akan mengembangkan ketrampilan berhubungan 

dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar 

sekolah 

Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif dapat 

memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok 
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atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik ( Trianto, 2007: 

42).  

Lundgren (dalam Rusman, 2014:210-221) menyusun ketrampilan-

ketrampilan kooperatif tersebut secara terinci dalam tiga tingkatan ketrampilan 

yaitu : 

a. Ketrampilan kooperatif tingkat awal meliputi: (a) menggunakan kesepakatan; 

(b) menghargai kontribusi; (c) mengambil giliran dan berbagi tugas; (d) 

berada dalam kelompok; (e) berada dalam tugas; (f) mendorong partisipasi; 

(g) mengundang orang lain untuk berbicara; (h) menyelesaikan tugas pada 

waktunya; (i) menghormati perbedaan individu. 

b. Keterampilan kooperatif tingkat menengah meliputi: (a) menunjukkan 

penghargaan dan simpati; (b) mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara 

yang dapat diterima; (c) mendengarkan dengan aktif; (d) betanya; (e) 

membuat ringkasan; (f) menafsirkan; (g) mengatur dan mengorganisir; (h) 

menerima, tanggung jawab; (i) mengurangi ketegangan. 

c. Keterampilan kooperatif tingkat mahir meliputi: (a) mengelaborasi; (b) 

memeriksa dengan cermat; (c) menanyakan kebenaran; (d) menetapkan 

tujuan; dan (e) berkompromi. 

Model pembelajaran kooperatif berkaitan dengan penelitian ini 

dikarenakan guru mempunyai inisiatif yaitu menggunakan model pembelajaran 

kooperatif agar kerjasama antar siswa dalam pembelajaran IPA berjalan dengan 

baik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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2.1.7 Model Pembelajaran Make a Match 

2.1.7.1 Pengertian Model Pembelajaran Make a Match 

Model pembelajaran mencari pasangan (make a match) merupakan salah 

satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Lorna Curran (1994).  

Menurut Lindayani (dalam Pratiwiningsih 2013:4) Make a match is one of 

teaching method that includes in cooperative learning. 

Sependapat dengan hal tersebut Suprijono (2012:94) menyatakan bahwa 

model make a match adalah model pembelajaran dengan mengembangkan kartu-

kartu berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban.  

Model pembelajaran make a match yaitu model pembelajaran mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal dari kartu yang dimiliki sebelum 

batas waktu yang ditetapkan. Pada model pembelajaran make a match sangat 

diperlukan ketelitian, kecermatan, ketepatan dan kecepatan siswa untuk mencari 

pasangan dari kartu yang dimilikinya  (Rusman, 2014: 233). 

2.1.7.2 Langkah- langkah Model Pembelajaran Make a Match 

Ada beberapa langkah yang diterapkan dalam menerapkan model 

pembelajaran make a match (Rusman, 2014 : 223-224) yaitu : 

a. guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban; 

b. setiap siswa mendapat satu buah kartu dan memikirkan jawaban/soal dari 

kartu yang dipegang; 
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c. siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya 

(kartu soal/kartu jawaban); 

d. siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin; 

e. setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya; 

f. kesimpulan. 

2.1.7.3 Kelebihan Model Pembelajaran Make a Match 

Menurut  Aris Shoimin (2014:99) ada beberapa keunggulan dari model 

pembelajaran make a match. Keunggulan dari model 

pembelajaran make a match  yaitu : (a) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam 

proses pembelajaran ; (b) Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan 

dinamis; (c) Munculnya dinamika gotong-royong yang merata di seluruh siswa. 

2.1.7.4 Kelemahan Model Pembelajaran Make a Match 

Selain memiliki keunggulan, menurut Aris Shoimin (2014:99) model 

pembelajaran make a match juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dari 

make a match adalah : (a) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan 

pembelajaran; (b) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas 

lain; (c) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

2.1.7.5 Solusi atas Kekurangan Model Make a Match 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, guru dapat meminimalisir 

kekurangan dari model make a match sebagai berkut: 1) guru harus membimbing 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran saat permainan memasangkan kartu 

pertanyaan dan jawaban, 2) guru harus bisa mengelola kelas agar tidak terjadi 
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kegaduhan dan mengganggu kelas lain, 3) guru harus menyiapkan alat dan bahan 

secara maksimal. 

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative learning tipe make a match  merupakan model pembelajaran dengan 

bantuan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang mendorong peserta didik untuk 

meningkatkan jiwa sosial anak, meningkatkan ketelitian, dan tanggung jawab. 

Melalui penerapan model di atas, peserta didik diharapkan dapat mengikuti dan 

menikmati proses belajar mengajar dengan segala kekurangan serta kelebihan 

yang dimiliki oleh model cooperative learning tipe make a match. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut  Elliis (dalam Benson Volume 3 No. 1, January 2013) The power 

of media in promoting learning has been recognized over the ages. As the Chinese 

say: When I am told I forget; What I see I remember and What I do builds a castle 

in my head Chinese Proverbs. 

Djamarah (2010:122) mengatakan bahwa media merupakan alat bantu 

dalam proses belajar mengajar, dan gurulah yang mempergunakannya untuk 

membelajarkan anak didik demin terciptanya tujuan pengajaran. 

Sependapat dengan hal tersebut menyatakan bahwa media adalah alat 

saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan 

bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu 

perantara antara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver) 

(Indriana, 2011:13-69) 
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AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Sukiman, 2012 : 28). 

Media pendidikan merupakan alat bantu yang digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas (Arsyad, 2014:6).  

Jadi, media pembelajaran adalah suatu alat pendukung pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa serta sarana penyampaian pesan 

kepada siswa. Untuk meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran guru perlu 

memilih media yang sesuai agar media tidak hanya digunakan sebagai pengisi 

waktu luang dalam pembelajaran. 

2.1.8.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut (Sudjana dan Rivai, 2013:2)  Media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mmpertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa 

alasan, mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. 

Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar 

siswa antara lain : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik; 
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c. Metode pengajaran akan lebih  bervariasi, tidak semata-semata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran; 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

2.1.8.3 Ciri-ciri Umum Media Pembelajaran: 

a. Media menekankan pada keperagaan 

b. Media merupakan bentukkomunikasi antara guru dengan siswa 

c. Media merupakan alat bantu utama dalam kegiatan pembelajaran 

d. Media berkaitan erat dengan metode pengajaran. 

2.1.8.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:250-254) ada beberapa jenis media pembelajaran 

yang bisa digunakan dalam proses pengajaran yaitu: 

a. Media grafis 

Media grafis termasuk media visual, sebagaimana halnya medis lain, 

media grafis berfungsi menyalurkan pesan ke sumber ke pe:nerima pesan. Yang 

termasuk dalam media grafis yaitu: (a) gambar atau foto; (b) sketsa; (c) diagram; 

(d) bagan (chart); (e) grafik (graphs) 

b. Teks 

Media ini menbantu siswa untuk berfokus pada meteri karena mereka 

cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi 
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c. Audio 

Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, 

mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungn spesial dari suatu objek, 

membantu menjelaskan konsepabstrak menjadi konkrit 

d. Grafik 

Media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep 

yang sulit, menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan 

jelas suatu langkah procedural 

e. Animasi 

Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak sehingga siswa 

dapat melihat pengaruh perubahan suatu variable terhadap proses tersebut 

f. Video  

Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau 

psikomotor. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses,fenomena atau 

kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. 

2.1.8.5 Keefektifan Media dalam Pembelajaran IPA 

Tingkat keefektivan pembelajaran di Sekolah Dasar salah satunya 

dipengaruhi oleh kemampuan guru menerapkan asas kekonkretan dalam 

mengelola proses pembelajaran. Guru harus mampu menjadikan apa yang 

diajarkannya sebagai sesuatu yang konkret sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Untuk mewujudkan asas kekonkretan tersebut dalam pembelajaran dibutuhkan 

adanya media pembelajaran yang tepat. 
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Di bawah ini adalah gambar kerucut pengalaman belajar menurut Edgar 

Dale (Daryanto, 2010:14) yang merupakan hubungan konkret-abstrak dan 

kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman  Belajar 

Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa siswa belajar 10% dari apa yang 

mereka baca, 20% dari yang mereka dengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari 

yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang 

dikatakan dan dilakukan. Hal ini menunjukkan jika guru mengajar dengan banyak 

ceramah maka siswa hanya akan mengingat meteri yang telah disampaikan 

sebanyak 20% saja. Jika siswa belajar dengan menggunakan media visual disertai 

penjelasan dari guru, maka siswa akan mengingat sebanyak 50%. Jika siswa 

pembelajar sudah bertindak sebagai penyelidik, turun langsung dalam mengamati 

sebuah penyelidikan, maka siswa akan mengingat sebanyak 90%. Pembelajaran 

dengan menggunakan model yang mengaktivkan siswa dan menggunakan media 

merupakan salah satu cara agar siswa dapat belajar secara maksimal.  
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Karakteristik media dapat dilihat menurut kemampuan rangsangan indera 

penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, atau kesesuaiannya dengan 

tingkatan hirarki belajar. Dasar pemilihan media disesuaikan dengan situasi 

belajar tertentu.  

Dari penjelasan dapat disimpulkan, efektivitas penggunaan media 

pembelajaran bukan ditentukan oleh seberapa canggih dan modernnya alat yang 

disediakan oleh guru. Melainkan kesesuaian media tersebut dengan materi 

pelajaran yang diajarkan. Mungkin saja guru mengajar tanpa bantuan media 

pembelajaran, karena materi yang disajikan adalah materi yang sederhana dan 

tidak terlalu berat. Sehingga cukup dengan memberi penjelasan secara 

verbal.media dan teknologi memiliki pengaruh terhadap pendidikan. Karakteristik 

media dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam 

penentuan model pembelajaran. Dalam penelitian ini, media papan flanel menjadi 

pilihan dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match. 

2.1.9 Media Papan Flanel 

Menurut Koyo K.(dalam Sukiman 2012: 107) papan flanel adalah papan 

yang berlapis kain flanel, sehingga gambar yang disajikan dapat dipasang, dilipat 

dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkali- kali. Papan flanel termasuk 

salah satu media pembelajaran dua dimensi, yang dibuat dari kain flanel yang 

ditempelkan pada seebuah triplek atau papan atau gabus. Kemudian membuuat 

guntingan-guntingan flanel atau kertas rempelas yang diletakkan dibagian 

belakang gambar. 
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Sependapat dengan hal tersebut, Musfiqon (2012:87) media papan flanel 

adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu 

kepada sasaran tertentu pula. Papan flanel ini dapat menggunakan kain atau kertas 

plano secara berlapis. Gambar-gambar atau tulisan yang akan disajikan dapat 

dipasang dan dicopot dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selain 

gambar, di kelas-kelas rendah sekolah dasar atau taman kanak-kanak papan flanel 

ini dipakai untuk menempelkan huruf dan angak-angka. Karena penyajian 

seketika, kecuali menarik perhatian siswa, penggunaan papan flanel dapat 

membuat sajian lebih efisien. 

Menurut Sukiman (2012:108) Tujuan pembuatan papan flanel, yaitu: 

a. media ini dapat digunakan untuk mengajarkan membedakan warna, 

pengembangan perbendaharaan kata, dramatisasi, mengembangakn konsep, 

memberi pesan tentang  pokok-pokokcerita, membuat diagram, grafik, dan 

sejenisnya; 

b. membantu pengajar untuk menerangkan bahan pelajaran; 

c. mempermudah pemahaman pembelajaran tentang bahan pelajaran; 

d. agar bahan pelajaran lebih menarik. 

Sedangkan kelebihan menggunakan papan flanel adalah: a) gambar-

gambar dengan mudah ditempelkan; b) efisisen waktu dan tenaga; c) menarik 

perhatian peserta didik; d) memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran. 

Adapun kelemahan menggunakan papan flanel yaitu: a) memerlukan waktu lama 

untuk mempersiapkan materi; b) memerlukan biaya yang mahal untuk 

mempersiapkannya; c) sukar menampilkan pada jarak yang jauh; dan d) 
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flanel/laken mempunyai daya rekat yang kurang kuat. Adapun solusi atas 

kelebihan dan kekurangan media papan flanel tersebut yaitu guru harus 

mempersiapkan materi dan media secara maksimal, selain itu guru harus 

mempersiapkan bahan yang bagus agar media bisa digunakan beberapa kali 

(Sukiman, 2012:108) 

Adapun proses membuat media papan flanel menurut Dina Indriana 

(2011:139-142), adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan papan yang berfungsi menempelkan gambar-gambar. Papan ini 

dapat dibuat dari bahan kayu atau triplek yang tebal. Ukurannya adalah 50 x 

75 cm. Jika papan tersebut tidak dibuat sendiri, dapat juga membeli papan 

ubin board yang sudah jadi; 

b. mempersiapkan bahan flanel yang berbulu atau dapat pula menggunakan 

karpet dengan bulu tebal. Kemudian, sesuaikan ukuran flanel dengan ukuran 

papan yang sudah dipersiapkan, kemudian tempelkan dengan cara memaku 

pada beberapa sisinya, taau bisa pula menggunakan lem; 

c. mempersiapkan gambar yang akan ditempelkan pada papan flanel tersebut. 

Untuk menempelkannya pada gambar tersebut harus dipasangkan alas yang 

keras atau bahan ampelas. Sedangkan gambar-gambarnya bisa diambil dari 

koran, majalah, tabloid, dan semacamnya, yang harus disesuaikan dengan 

tema dan subjek yang akan disampaikan atau diajarkan kepada anak didik. 

Sedangkan cara pengoprasian papan flanel dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut:  

a. guru mulai penyajian dengan menyampaikan cerita terlebih dahulu yang ada 

kaitannya dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini sebagai perangsang dan 
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penggugah belajar anak sebelum masuk ke palajaran inti. Setelah bercerita, 

barulah guru memasukkan pelajaran inti dengan posisi guru berada di 

samping papan flanel; 

b. saat penyajian materi, libatkan siswa untuk ikut aktif dalam pengajaran, yakni 

dengan meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian,  

kemudian dilanjutkan dengan diskusi; 

c. saat diskusi, guru dan siswa harus mampu menilai apakah gambar itu sudah 

sesuai dan jelas bagi anak didik? Apakah penyajiannya tampak menarik bagi 

siswa sehingga mereka menguasai pesan yang diajarkan? Ataukah, siswa 

mampu memahami kandungan pelajaran yang telah di sampaikan? Apakah 

ada kendala atau sesuatu yang tidak dimengerti, maka hal itu harus dibahas 

dalam diskusi lebih lanjut. 

2.1.10 Penerapan model Make a Match berbantuan media papan flanel 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Make a Match 

berbantuan media papan flanel untuk menigkatkan kualitas pembelajaran IPA 

siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 Semarang. Berdasarkan uraian tentang 

pendekatan Make a Match berbantuan media papan flanel yang telah dipaparkan, 

dapat disimpulkan langkah-langkah pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel yaitu:  

Langkah-langkah pembelajaran melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  
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3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh guru menggunakan media papan 

flanel 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 
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17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penerapan model make a match berbantuan media papan flanel mengacu 

pada penelitian yang relevan sebelumnya, antara lain: 

a. Putri Pertiwi.(2013). Pengaruh Model  Kooperatif Teknik Make A Match 

Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas V Sekolah Dasar. Jurnal. Hasil 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif teknik Make a 

Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar. Hal ini 

ditunjukkan dengan skor keterampilan guru pada siklus I adalah 46 dengan 

rata-rata 3,5, siklus II keterampilan guru mendapat skor 48 dengan rata-rata 

3,7, sedangkan skor keterampilan guru pada siklus III adalah 51 dengan rata-

rata 3,9. Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,0, siklus II 

adalah 3,7 dan rata-rata aktivitas pada siklus III adalah 3,8.  Rata-rata hasil 

belajar yang diperoleh melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make A 
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Match yakni siklus I dengan rata-rata 62,27. Siklus II didapatkan hasil rata-

rata 71,46 dan siklus III rata-rata hasil belajarnya adalah 79,90. Sedangkan 

persentase ketuntasan yang diperoleh pada setiap siklus adalah siklus I 

persentase ketuntasan klasikal adalah 54,16%, pada siklus II adalah 75% dan 

siklus III adalah 85,41%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

keterampilan guru dan hasil belajar. 

b. Ayu Febrian. (2011). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a 

Match untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. Jurnal. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa keterampilan guru pada siklus I adalah 46 dengan rata-rata 3,5 dan 

mendapat kategori sangat baik. Pada siklus II keterampilan guru mendapat 

skor 48 dengan rata-rata 3,7 dan masuk dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan skor keterampilan guru pada siklus III adalah 51 dengan rata-rata 

3,9. Aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,0 dengan kriteria baik. Rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus II adalah 3,7 dengan kriteria sangat baik pula dan 

rata-rata aktivitas pada siklus III adalah 3,8 dengan kriteria sangat baik. 

Persentase ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada setiap siklus adalah 

siklus I memperoleh persentase ketuntasan klasikal adalah 54,16%, pada 

siklus II adalah 75% dan siklus III adalah 85,41%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match dapat meningkakan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar. 
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c. Esti Zuhroniyah. (2013). Penerapan Media Papan Flanel dalam Peningkatan 

Pembelajaran Matematika tentang Bangun Datar Siswa kelas III SDN 1 

Panjer. Jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan media papan 

flanel dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat di lihat dari rata-rata 

nilai pada silus I, II, III yang selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase penerapan pendekatan meningkat dari rata-rata nilai 

2,50 pada siklus I menjadi 2,97 pada siklus II dan meningkat menjadi 3,67 

pada siklus III. Penelitian ini juga membuktikan adanya peningkatan hasil 

belajar, hal ini dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar yang diawali dengan 

siswa tuntas 61,91% siklus I meningkat 66,67% pada siklus II dan meningkat 

menjadi 90,48% di siklus III.  

d. Aprelia Eka Susanti. (2013). Penggunaan Media Papan Flanel untuk 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar. Jurnal. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media papan flanel 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di Sekolah Dasar. Hal itu 

ditunjukan dengan rata- rata hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian 

adalah 59,50 dengan persentase ketuntasan 43,34%. Setelah diadakan 

penelitian pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa sebesar 63,83 dan 

persentase ketuntasan belajarnya adalah 63,33%. Selanjutnya pada siklus II 

hasil belajar siswa sebesar 64,33 dengan persentase ketuntasan 66,67% dan 

mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus III menjadi 80,33 dengan 

persentase ketuntasan 83,33%. Dari keseluruhan pelaksanaan pembelajaran 
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IPS melalui penggunaan media papan flanel pada siklus I, siklus II, dan siklus 

III dinyatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

e. Irma Lely Lumban Gaol. (2013). Improving Student’s Vocabulary 

Achievement In Witing Descriptive Text Through Make a Match Method. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model Make a Match dalam 

pembelajaran menulis kalimat deksriptif dapat memperbaiki pencapaian siswa 

dalam pembendaharaan kata. Hal ini terlihat dari komentar dan sikap selama 

menulis di kelas. Mereka lebih aktif, antusias, percaya, senang, dan 

menikmati selama kegiatan menulis dari hari ke hari.   

f. Amrih Setyowati. (2012). Pembelajaran Kooperatif Teknik Make a Match 

dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD. Jurnal. Hasil 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar pada siklus I yaitu 

86,96%, pada siklus II yaitu 91,31%, dan pada siklus III meingkat menjadi 

95,65%. Dengan demikian melalui teknik make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar.  

Hasil penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui model 

make a match berbantuan media papan flanel dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, meliputi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar pada pembelajaran IPA. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai pendukung penelitian tindakan yang akan dilakukan dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Make a Match 

Berbantuan Media Papan Flanel pada Siswa Kelas IV SDN Puadakpayung 02.  
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2.3. KERANGKA BERFIKIR 

Hasil belajar IPA rendah dikarenakan guru kurang memotivasi siswa, 

kurang maksimal dalam menggunakan model yang inovatif, dan menggunakan 

media pembelajaran seadanya. Selain itu pembelajaran juga masih berpusat 

pada guru sehingga aktivitas belajar siswa menjadi berkurang saat 

pembelajaran berlangsung dan siswa cenderung pasif. Selian itu siswa masih 

rendah dalam kerjasama antar siswa dan kurang bisa bergotong royong dengan 

seluruh siswa.  

Ada dua alternatif untuk menyelesaikan masalah seperti yang telah 

diuraikan di atas yaitu melalui model Make a Match berbatuan media papan 

flanel. Terdapat beberapa perbedaan antara model pembelajaran Make a 

Match dengan model pembelajaran konvensional menggunakan metode 

ceramah. Model  pembelajaran Make a Match memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional menggunakan 

metode ceramah. Perbandingan pengaruh  antara model pembelajaran Make a 

Match berbantuan media papan flanel dengan model pembelajaran 

konvensional menggunakan metode ceramah terhadap hasil belajar siswa 

dapat digambarkan seperti pada bagan di bawah ini 
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Secara skematis alur pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka berpikir pelaksanaan pembelajaran melalui model make a 

match berbantuan media papan flanel 

KONDISI 

AWAL 

Kualitas pembelajaran IPA rendah, ditandai dengan indikator sebagai berikut: 

Guru : 
a. Guru kurang memotivasi siswa 

b. Guru kurang maksimal dalam menggunakan model yang inovatif 

c. Guru menggunakan media pembelajaran seadanya  
Siswa : 

a. Aktivitas belajar siswa kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

b. Masih rendahnya kerjasama antar siswa  
c. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran kurang menarik. 

d. Hasil belajar siswa, dari data hasil belajar menunjukkan, bahwa nilai masih dibawah KKM yang ditetapkan 

sekolah yaitu 67. 

 

Menerapkan model Make a Match berbantuan media papan flanel dalam pembelajaran IPA. Dimana 

dalam pembelajaran menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang disampaikan oleh guru  
2. Siswa memperhatikan penyampaian materi pengantar dari guru  

3. Guru menggunakan media papan flanel dalam menjelaskan materi pelajaran 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  
5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang sudah disampaikan oleh guru 

dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  
7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu pertayaan dan jawaban dan 

menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban yang ada pada papan flanel 
12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, tim pembawa kartu jawaban dan tim 

penilai 

13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan memasangkan kartu jawaban dan 
kartu petanyaan 

14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing tim 
16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 
18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban. 
20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara bergantian sampai semua siswa 

pernah sebagai tim pemegang kartu pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

Kualitas pembelajaran IPA meningkat dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

Guru  

a. Guru sudah maksimal dalam menggunakan model yang inovatif 

b. Guru telah menggunakan media pembelajaran yang menarik  
Siswa : 

a. Aktivitas belajar siswa meningkat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

b. Siswa bisa bekerjasama dengan seluruh siswa  
c. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran menarik. 

d. Hasil belajar siswa 85% di atas KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 67. 

 

KONDISI 

AKHIR 
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2.4.  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah melalui model make a match berbantuan 

media papan flanel dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Menurut Wardhani dan 

Wihardit (2009:1.4) PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Menurut 

Arikunto dkk (2014:) dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tahapan-tahapan tersebut harus 

terencana sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan 

mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti.  

Adapun langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus PTK
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Berdasarkan skema alur tersebut, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas sebagai berikut.  

3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, peneliti membuat perencanaan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan permasalahan yang ada dan cara pemecahan masalah 

yang telah ditetapkan. Perencanaan dibuat persis seperti KBM yang dibuat guru 

sehari-hari seperti penyiapan media dan alat-alat pemantau perkembangan 

pengajaran seperti lembar observasi, tes, dan lain-lain (Muhadi, 2011:70). 

a. Mengkaji Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA 

b. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran bersama kolaborator. 

c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Make a Match berbantuan 

media papan flannel. 

d. Menyiapkan sumber belajar untuk mata pelajaran IPA (berupa: buku  kelas 

IV dan media pembelajaran Papan flanel yang mendukung materi IPA 

tersebut. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan instrument penelitian berupa lembar observasi keterampilan 

guru, lembar observasi aktivitas siswa, angket, wawancara, dan catatan 

lapangan dalam pembelajaran IPA melalui model make a match berbantuan 

media papn flanel. 



78 
 

 
 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam PTK, dimaksudkan sebagai aktivitas yang 

dirancang dengan otomatis untuk menghasilkan adanya peningkatan atau 

perbaikan dalam pembelajaran dan praktek pendidikan dalam kondisi kelas 

tertentu.PTK adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi tindakan atau 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. (Arikunto,2010:139). 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam dua siklus.Tahap pelaksanaan 

tindakan yaitu guru melaksanakan proses pembelajaran IPA melalui model Make 

a Match berbantuan media papan flanel. PTK ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

yaitu siklus pertama dan ke dua. Masing-masing siklus terdapat dua pertemuan. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan semua hal-hal yang 

diperlukan dan terjadi selam pelaksanaan tindakan berlangsung (Daryanto, 

2011:27).Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan antara pelaksanaan 

pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Jadi keduanya 

berjalan dalam waktu yang sama (Arikunto dkk, 2009: 78). Jadi, pengamatan dan 

pelaksanaan tindakan terjadi dalam waktu yang sama. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan mengajar guru dalam menggunakan 

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 
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3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi (Arikunto, 2010: 140). Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu 

aktivitas siswa dan guru, apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam 

indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat 

daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kekurangan 

yang ditemui pada siklus sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan 

rencana tindakan pada siklus berikutnya. Sehingga siklus berikutnya akan berjalan 

lebih baik dari pada siklus sebelumnya.  

 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini diadakan dalam dua siklus. Berikut ini 

penjabaran dari setiap siklus adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Siklus I Pertemuan I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan penerapan model make a match berbantuan media 

papan flanel bersama kolaborator yaitu guru dan observer pada KD 9.1 

Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi. 

Indikator:  

9.1.1 mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

9.1.2 menerangkan perubahan daratan yang disebabkan oleh pasang surut air 

laut 
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9.1.3 mengemukakan perubahan daratan yang disebabkan oleh erosi 

9.1.4 membuktikan ketahanan dan kemiringan tanah terhadap erosi 

9.1.5 menjelasakn perubahan daratan yang disebabkan oleh badai 

9.1.6 menjelasakan perubahan daratan yang disebabkan oleh       kebakaran 

9.1.7 menyebutkan tiga penyebab kebakaran hutan 

9.1.8 menyebutkan tiga akibat kebakaran hutan 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa tambahan materi untuk 

model make a match dan media papan falnel.  

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

d. Menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

e. Menyiapkan lembar kerja siswa dan alat evaluasi. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan (dengan alokasi waktu masing-masing 

pertemuan 2 x 35 menit) 

a. Guru mengucapkan salam, berdoa, presensi dan pengkondisian kelas 

b. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab, 

menyampaikan pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

c. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru  

d. Siswa menyimak penyampaian materi tentang “perubahan kenampakan 

pada bumi” oleh guru menggunakan media papan flanel  
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e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengulangi 

penyajian materi yang sudah disampaikan  

f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

g. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi 

yang sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

h. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

i. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

j. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan 

dan jawaban  

k. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

l. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

m. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

n. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

o. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

p. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

q. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

r. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 
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s. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

t. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

u. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan 

dan jawaban. 

v. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru 

secara bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

w. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, siswa diberikan soal evaluasi, 

melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, berdoa dilanjutkan  

menutup pelajaran. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui  

model Make a Match berbantuan media papan flanel. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui  

model Make a Match berbantuan media papan flanel. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mencatat proses dan hasil pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar pada siklus I pertemuan I 

b. Menganalisis pembelajaran untuk membuat simpulan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, baik kelemahan dan keberhasilannya pada siklus I pertemuan I 
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c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi di siklus I pertemuan I dengan 

catatan lapangan pada siklus I pertemuan I. Adapun daftar permasalahn yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

1) Saat menjelaskan materi, guru belum memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

2) Pertanyaan yang diberikan guru belum merata 

3) Saat membimbing diskusi, guru kurang memusatkan perhatian kepada 

siswa 

4) Penguatan yang diberikan belum secara hangat dan antusias 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus I pertemuan II 

3.2.2 Siklus I Pertemuan II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan penerapan model make a match berbantuan media 

papan flanel bersama tim kolaborasi yaitu guru dan observer pada KD 9.2 

Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Indikator: 

9.2.1 Mengemukakan kenampakan bumi setiap hari 

9.2.2 Mengidentifikasi kenampakan matahari 

9.2.3 Menjelaskan kenampakan bulan 

9.2.4 Mengemukakan kenampakan bintang 

9.2.5 Membuat gambar terjadinya gerhana matahari 
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9.2.6 Membuat gamabra terjadinya gerhana bulan 

b. Saat menjelaskan materi, guru harus memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, pertanyaan yang diberikan harus merata. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa tambahan materi untuk 

make a match dan papan falnel.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

e. Menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

f. Menyiapkan lembar kerja siswa dan alat evaluasi. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru mengucapkan salam, berdoa, presensi dan pengkondisian kelas 

b. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab, menyampaikan 

pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru  

d. Siswa menyimak penyampaian materi tentang “perubahan kenampakan 

permukaan benda langit” oleh guru menggunakan media papan flanel  

e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian 

materi yang sudah disampaikan  

f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

g. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

h. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  



85 
 

 
 

i. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

j. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

k. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

l. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

m. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

n. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

o. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

p. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

q. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

r. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

s. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

t. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

u. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 
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v. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

w. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, siswa diberikan soal evaluasi, 

melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, berdoa dilanjutkan  

menutup pelajaran. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mencatat proses dan hasil pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar pada siklus I pertemuan II 

b. Menganalisis pembelajaran untuk membuat simpulan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, baik kelemahan dan keberhasilannya pada siklus I pertemuan 

II 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi di siklus I pertemuan II dengan 

catatan lapangan pada siklus I pertemuan II. Adapun daftar permasalahn yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

1) Penguatan yang diberikan belum secara hangat dan antusias 

2) Belum menciptakan kondisi yang mendukung siswa untuk mengerjakan 

evaluasi 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ke duapertemuan I 
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3.2.3 Siklus II pertemuan I 

3.2.3.1 Perencanaan 

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan penerapan model make a match berbantuan media 

papan flanel bersama tim kolaborasi yaitu guru dan observer pada KD 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut). 

Indikator: 

10.1.1 Menjelaskan kenampakan bumi akibat pengaruh angin 

10.1.2 Mengemukakan kenampakan bumi akibat pengaruh hujan 

10.1.3 Mengidentifikasi kenampakan bumi akibat pengaruh cahaya 

matahari 

10.1.4 Menerangkan kenampakan bumi akibat pengaruh  gelombang air 

laut. 

b. Penguatan harus diberikan secara hangat dan antusias 

c. Menciptakan kondisi yang mendukung siswa untuk mengerjakan evaluasi 

d. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa tambahan materi untuk 

make a match dan papan falnel.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

f. Menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

g. Menyiapkan lembar kerja siswa dan alat evaluasi 
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II terdiri dari 2 pertemuan (dengan alokasi waktu masing-masing 

pertemuan 2 x 35 menit) 

a. Guru mengucapkan salam, berdoa, presensi dan pengkondisian kelas 

b. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab, menyampaikan 

pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru  

d. Siswa menyimak penyampaian materi  tentang “perubahan kenampakan 

bumi” oleh guru menggunakan media papan flanel 

e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian 

materi yang sudah disampaikan  

f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

g. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

h. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

i. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

j. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

k. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

l. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 
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m. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

n. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

o. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

p. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

q. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

r. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

s. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

t. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

u. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

v. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

w. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, siswa diberikan soal evaluasi, 

melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, berdoa dilanjutkan  

menutup pelajaran. 
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3.2.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mencatat proses dan hasil pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar pada siklus II pertemuan 1 

b. Menganalisis pembelajaran untuk membuat simpulan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, baik kelemahan dan keberhasilannya pada siklus II pertemuan 

1 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi di siklus II pertemuan 1 dengan 

catatan lapangan pada siklus II pertemuan 1. Adapun daftar permasalahan 

yang muncul adalah sebagai berikut: 

1) Guru kurang maksimal dalam membimbing diskusi  

2) Guru kurang membimbing kerjasama dengan siswa dalam permainan 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II pertemuan II 

3.2.4 Siklus II pertemuan II 

3.2.4.1 Perencanaan 

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan penerapan model make a match berbantuan media 

papan flanel bersama tim kolaborasi yaitu guru dan observer pada KD 10.2 

Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 
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abrasi, banjir, dan longsor). KD 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan fisik (erosi, abrasi, banjir, dan longsor).  

Indikator: 

10.2.1 Mengemukakan dampak perubahan lingkungan fisik akibat erosi 

10.2.2 Menjelasakan dampak perubahan lingkungan fisik akibatabrasi 

10.2.3 Mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan fisik akibat banjir 

10.2.4 Menganalisis dampak perubahan lingkungan fisik akibat longsor 

10.3.1 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

b. Guru harus memaksimalkan dalam membimbing diskusi dan membimbing 

kerjasama antar siswa dalam permainan. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa tambahan materi untuk 

make a match dan papan falnel.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

e. Menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

f. Menyiapkan lembar kerja siswa dan alat evaluasi 

3.2.4.2 Pelaksanaan 

a. Guru mengucapkan salam, berdoa, presensi dan pengkondisian kelas 

b. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab, menyampaikan 

pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru  
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d. Siswa menyimak penyampaian materi tentang “dampak perubahan 

lingkungan fisik dan cara pencegahannya” oleh guru menggunakan media 

papan flanel  

e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian 

materi yang sudah disampaikan  

f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan 

g. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

h. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

i. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

j. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

k. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

l. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

m. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

n. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

o. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

p. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  



93 
 

 
 

q. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

r. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

s. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

t. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

u. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

v. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

w. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, siswa diberikan soal evaluasi, 

melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, berdoa dilanjutkan  

menutup pelajaran. 

3.2.4.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel. 

3.2.4.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajarandan efek dari penerapan model make a 

match berbatuan media papan flanel pada siklus sebelumnya 
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b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dari penerapan model make a 

match berbantuan media papan flanel pada siklus II 

c. Mengkaji catatan keberhasilan dan kendala proses pembelajaran siklus II 

denganmembandingkan perbedaan kondisi pada siklus I. 

 

3.3.  SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN  Pudakpayung 02 dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas IV sebanyak 22 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki- 

laki dan 5 siswa perempuan serta guru sebagai peneliti saat pembelajarn IPA 

melalui model make a match berbantuan media papan flanel. 

 

3.4.  TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Pudakpayung 02 yang 

terletak di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 

 

3.5.  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah indikator dalam kualitas pembelajaran 

yang meliputi: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

3. Hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel pada siswa siswa kelas IV SDN Pudakpayung 

02.  

 

3.6.  DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

Arikunto (2009:129) mengatakan bahwa sumber data merupakan subyek 

darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru pada 

pembelajaran IPA melalui model make a match berbantuan media papan flanel. 

b. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang didapatkan secara 

sistematik selama siklus I hingga siklus II yang berupa lembar aktivitas untuk 

mengukur aktivitas siswa, kemudian alat evaluasi untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 

3.6.2 Jenis Data 

Sugiyono (2010:23) membagi   data   menjadi   dua   bagian,   salah 

satunya adalah data menurut sifatnya yang terdiri dari data kuantitatif dan data 

kualitatif. 
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3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto, 2011: 

1.3). Adapun Sugiyono (2010: 23) berpendapat data kuantitatif adalah data berupa 

angka, atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). Data berjenis kuantitatif  

merupakan hasil pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa yang 

diwujudkan dalam skor 1 sampai 4 sesuai dengan deskriptor serta hasil uji 

kompetensi siswa yang diwujudkan dengan angka selama mengikuti pembelajaran 

IPA melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2010:23) data kualitatif adalah data berbentuk kalimat, 

kata, atau gambar. Adapun Herrhyanto dan Hammid (2008:1.3) berpendapat data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data berjenis kualitatif 

diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil pengamatan selama 

proses pembelajaran IPA melalui model Make a Match berbantuan media papan 

flanel 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 model Make a Match berbantuan 

media papan flanel. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes, metode observasi, wawancara, catatan lapangan dan angket. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 
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pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan 

dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). 

Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan 

menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi yang diberikan kepada 

siswa pada setiap akhir pertemuan dalam setiap siklus. Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran 

ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat 

penguasaan terhadap materi yang diajarkan. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan 

tes (Hamdani, 2011:316). Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan  

observasi, wawancara, catatan lapangan dan angket. 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 

2012: 133). Lembar observasi di dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dan keaktivan siswa dalam pembelajaran IPA 

serta langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan guru melalui model Make 

a Match  berbantuan media papan flanel di kelas IV SD. 

3.6.3.2.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara ini digunakan oleh peneliti 

untuk menilai keadaan seseorang. 
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3.6.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sumber data yang berupa catatan-catatan 

kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran yang tidak termuat dalam 

lembar observasi atau instrumen penelitian yang dibuat. . 

3.6.3.2.4 Angket 

Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden 

(Daryanto, 2011:82). Angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai respon siswa setelah melakukan pembelajaran IPA melalui 

model Make a Match berbantuan media papan flanel. 

 

3.7.  TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis 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 langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Data Hasil Belajar Siswa 

N = 
 

  
x 100  
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Dimana: 

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

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

bentuk penguraian). 

St = Skor teoritis (banyaknya butir soal pada pilihan ganda, jumlah skor 

seluruhnya). 

N = nilai  

(Poerwanti dkk, 2008:6.14-6.16) 

Hasil belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

KKM IPA Kelas IV SDN Pudakpayung 02 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 67 Tuntas 

< 67 Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan tabel di atas, KKM mata pelajaran IPA di kelas IV SDN 

Pudakpayung 02 adalah 67. Apabila hasil belajar siswa < 67 maka siswa tersebut 

dinyatakan tidak tuntas. Tetapi, apabila hasil belajar siswa ≥ 67 maka siswa 

tersebut dinyatakan tuntas.  

2) Data nilai rata-rata kelas di analisis dengan rumus:  

 =  
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Keterangan:  

 = nilai rata-rata 

∑X =  jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa (Aqib, 2014: 40)  

3) Menentukan median atau nilai tengah 

Me= b + p  

Keterangan : 

b = batas bawah kelas median,ialah kelas dimana median akan terletak  

p = panjang kelas median  

n = ukuran sampel atau banyak data 

F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda 

kelas median 

f = frekuensi kelas median (Sudjana, 2005:79) 

4) Menentukan modus 

Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan melihat 

frekuensi tertinggi. Selanjutnya jika data disusun berkelompok, maka 

modus (Mo) dapat dicari dengan: 

Mo = Bb + p (
  

     
) 

Keterangan : 

Bb = Batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau  dapat 

juga dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai  frekuensi 

tertinggi 
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b1 = Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi 

sebelumnya 

b2 = Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi 

sesudahnya 

p =  panjang kelas interval (Herrhyanto, 2011: 4.19) 

5) Menentukan ketuntasan klasikal 

          p = 
                        

                    
x 100% 

 (Aqib, 2014: 41) 

Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila  > 85 % dari 

keseluruhan obyek penelitian (Hamdani, 2011:60) 

Tabel 3.2  

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Klasikal (%) Kualifikasi 

> 85 Tuntas 

≤ 85 Tidak Tuntas 

 

3.7.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, wawancara, catatan lapangan, dan angket dalam pembelajaran 

IPA melalui model Make a Match  berbantuan media papan flanel, dianalisis 

dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang 

menjadi fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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3.7.2.1 Kategori Keterampilan Guru 

Adapun data  keterampilan guru, aktivitas siswa dianalisis berdasarkan  

kriteria/kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang berdasarkan skor yang telah 

ditetapkan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas 

siswa. Hadi (2004:13) menjelaskan cara untuk mengolah data skor yaitu:  

a. menentukan skor maksimal,  

b. menentukan skor minimal,  

c. menentukan jarak pengukuram (R) dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

 

 

d. menentukan jumlah interval kelas (i), pada penelitian ini menggunakan 

empat interval kelas dengan kategori sangat baik (SB), baik (B), cukup 

(C), dan kurang (D). 

e. Menentukan lebar interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

i =
 

                     
 

f. Menentukan batas atas dan batas bawah setiap kelas 

Dari beberapalangkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai R 

(jarak pengukuran), jumlah interval kelas, dan i (lebar interval) yang kemudian 

digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

R = Skor Maksimal-Skor Minimal 
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Kategori penilaian keterampilan guru selama pembelajaran IPA melalui 

model Make a Match berbantuan media papan flanel, menggunakan 9 indikator 

dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka skor maksimal 

adalah 36 dan skor minimal adalah 9 dengan jumlah interval kelas 4, sehingga 

diperoleh : 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Tabel 3.3  

Skor Pengamatan Keterampilan Guru 

Rentang Skor Kategori 

30  skor   36 Sangat Baik (SB) 

23   skor  30 Baik (B) 

16   skor   23 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

3.7.2.2 Kategori Aktivitas Siswa 

Adapun kategori penilaian aktivitas siswa selama pembelajaran IPA 

melalui model Make a Match berbantuan media papan flanel, menggunakan 9 

indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka skor 

maksimal adalah 36 dan skor minimal adalah 9 dengan jumlah interval kelas 4, 

sehingga diperoleh : 
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R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Tabel 3.4  

Skor Pengamatan Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Kategori 

30  skor   36 Sangat Baik (SB) 

23  skor   30 Baik (B) 

16  skor   23 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

3.7.2.3 Kategori Skor Penilaian Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor 

Skor hasil belajar siswa baik dari ranah afektif maupun psikomotor dengan 

menggunakan rumus distribusi frekuensi dengan jumlah indikator 5 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Skor Hasil Belajar afektif dan Psikomotor 

Rentang Skor Kategori 

16  skor   20 Sangat Baik (SB) 

12  skor   16 Baik (B) 

8  skor   12 Cukup (C) 

    skor   8 Kurang (K) 



105 
 

 
 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran IPA melalui model Make a Match berbantuan media papan 

flanel dapat meningkatkan kualitas  pembelajaran siswa kelas IV SDN 

Pudakpayung 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  melalui model  Make a Match 

berbantuan media papan flanel meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik  (23  skor   30) 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

berbantuan media papan flanel meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik (23  skor   30)  

3. Hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran IPA pada ranah kognitif 

dengan ketuntasan klasikal 85% dengan ketuntasan individual  67, ranah 

afektif sikap ilmiah siswa dalam diskusi dan permainan muncul, serta dari 

ranah psikomotor siswa menjadi lebih aktif dan terampil dalam proses 

pembelajaran.
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan kajian atas data‐data yang berhasil dihimpun 

selama pelaksanaan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Melalui model make a match berbantuan media papan flanel dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

observasi keterampilan guru pada siklus I memperoleh jumlah skor 26,5 

dengan persentase 73,6% dan kategori baik (B) kemudian  meningkat pada 

siklus II memperoleh skor rata-rata menjadi 32 dengan persentase 88,9% 

dan kategori sangat baik (SB). Dengan demikian keterampilan guru telah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sekurang-

kurangnya baik. Make a match dapat digunakan guru untuk memantapkan 

materi dalam pembelajaran, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam 

proses pembelajaran, kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan 

dinamis dan munculnya dinamika gotong-royong yang merata di seluruh 

siswa. Media papan flanel dapat digunakan guru untuk menjelaskaan 

materi dengan memperhatikan gambar yang sesuai materi sehingga 

mempermudah siswa untuk memahami materi. 
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b. Melalui model make a match berbantuan media papan flanel dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan tim 

peneliti yang menyatakan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

selalu meningkat. Pada siklus I aktivitas siswa memperoleh jumlah skor 

22,12 persentase 61,4% dengan kriteria cukup (C) dan meningkat dengan 

memperoleh jumlah skor 29,7 persentase 80,6% dengan kriteria sangat 

baik (SB) pada siklus II. Siswa dapat menggunakan modelMake a Match 

sebagai pilihan belajar yang baru karena model ini lebih mempermudah 

siswa untuk memperdalam materi yang diajarkan dengan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan pertanyaan. Selain itu dengan 

menggunakan media Papan Flanel siswa dapat memahami materi yang 

diajarkan karena gambar yang ada sesuai dengan materi sehingga akan 

meningkatkan daya ingat siswa. 

c. Melalui model make a match berbantuan media papan flanel dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini tampak dari analisis hasil 

evaluasi siswa yang selalu meningkat. Pada siklus I hasil kognitif belajar 

siswa dengan ketuntasan klasikal mencapai 52,3% kemudian pada siklus II 

hasil belajar siswa meningkat dan mencapai ketuntasan klasikal sebesar 

85,9%. Hal ini telah mencapai indikator keberhasilan hasil belajar kognitif 

siswa yang telah ditentukan peneliti yaitu ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya 85% dengan ketuntasan individu ≥ 67 (KKM). Sedangkan hasil 
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belajar afektif dan psikomotor telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya baik.  

Dengan demikian ketiga variabel penelitian di atas sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan hipotesis yang peneliti rumuskan 

terbukti/diterim, yaitu melalui  modelMake a Match  berbantuan media papan 

flanel dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dan dengan memperhatikan catatan‐catatan sebagai hasil refleksi selama 

pelaksanaan penelitian, maka pada kesempatan ini peneliti sampaikan beberapa 

saran yang berkaitan dengan model make a match berbantuan media papan flanel 

dalam pembelajaran IPA sebagai berikut:  

a. Pembelajaran melalui model make a match berbantuan media papan flanel 

pada siswa kelas IV SDN Pudakpayung 02 diperlukan persiapan yang matang 

agar model make a match berbantuan media papan flanel benar-benar 

mencapai sasaran dan tujuan penggunaannya. Kemampuan peneliti dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran menjadi kunci pokok keberhasilan sebuah 

proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut disarankan: (a) 

menyiapkan alat peraga sebelum pembelajaran, (b) membuat kelompok 

belajar secara heterogen (jenis kelamin, tingkat akademik, tingkat sosial, dll), 

(c) mempersiapkan lembar diskusi atau LKS secara sistematis sehingga siswa 

jelas tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota kelompok, (d) 
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memberikan motivasi pembelajaran dan saat diskusi kelompok maupun 

presentasi, (e) guru perlu mengenal dan mengetahui lingkungan sekitar siswa 

belajar dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

sekitarnya. Hal ini harus dilaksanakan agar keterampilan guru meningkat. 

b. Agar anak selalu mempunyai keinginan untuk mengikuti pembelajaran 

melalui model make a match berbantuan media papn flanel, peneliti perlu 

menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan, peneliti dengan 

siswa saling terbuka, sehingga dapat menghilangkan perasaan malu-malu dan 

takut bertanya maupun mengeluarkan pendapat atau memberikan tanggapan 

saat pembelajaran, sehingga aktivitas siswa meningkat. 
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PENGGALAN SILABUS  

Nama sekolah: SDN Pudakpayung 02 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas/Semester: IV/ 2 

 

No  Standar 

kompetensi  

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Materi 

Pokok  

Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu  

Penilaian  Sumber Belajar  

1  9.  Memahami  

perubahan 

kenampakan 

permukaan 

bumi dan 

benda langit 

9.1  

Mendeskripsik

an perubahan 

kenampakan 

bumi  

 

9.1.1 Mendeskripsikan 

perubahan kenampakan bumi 

9.1.2 Menerangkan perubahan 

daratan yang disebabkan oleh 

pasang surut air laut. 

9.1.3 Membuktikan erosi 

mempengaruhi perubahan 

kenampakan bumi  

9.1.4 Menjelaskan perubahan 

daratan yang disebabkan oleh 

badai  

9.1.5 Menjelaskan perubahan 

daratan yang disebabkan oleh 

kebakaran 

9.1.6 Menyebutkan  penyebab 

kebakaran hutan 

9.1.7 Menyebutkan akibat 

kebakaran hutan  

 

Perubahan 

kenampakan 

bumi 

1. Menunjukkan 

gambar  

2. Menjelaskan materi 

secara gelobal melalui 

media papan flanel 

3. Menjelaskan cara 

bermaindengan kartu 

kata melalui model 

make a match.  

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan 

pasangannya untuk 

membacakan kartu 

yang didapat  

5. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya materi 

yang belum dipahami  

6. Evalusi  

2 x 35 menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

 

- Buku paket 

IPA yang 

releva  

- Media papan 

flanel  

- kartu 

pertanyaan dan 

jawaban 

 

 

 

LAMPIRAN 1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Siklus I Pertemuan I 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/  Semester  : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran (2 x 35 Menit) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

9.1  Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi  

 

C. INDIKATOR  

9.1.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

9.1.2 Menerangkan perubahan daratan yang disebabkan oleh pasang 

surut air laut. 

9.1.3 Membuktikan erosi mempengaruhi perubahan kenampakan bumi  

9.1.4 Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh badai  

9.1.5 Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh kebakaran 

9.1.6 Menyebutkan penyebab kebakaran hutan 

9.1.7 Menyebutkan akibat kebakaran hutan  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mendengarkan dan melihat gambar pada papan flanel tentang 

perubahan kenampakan bumi, siswa dapat mendeskripsikan 

perubahan kenampakan bumi dengan benar. 

2. Melalui gambar pada papan flanel dan penjelasan guru tentang 

perubahan daratan yang disebabkan oleh pasang surut, siswa dapat 

menerangkan perubahan daratan yang disebabkan oleh pasang surut 

air laut dengan tepat. 
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3. Dengan memperhatikan guru dan perwakilan siswa dalam demonstrasi 

percobaan terjadinya erosi, siswa dapat membuktikan erosi 

mempengaruhi perubahan kenampakan bumi dengan baik. 

4. Dengan memperhatikan gambar pada papan flanel dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang  perubahan daratan yang disebabkan oleh 

badai, siswa dapat menjelasakan perubahan daratan yang disebabkan 

oleh badai dengan benar. 

5. Dengan mendengarkan penjelasan guru dan melihat gambar pada 

papan flanel tentang perubahan daratan yang disebabkan oleh 

kebakaran, siswa dapat menjelaskan perubahan daratan yang 

disebabkan oleh kebakaran dengan benar. 

6. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

tentang penyebab kebakaran hutan, siswa dapat menyebutkan 3 

penyebab kebakaran hutan.  

7. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

tentang akibat kebakaran hutan, siswa dapat menyebutkan 3 akibat 

kebakaran hutan. 

Karakter yang diharapkan:    

1. Mandiri (Independent) 

2. Tanggungjawab (Responsibility) 

3. Disiplin (Descipline) 

4. Kerjasama (Cooperation)  

5. Berani (Bravery)  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan kenampakan Bumi 

 

F. METODE/PENDEKATAN 

Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan  : saintifik 

Model  : Make a Match 
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G. MEDIA, ALAT & SUMBER BELAJAR 

Media   :  papan flanel, kartu soal dan kartu pertanyaan 

 

Sumber belajar :   

Rositawaty S., Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4. Jakarta : Depdiknas. 

 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pra 

Kegiatan 

 

 

 

 Pra kegiatan  

1. Guru mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas 

 

5 menit 

 

 

 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab: 

a. Anak- anak siapa yang pernah jalan-jalan saat 

liburan? 

b. Dimanakah kalian jalan-jalan? 

c. Pernahkah kalian pergi ke laut? 

d. Pernahkah kalian pergi ke gunung? 

e. Pernahkah kalian pergi ke hutan? 

2. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas 

tentang “perubahan kenampakan bumi” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu: 

a. Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

b. Menerangkan perubahan daratan yang disebabkan 

5 menit 
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oleh pasang surut air laut. 

c. Mengemukakan perubahan daratan yang 

disebabkan oleh erosi  

d. Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan 

oleh badai  

e. Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan 

oleh kebakaran 

f. Menyebutkan penyebab kebakaran hutan 

g. Menyebutkan akibat kebakaran hutan 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran,“ Ibu harap dalam pembelajaran hari 

ini, kalian dapat mengikuti dengan bersungguh-

sungguh, semangat agar tujuan pembelajaran 

tercapai, nilai kalian bagus sesuai yang 

diharapkan.“ 

Kegiatan 

inti 

1. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru (elaborasi, 

mengamati) 

2. Siswa menyimak penyampaian materi tentang 

“perubahan kenampakan pada bumi” oleh guru 

menggunakan media papan flanel (elaborasi, 

mengumpulkan informasi) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait 

materi yang di ajarkan 

4. Guru meminta siswa maju ke depan untuk 

mengulangi penyajian materi yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan 

flanel.(eksplorasi, mengkomunikasikan) 

5. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi 

(eksplorasi) 

6. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-

45 menit 
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masing (elaborasi) 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban (eksplorasi) 

8. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk 

mencari pasangan kartu pertayaan dan jawaban dan 

menyimpulkan hasil diskusi (elaborasi, menalar) 

9. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan 

kartu pertayaan dan jawaban pada papan flanel 

(elaborasi, mengkomunikasikan) 

10. Guru bersama siswa mencocokan pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang ada pada papan flanel 

11. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  

pembawa kartu pertanyaan, tim pembawa kartu 

jawaban dan tim penilai (eksplorasi) 

12. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

melakukan permainan mencari pasangan kartu kartu 

petanyaan dan jawaban (eksplorasi) 

13. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing 

(elaborasi) 

14. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

kepada masing-masing tim (eksplorasi) 

15. Siswa mulai melakukan permainanmencari pasangan 

sesuai dengan  kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

yang dibawa (elaborasi, mengumpulkan informasi)  

16. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang 

sudah ditemukan 

17. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan 

dan jawaban kepada penilai 

18. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban. 

19. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah 

diarahkan oleh guru secara bergantian sampai semua 
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siswa pernah sebagai tim pemegang kartu pertanyaan, 

kartu jawaban dan penilai. 

20. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 

hal yang belum dipahami terkait materi tersebut 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

3. Berdoa 

15 menit 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan 

akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis  

2. InstrumenPenilaian 

a. Penilaian Proses 

1)Penilaian Kinerja 

2)Penilaian Produk 
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b.  Penilaian Hasil Belajar 

Pilihan Ganda   

Esai 
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MATERI AJAR 

 

SK :9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan 

bendalangit 

KD :9.1  Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

 

Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi 

 

Bumi merupakan salah satu dari planet-planet yang mengitari matahari. 

Sejauh diketahui, bumilah satu-satunya tempat yang memungkinkan kehidupan. 

Bumi memiliki udara dan air. Bahkan tiga perempat permukaan bumi tertutup 

oleh air laut. Adapun satu pertiga bagian merupakan daratan. 

Bumi bila dilihat dari luar angkasa tampak berbentuk bulatan. Sebagian 

besar bumi kita tertutup oleh perairan laut. Oleh karena itulah, bumi dari luar 

angkasa tampak seperti bulatan kebiruan. Namun bila kita melihat bumi dari atas 

bumi itu sendiri, bumi tampak berbeda-beda. Ada dataran, ada pegunungan, ada 

gunung, dan ada jurang. 

Bentuk daratan sebenarnya tidak benar-benar datar dan selalu mengalami 

perubahan. Perubahan itu dapat terjadi karena pengaruh alam dan juga karena 

pengaruh aktivitas manusia. 

Bumi yang kita diami ini ternyata tidak diam. Bumi kita terus berputar 

pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Peristiwa perputaran bumi 

pada porosnya disebut rotasi bumi. Adapun peristiwa peredaran bumi 

mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. 

Rotasi bumi membutuhkan waktu selama 24 jam. Rotasi bumi 

mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Ketika siang hari, posisi bumi 

menghadap ke matahari. Ketika malam hari, bumi tidak menghadap ke matahari 

sehingga tidak terkena sinar matahari.  



218 
 

 
 

 

Gambar 1. Bumi berotasi 

Pada siang hari, keadaan bumi terang benderang. Pada saat itu, kita tidak 

membutuhkan lampu untuk menerangi lingkungan di sekitar kita. Namun, ketika 

malam hari, suasana bumi menjadi gelap. Pada saat itu, kita tidak dapat melihat 

apapun. Untuk itu, kita membutuhkan lampu agar dapat melihat benda di 

sekeliling kita. 

Di siang hari, bumi diterangi oleh sinar matahari. Ketika malam, bumi 

diterangi oleh bulan. Cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. 

Sehingga cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari. Oleh karena itu, meskipun 

ada bulan yang menerangi bumi, kita tetap membutuhkan lampu untuk menerangi 

lingkungan di sekitar kita di malam hari. 

Bumi tidak saja berputar pada porosnya. Bumi pun beredar mengelilingi 

matahari atau berevolusi. Revolusi bumi mengakibatkan bumi mengalami 

pergantian musim. Di Indonesia hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Akan tetapi, di negara subtropis mengalami empat musim, yaitu musim 

dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. 

 

Gambar 2. Bumi Berevolusi 
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Adanya bulan membawa pengaruh bagi kenampakan permukaan bumi. 

Seperti halnya bumi, bulan pun memiliki gaya tarik bulan atau gravitasi bulan. 

Ketika bulan mengelilingi bumi dan berputar pada porosnya, air laut menjadi 

pasang naik dan pasang surut. Pasang naik adalah keadaan gelombang air laut 

sedang tinggi. Pasang surut adalah keadaan gelombang air laut sedang rendah.  

 

Gambar 3. Pasang naik dan pasang surut air laut akibat gravitasi bulan 

Bagian bumi yang paling dekat dengan bulan akan terkena pengaruh 

gravitasi bulan. Akibatnya, bagian bumi tersebut mengalami pasang naik. 

Sebaliknya, bagian bumi yang jauh dari bulan tidak terkena pengaruh gravitasi 

bulan. Akibatnya, bagian bumi tersebut mengalami pasang surut. 

 Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. 

 Revolusi bumi menyebabkan terjadinya pergantian musim di bumi. 

 Gravitasi bulan menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi.  

Perubahan pada daratan menyebabkan perubahan keadaan dari waktu ke 

waktu. Perubahan daratan dapat disebabkan oleh terjadi nya pasang surut air laut, 

badai, erosi, dan kebakaran. 

1. Perubahan Daratan yang Disebabkan oleh Pasang Surut Air Laut 

Bentuk daratan dan lautan dapat mengalami perubahan. Pertemuan antara 

daratan dan lautan disebut garis pantai. Garis pantai ini berubah-ubah berdasarkan 

tinggi rendahnya permukaan air laut (pasang naik dan pasang surut). Pasang naik 

air laut adalah keadaan permukaan air laut yang naik sehingga air laut tampak 

bertambah banyak dan garis pantai bergeser naik. Sedangkan pasang surut air laut 

merupakan keadaan permukaan air laut yang turun sehingga air laut tampak 
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berkurang dan garis pantai kembali turun. Pasang naik dan pasang surut air laut 

disebabkan oleh gaya tarik bulan. Seperti bumi, bulan juga mempunyai gaya tarik 

yang disebut gaya tarik bulan. Gaya tarik bulan menyebabkan air laut pasang naik 

di kedua sisi bumi.  

Dua kali dalam sehari, air laut naik di sepanjang pantai. Dua kali dalam 

sehari pula air itu surut. Hal ini akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Naik 

dan turunnya permukaan air laut disebut pasang dan surut. Pasang surut air laut 

disebabkan oleh gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari terhadap bumi. Oleh 

karena jarak bulan lebih dekat dengan bumi, gaya tarik bulan menjadi penyebab 

utama terjadinya pasang dan surut.  

 

 

Gambar 4. Pasang naik dan pasang surut 
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Saat air laut pasang, biasanya diikuti oleh ombak besar. Ombak besar ini 

menerjang pantai dan kemudian mengikis tanah, batu, dan pasir di sepanjang 

pantai. Pengikisan oleh ombak laut menyebabkan tanah, batu, dan pasir hanyut 

terbawa ke laut. Pengikisan pantai yang terusmenerus oleh air laut di sebut abrasi. 

Abrasi dapat membuat daratan menjadi berkurang. 

Cara yang umum untuk mencegah abrasi, yaitu dengan membangun 

tembok pemecah gelombang dan penanaman pohon bakau. Kedua cara ini mampu 

memecah gelombang. 

a. Pengaruh pasang surut air laut terhadap pantai 

Ketika terjadi pasang naik, bagian pantai yang terendam oleh air, menjadi 

semakin luas. Gelombang laut yang membentur pantai dapat memengaruhi 

kelestarian pantai. Batas daratan dengan air laut di pantai dapat mengalami abrasi. 

Abrasi adalah pengikisan pantai oleh air laut yang terjadi pada saat air laut 

pasang. Akibatnya, luas daratan di pantai semakin berkurang dan menimbulkan 

cekungan atau pantai yang curam. 

b. Pengaruh pasang surut air laut terhadap dermaga 

Abrasi dapat menyebabkan pasir, tanah, dan batu kapur terseret ke dalam 

laut. Benda-benda tersebut mengisi bagian dasar air, termasuk di dermaga, 

sehingga dermaga menjadi dangkal dan menyebabkan kapal-kapal sulit merapat 

ke dermaga.  

2. Perubahan Daratan yang Disebabkan oleh Erosi 

Erosi adalah proses terkikisnya tanah oleh gerakan air. Erosi dapat 

menyebabkan longsor. Selain itu, erosi dapat menghanyutkan lapisan tanah yang 

subur. Salah satu penyebab erosi adalah penebangan liar. Penebangan liar 

mengakibatkan gundulnya hutan. 

a. Erosi oleh Air 

Air sungai mengalir dari daerah hulu ke muara sungai. Kadangkadang air 

sungai terlihat berwarna cokelat karena mengandung lumpur. Jika terjadi hujan 

yang lebat, air sungai akan bertambah keruh sebab tanah di pinggir sungai dan 

dasar sungai akan terseret aliran air. Terkikisnya tanah oleh aliran air disebut 

Erosi. 
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Erosi yang terjadi terus-menerus membawa lumpur juga batu-batu kecil 

akan menyebabkan endapan lumpur didasar sungai semakin tinggi. Bagian muara 

sungai menjadi dangkal dan terjadi delta. Jika curah hujan tinggi sungai yang 

dangkal tidak dapat memuat air hujan dan menimbulkan banjir di sekitarnya. 

b. Erosi oleh Es 

Kejadian alam di pegunungan es, yaitu Gletser. Gletser adalah kumpulan 

es, salju, batuan, dan air yang mengalir secara perlahan ke lembah-lembah di 

pegunungan tersebut. Sambil mengalir gletser dapat mengikis bagian tepi daerah 

aliran dan dapat menyebabkan erosi bahkan bongkahan-bongkahan es dapat 

runtuh sehingga bentuk gunung-gunung es dapat berubah. 

 

Gambar 5. Gletser 

c. Erosi oleh Angin 

Angin terjadi karena ada perbedaan tekanan udara. Angin di daerah 

padang pasir akan membawa atau menyeret pasir sesuai arah angin akibatnya 

dapat terjadi erosi di gurun pasir. Gurun-gurun yang membentuk bukit dapat 

berubah bentuk karena tiupan angin tersebut. Perubahan-perubahan bentuk 

permukaan gurun pasir dapat menyebabkan orang tersesat dalam perjalanan di 

gurun. 

 

Gambar 6. Erosi oleh angin 
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Bahaya erosi dapat diatasi dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah 

penanaman kembali bibit-bibit tumbuhan di hutan yang telah gundul. Selain itu, 

sengkedan (terasering) dibuat petani di lereng gunung. Tujuannya untuk 

mengurangi pengikisan tanah sawah oleh air yang mengalir. 

3. Perubahan Daratan yang Disebabkan oleh Badai 

Apakah kamu pernah me nyak sikan terjadinya hujan deras yang disertai 

angin kencang? Kejadian tersebut di namakan badai hujan. Badai adalah angin 

kencang yang menyertai cuaca buruk. Apakah kenampakan daratan dapat berubah 

karena badai? Daerah yang dilanda badai biasanya akan mengalami kerusakan. 

Banyak pohon tercabut dan tumbang. Banyak pula bangunan yang rusak dan 

roboh.  

 

Gambar 7. Akibat yang ditimbulkan badai hujan 

Perubahan kenampakan daratan akibat badai dapat terjadi pula di daerah 

gurun (padang pasir). Badai gurun menyebabkan gunung pasir berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain. 

 

Gambar 8. Akibat yang ditimbulkan badai gurun 
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4. Perubahan Daratan yang Disebabkan oleh Kebakaran 

Kebakaran dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan. Apa yang akan 

terjadi jika di hutan terjadi kebakaran? Apakah kenampakan daratan dapat 

berubah karena kebakaran?  

Kebakaran hutan dapat memengaruhi bentuk daratan. Daratan 

yangsemula hijau menjadi daerah yang hitam kelam karena bekas-

bekaskebakaran. Agar hutan tersebut pulih kembali memerlukan waktu yanglama. 

 

Gambar 9. Kebakaran hutan 

a. Penyebab kebakaran hutan 

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh hal-hal berikut: 

1) Kecerobohan manusia, misalnya membuang api sembarangan. 

2) Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara membakar 

hutan. 

3) Kemarau yang panjang memudahkan terjadinya kebakaran. 

b. Akibat kebakaran hutan 

Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Tanah menjadi 

gersang karena tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Hewan banyak yang mati dan 

terganggu kelangsungan hidupnya, pohon-pohon tempat berlindung hewan juga 

mati, dan udara menjadi tidak sejuk karena asap. Hutan gundul yang diakibatkan 

oleh kebakaran memudahkan erosi dan banjir.  
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Media 

 

Bumi berotasi     Bumi Berevolusi  

 

Pasang naik dan pasang surut air laut akibat gravitasi bulan 

 

Pasang naik dan pasang surut 
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Gletser       Erosi oleh angin 

  

Akibat yang ditimbulkan badai hujan    Akibat yang ditimbulkan badai 

gurun 

 

Kebakaran hutan 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus I Pertemuan I 

 

Nama anggota kelompok :  

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

Judul: Mencari Pasangan dalam  Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi 

Tujuan: untuk mengetahui  penyebab perubahan kenampakan Permukaan bumi 

Petunjuk Kerja: 

1) Tulislah identitas anggota kelompokmu. 

2) Lakukanlah diskusi untuk menemukan pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban bersama anggota kelompokmu ! 

Langkah Kerja : 

a. Lakukan diskusi secara berkelompok untuk menemukan kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban! 

b. Carilah pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah 

disediakan! 

c. Setelah menemukan kartu pertanyaan dan jaawaban, perwakilan setiap 

kelompok untuk maju kedepan untuk memasang kartu pertanyaaan dan 

jawaban pada papan flanel! 

d. Berilah satu bintang pada lembar kerja siswa untuk satu pasangan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban yang benar! 

 

Kesimpulan:  
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Siklus I Pertemuan I 

 

Petunjuk:  

1. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai  

2. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan  

3. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

4. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

kelompok  

5. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian 

 

Pasangan Kartu Pertanyaan dan Jawaban 

No. Kartu pertanyaan Kartu jawaban 

1 
Peristiwa perputaran bumi pada porosnya 

disebut…. 

Rotasi 

2 
Peristiwa perputaran bumi mengelilingi matahari 

disebut….. 

Revolusi 

3 
Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk 

berotasi? 

24 jam 

 

4 
Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk 

berevolusi? 

1 tahun / 365,25 hari 

5 
Apa pengaruh rotasi bumi terhadap kehidupan 

manusia? 

Terjadinya siang dan 

malam 

6 
Apa pengaruh revolusi bumi terhadap kehidupan 

manusia? 

Terjadinya 

pergantian musim 

7 
Gravitasi bulan mengakibatkan…… Pasang naik dan 

pasang surut 

8 Keadaan gelombang air laut sedang naik disebut….. Pasang naik 

9 
Keadaan gelombang air laut sedang turun 

disebut….. 

Pasang surut 
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10 
Proses terkikisnya tanah oleh gerakan air 

disebut….. 

Erosi 

11 Erosi dapat menyebabkan terjadinya…. Tanah longsor 

12 
Penanaman kembali bibit-bibit tumbuhan di hutan 

yang telah gundul disebut… 

Reboisasi 

13 
Untuk menghindari erosi, lahan pertanian di daerah 

pegunungan dibuat….  

Terasering 

14 
Angin kencang yang menyertai cuaca buruk 

disebut…. 

Badai 

15 
Akibat kebakaran hutan yaitu….. Merusak ekosistem 

hutan 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah   : SDN Pudakpayung 02  

Mata Pelajaran : IPA  

Kurikulum  : KTSP 

Standar Kompetensi : 9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

Kompetensi Dasar : 9.1  Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi  

 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Ranah 

Nomor soal Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Pilihan ganda Isian 

Perubahan 

kenampakan bumi 

 

9.1.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 

9.1.2 Menerangkan perubahan daratan yang disebabkan oleh pasang 

surut air laut. 

9.1.3 Membuktikan erosi mempengaruhi perubahan kenampakan bumi  

9.1.4 Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh badai  

9.1.5 Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh kebakaran 

9.1.6 Menyebutkan  penyebab kebakaran hutan 

9.1.7 Menyebutkan akibat kebakaran hutan  

Tes tertulis Pilihan ganda 

dan Esai 

C2 

C2 

 

C3 

C2 

C2 

C1 

C1 

1,2,3 

4,5,6,7 

 

8,9 

10 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

4 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

yang benar! 

1. Terjadinya pasang surut air laut disebabkan oleh .... 

a. gaya tarik bumi   c. gelombang air laut 

b. gaya tarik bulan   d. angin laut 

2. Pada saat siang hari bumi tampak terang karena bumi …. 

a. tidak terhalang bulan  c. lebih besar daripada matahari 

b. dekat dengan matahari  d. mendapat cahaya dari matahari 

3. Angin yang bergerak dari laut ke darat disebut angin …. 

a. laut     c. ribut 

b. darat    d. topan 

4. Perputaran bumi mengelilingi matahari mengakibatkan…. 

a. pasang naik   c. pergantian musim 

b. pasang surut   d. siang dan malam 

5. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan .... 

a. banjir    c. siang dan malam 

b. musim hujan dan kemarau d. pasang surut air laut 

6. Untuk melakukan satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu selama .... 

a. 12 jam    c. 36 jam 

b. 24 jam    d. 6 jam 

7. Keadaan permukaan air laut yang naik sehingga air laut tampak bertambah 

banyak disebut .... 

a. pasang surut   c. pasang naik 

b. ombak   d. badai  

8. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh ombak laut disebut .... 

a. abrasi    c. erosi 

NAMA : 

NO. Abs. : 

NILAI 
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b. konjungsi    d. korosi 

9. Akibat erosi terhadap tanah menyebabkan tanah menjadi …. 

a. tandus    c. datar 

b. miring    d. gembur  

10. Angin kencang yang menyertai cuaca buruk disebut .... 

a. badai    c. tsunami 

b. gelombang angin   d. angin darat 

  

II. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Bagaimana pengaruh pasang naik dan pasang surut air laut terhadap 

nelayan? 

2. Jelaskan bagaimana terjadinya banjir akibat erosi!  

3. Berilah contoh penyebab terjadinya kebakaran hutan atas kecerebohan 

manusia, pembukaan lahan dan kemarau panjang masing-masing satu! 

4. Sebutkan 3 akibat terjadinya kebakara hutan! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

I. PILIHAN GANDA 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1.  B 1 

2. D 1 

3. A 1 

4. C 1 

5. C 1 

6. B 1 

7. C 1 

8. A 1 

9. A 1 

10 A 1 

 Jumlah skor 10 

 

 

II. Esai  

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. Pengaruh pasang naik dan pasang surut 

terhadap nelayan yaitu, pada saat pasang naik 

yang terjadi pada malam hari, nelayan bisa 

mencari ikan dilaut dengan memanfaatkan 

angin darat dan pasang surut yang terjadi pada 

siang hari bisa digunakan nelayan untuk 

pulang saat berlayar dengan bantuan angin 

laut. 

Nilai benar = 5 

2. Terjadinya banjir akibat erosi yaitu Erosi yang 

terjadi terus-menerus membawa lumpur juga 

batu-batu kecil akan menyebabkan endapan 

lumpur didasar sungai semakin tinggi. Bagian 

muara sungai menjadi dangkal dan terjadi 

delta. Jika curah hujan tinggi sungai yang 

dangkal tidak dapat memuat air hujan dan 

Nilai benar = 5 
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menimbulkan banjir di sekitarnya 

3. Contoh penyebab terjadinya kebakaran hutan: 

1) Kecerobohan manusia, misalnya 

membuang api sembarangan. 

2) Pembukaan lahan untuk pertanian dan 

perkebunan dengan cara membakar hutan. 

3) Kemarau yang panjang memudahkan 

terjadinya kebakaran. 

Nilai benar = 5 

4. Akibat terjadinya kebakaran hutan yaitu hutan 

menjadi gundul,tanah menjadi gersang karena 

tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Hewan 

banyak yang mati dan terganggu 

kelangsungan hidupnya, pohon-pohon tempat 

berlindung hewan juga mati, dan udara 

menjadi tidak sejuk karena asap. Hutan 

gundul yang diakibatkan oleh kebakaran 

memudahkan erosi dan banjir.  

Nilai benar = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 20 

 

Skor maksimal = 30 

 

Nilai : 
                          

             
x 100 
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Sintak Pembelajaran Melaui Model Make A Match Berbantuan Media Papan 

Flanel untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA 

pada  Siswa Kelas IV SDN Pudakpayung 02 

 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  

3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh  guru menggunakan media papan 

flanel  

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

mencari pasangan kartu petanyaan kartu jawaban  
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14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah: SDN Pudakpayung 02 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas/Semester: IV/ 2 

 

No  Standar 

kompetensi  

Kompetensi Dasar  Indikator  Materi 

Pokok  

Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu  

Penilaian  Sumber Belajar  

1  9.  Memahami  

perubahan 

kenampakan 

permukaan 

bumi dan benda 

langit 

9.2 Mendeskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari 

 9.2.1 Mengemukakan 

kenampakan bumi setiap hari 

9.2.2Mengidentifikasi 

kenampakan matahari 

9.2.3 Mendeskripsikan posisi 

bulan dan kenampakan bumi 

dari hari ke hari 

9.2.4 Mengemukakan 

kenampakan bintang  

9.2.5 Membuat gambar 

terjadinya gerhana matahari 

9.2.6 Membuat gambar terjadi 

gerhana bulan 

 

Perubahan 

kenampakan 

bumi 

1. Menunjukkan gambar  

2. Menjelaskan materi 

secara gelobal melalui 

media papan flanel 

3. Menjelaskan cara 

bermaindengan kartu kata 

dalam model make a match.  

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan pasangannya 

untuk membacakan kartu 

yang didapat  

5. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya materi yang 

belum dipahami  

6. Evalusi  

2 x 35 menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

- Buku paket 

IPA yang 

relevan  

- Media papan 

flanel  

- Pasanagan 

kartu 

pertanyaan dan 

jawaban 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Siklus I Pertemuan II 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/  Semester  : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran (2 x 35 Menit) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

9.2  Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari 

 

C. INDIKATOR  

9.2.1 Mengemukakan kenampakan bumi setiap hari 

9.2.2 Mengidentifikasi kenampakan matahari 

9.2.3 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari 

9.2.4 Mengemukakan kenampakan bintang  

9.2.5 Membuat gambar terjadinya gerhana matahari 

9.2.6 Membuat gambar terjadi gerhana bulan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban   

tentang kenampakan bumi setiap hari, siswa dapat mengemukakan 

kenampakan bumi setiap hari dengan benar.  

2. Melalui pengamatan gambar pada papan flanel dan mendengarkan saat 

guru menjelaskan tentang kenampakan matahari, siswa dapat 

mengidentifikasi kenampakan matahari dengan benar. 
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3. Dengan memperhatikan guru dan perwakilan siswa dalam demonstrasi 

percobaan mengamati fase-fase bulan, siswa dapat mendeskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari benar. 

4. Dengan mendengarkan guru menjelaskan dan melihat gambar pada 

papan flanel tentang kenampakan bintang, siswa dapat mengemukakan 

kenampakan bintang dengan benar. 

5. Melalui pengamatan gambar tentang gerhana matahari pada papan 

flanel, siswa dapat membuat gambar gerhana matahari dengan benar. 

6. Melalui pengamatan gambar tentang gerhana bulan pada papan flanel, 

siswa dapat membuat gambar gerhana bulan  dengan benar. 

Karakter yang diharapkan:    

1. Mandiri (Independent) 

2. Tanggungjawab (Responsibility) 

3. Disiplin (Descipline) 

4. Kerjasama (Cooperation)  

5. Berani (Bravery)  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan kenampakan permukaan benda langit 

 

F. METODE/PENDEKATAN 

Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan  : saintifik 

Model  : Make a Match 

 

G. MEDIA, ALAT & SUMBER BELAJAR 

Media   :  papan flanel, pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban 

 

Sumber belajar :   

Rositawaty S., Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4. Jakarta : Depdiknas. 
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BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pra 

Kegiatan 

 

 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas 

 

5 menit 

 

 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab 

a. Anak-anak, siapa yang pernah melihat matahari 

terbit? 

b. Siapa yang pernah bermain pada malam hari dan 

melihat bulan? 

c. Siapa yang pernah melihat bintang pada malam 

hari? 

2. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas 

yaitu tentang “Perubahan kenampakan permukaan 

benda langit” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

a. Mengemukakan kenampakan bumi setiap hari 

b. Mengidentifikasi kenampakan matahari 

c. Menjelaskan kenapakan bulan  

d. Mengemukakan kenampakan bintang  

e. Membuat gambar terjadinya gerhana matahari 

f. Membuat gambar terjadi gerhana bulan 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.” 

Agar tujuan pembelajaran tercapai, ibu mohon kalian 

 

5 menit 
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dalam mengikuti pembelajaran harus semangat, aktif 

dalam diskusi,dan tertib” 

Kegiatan inti 1. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran 

dan motivasi yang disampaikan oleh guru (elaborasi, 

mengamati) 

2. Siswa menyimak penyampaian materi tentang 

“Perubahan kenampakan permukaan benda langit” 

oleh guru menggunakan media papan flanel 

(elaborasi, mengumpulkan informasi) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait 

materi yang di ajarkan (eksplorasi, menanya) 

4. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi 

penyajian materi yang sudah disampaikan oleh guru 

dengan bantuan media papan flanel (eksplorasi, 

mengkomunikasikan) 

5. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi 

(eksplorasi) 

6. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-

masing (elaborasi) 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada siswa 

(eksplorasi) 

8. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari 

pasangan kartu dan menyimpulkan hasil diskusi 

(elaborasi, menalar) 

9. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan 

kartu pertanyaan dan jawaban pada papan flanel 

(elaborasi, mengkomunikasikan) 

10. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang ada pada papan flanel 

11. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  

pembawa kartu pertanyaan, tim pembawa kartu 

45 menit 
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jawaban dan tim penilai (eksplorasi) 

12. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

melakukan permainan mencari pasangan kartu 

petanyaan kartu jawaban (eksplorasi) 

13. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing 

(elaborasi)  

14. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

kepada masing-masing tim (eksplorasi) 

15. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan 

yang sesuai dengan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban yang dibawa (elaborasi)  

16. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah 

ditemukan (elaborasi, menalar) 

17. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan 

dan jawaban kepada penilai  

18. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan 

kartu pertanyaan dan jawaban (elaborasi, menalar) 

19. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah 

diarahkan oleh guru secara bergantian sampai semua 

siswa pernah sebagai tim pemegang kartu pertanyaan, 

kartu jawaban dan penilai. (elaborasi) 

20. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal 

yang belum dipahami terkait materi tersebut 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

3. Berdoa 

15 menit 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan 

akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis  

2. InstrumenPenilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja 

2) Penilaian Produk 

b. Penilaian Hasil belajar 

1) Pilihan ganda 

2) Esai 
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MATERI AJAR 

 

SK :9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit 

KD :9.2  Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari 

 

Perubahan Kenampakan Benda Langit 

 

A. Matahari  

 

Matahari merupakan benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya 

sendiri. Benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri disebut bintang. 

Berarti matahari termasuk bintang. Jadi matahari merupakan sebuah bintang 

karena dapat memancarkan cahaya. Matahari tersusun atas gas yang amat panas. 

Oleh karena panasnya, gas itu tampak berpijar dan mengeluarkan cahaya terang 

benderang. Cahaya itulah yang menerangi bumi pada siang hari. Akan tetapi, letak 

matahari sangat jauh sehingga tampak kecil jika dilihat dari bumi.  

 

Gambar 1. Matahari 

Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Ketika 

dilihat dari bumi, ukuran matahari tampak lebih besar dibandingkan bintang yang 

lain. Hal itu karena letak matahari dekat dengan bumi.  
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Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Hal ini 

terjadi karena bumi berotasi. 

B. Bulan 

Benda langit yang terlihat di malam hari adalah bulan. Bulan bukan 

bintang karena bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan hanya 

memantulkan cahaya matahari. Letak bulan terhadap bumi lebih dekat dibanding 

letak matahari terhadap bumi. Akan tetapi, cahaya bulan tidak seterang cahaya 

matahari. Berbeda dengan matahari, kenampakan bulan sering mengalami 

perubahan bentuk. 

Bulan mengalami tiga macam perputaran. Pertama, bulan berputar pada 

porosnya. Kedua, saat berputar pada porosnya, bulan juga beredar mengelilingi 

bumi. Ketiga, bulan juga mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Tidak 

seperti benda langit lainnya, bulan mengalami perubahan bentuk.  

Perubahan bentuk bulan ini disebut fase bulan. Fase bulan disebabkan 

posisi bulan terhadap matahari dan bumi berubah-ubah. Bentuk bulan kadang 

seperti sabit, setengah lingkaran, lonjong, dan satu lingkaran penuh. 

Fase-fase dan kenampakan bentuk bulan dari harike hari sebagai berikut: 

a. Fase bulan baru 

Pada fase ini, bulan tidak terlihat dari bumi karena posisi bulan terletak 

antara matahari dan bumi. Akibatnya malam menjadi gelap, fase bulan baru 

disebut juga bulan mati. 

b. Fase bulan sabit 

Setelah satu atau tiga hari dari fase bulan baru, bulan mulai tampak dari 

bumi. Kita dapat melihat sisi bulan yang terkena cahaya matahari tampak seperti 

sabit sehingga disebut bulan sabit. 

c. Fase bulan separuh 

Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat separuh sisi bulan terkena cahaya 

matahari sehingga disebut bulan separuh. 

d. Fase bulan bungkuk/ lonjong 

Setelah berumur dua minggu atau mendekati hari keempat, bulan 

berbentuk tiga perempat lingkaran dan disebut bulan bungkuk atau bulan lonjong. 
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e. Fase bulan purnama 

Setelah lima belas hari, bulan tampak berbentuk satu lingkaran penuh dan 

disebut bulan purnama. 

 

Gambar 2. Fase Bulan 

C. Bintang 

Kita lihat di suatu tempat bintang-bintang kelihatan berkelompok. Sering 

pula susunan letak bintang-bintang itu seolah-seolah membentuk suatu gambar. 

Misalnya, menyerupai binatang kalajengking. Kumpulan bintang pada suatu 

tempat di langit dengan susunan tertentu disebut rasi bintang. 

Bintang memiliki warna yang berbeda-beda.Ada yang kekuning-

kuningan,  kemerah-merahan, dan ada yang kebiru-biruan. Perbedaan warna ini 

menunjukkan perbedaan suhu bintang. Bintang yang suhunya paling tinggi 

berwarna biru. Bintang yang suhunya sangat rendah tampak berwarna merah.  
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Gambar 3. Rasi Bintang 

Kita bisa melihat bintang ketika malam hari. Jika tidak hujan, bintang 

akan terlihat banyak sekali di langit. Jumlah bintang sangat banyak. Bintang 

merupakan benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Bintang 

letaknya sangat jauh. Oleh karena itu, bintang terlihat sangat kecil. Padahal, 

kenyataannya ukuran bintang sangat besar. Bintang-bintang berada dalam 

kelompok besar yang disebut galaksi. Salah satu galaksi yaitu Bima Sakti. 

Bintang tersusun dari gas yang amat panas. Suhu permukaan bintang 

bervariasi, antara 3.000OC sampai dengan 10.000OC. 

 

• Matahari mengeluarkan cahaya sendiri dan terlihat di siang hari. 

• Bulan memantulkan cahaya matahari dan terlihat di malam hari. 

• Bintang-bintang mengeluarkan cahaya sendiri dan terlihat di malam hari. 
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Media 

  

Matahari 

 

Fase Bulan 

 

Rasi Bintang  
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus I Pertemuan II 

 

Nama anggota kelompok :  

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

Judul: Mencari Pasangan dalam  Perubahan Kenampakan Benda Langit 

Tujuan: untuk mengetahui  penyebab perubahan kenampakan benda langit 

Petunjuk Kerja: 

1) Tulislah identitas anggota kelompokmu. 

2) Lakukanlah diskusi untuk menemukan pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban bersama anggota kelompokmu ! 

Langkah Kerja : 

a. Lakukan diskusi secara berkelompok untuk menemukan kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban! 

b. Carilah pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah 

disediakan! 

c. Setelah menemukan kartu pertanyaan dan jaawaban, perwakilan setiap 

kelompok untuk maju kedepan untuk memasang kartu pertanyaaan dan 

jawaban pada papan flanel! 

d. Berilah satu bintang pada lembar kerja siswa untuk satu pasangan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban yang benar! 

 

Kesimpulan:  
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Siklus I Pertemuan II 

 

Petunjuk:  

1. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai  

2. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan  

3. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

4. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

kelompok  

5. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian 

 

Pasangan Kartu Pertanyaan dan Jawaban 

 

No. Kartu pertanyaan Kartu jawaban 

1 
Pada saat siang hari bumi terlihat terang karena 

bumi…. 

Mendapat cahaya 

dari matahari 

2 

Matahari disebut bintang karena .... Dapat 

memencarkan 

cahaya sendiri 

3 Pusat tata surya kita adalah … Matahari 

4 

Bulan tidak termasuk bintang karena bulan….. Tidak dapat 

memencarkan 

cahaya sendiri 

5 

Bulan tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, 

tetapi bulan mendapatkan cahaya yang berasal 

dari.... 

Pantulan matahari 

6 
Setelah mendekati hari ke-14, bulan membentuk ¾ 

lingkaran yang disebut…. 

Bulan bungkuk/ 

lonjong 

7 
Fase bulan pada saat bulan tidak terlihat dari bumi 

disebut... 

Fase bulan baru 

8 Bulan yang berbentuk bulat penuh disebut .... Bulan purnama 
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9 Bentuk bulan berubah-ubah dalam waktu .... 29,5 hari 

10 
Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri 

disebut… 

Bintang 

11 Ukuran bintang terlihat sangat kecil karena ... Jauh dari matahari 

12 
Bintang yang paling terang dilihat dari bumi 

adalah…. 

Matahari  

13 Benda langit yang mengelilingi bumi adalah .... Bulan  

14 
Bintang-bintang yang berada dalam kelompok besar 

disebut…. 

Galaksi 

15 
Alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda 

langit adalah…. 

Teleskop  
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah   : SDN Pudakpayung 02  

Mata Pelajaran : IPA  

Kurikulum  : KTSP 

Standar Kompetensi : 9.  Memahami  perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit 

Kompetensi Dasar : 9.2  Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Ranah 
Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen Pilihan ganda Isian 

Perubahan 

kenampakan 

benda langit 

 

9.2.1 Mengemukakan kenampakan bumi setiap hari 

9.2.2Mengidentifikasi kenampakan matahari 

9.2.3 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi 

dari  ke hari 

9.2.4 Mengemukakan kenampakan bintang  

9.2.5 Membuat gambar terjadinya gerhana matahari 

9.2.6 Membuat gambar terjadi gerhana bulan 

Tes tertulis Pilihan 

ganda dan 

Esai 

C2 

C2 

C2 

C3 

C6 

C6 

1 

2,3 

4,5,6,7 

8,9,10 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

4 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

yang benar! 

 

1. Pada saat siang hari bumi tampak terang karena bumi …. 

a. tidak terhalang bulan  c. lebih besar daripada matahari 

b. dekat dengan matahari d. mendapat cahaya dari matahari 

2. Pernyatan berikut yang tidak benar tentang matahari adalah …. 

a. pusat tata surya 

b. memancarkan cahaya sendiri 

c. tampak bergerak dari timur ke barat 

d. bergerak mengelilingi bumi 

3. Pusat tata surya kita adalah …. 

a. bumi    c. matahari 

b. bulan    d. bintang  

4. Bulan dapat bersinar pada malam hari karena .... 

a. bulan menghasilkan cahaya sendiri 

b. bulan menghasilkan cahaya dari matahari 

c. bulan memantulkan cahaya dari bumi 

d. bulan memantulkan cahaya dari matahari 

 

5. Gambar di atas adalah bentuk bulan .... 

a. sabit 

NAMA : 

NO. Abs. : 

NILAI 
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b. lonjong 

c. bulat 

d. purnama 

6. Bentuk bulan berubah-ubah dalam waktu .... 

a. 25 hari    c. 29 ½ hari 

b. 35 hari    d. 28 ½ hari 

7. Bulan yang berbentuk bulat penuh disebut .... 

a. bulan mati    c. bulan purnama 

b. bulan lonjong   d. bulan sabit 

8. Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri disebut …. 

a. planet    c. bintang 

b. bulan    d. meteor 

9. Bintang tidak dapat kita lihat pada siang hari karena .... 

a. bintang tertutup awan 

b. bintang tidur di siang hari 

c. cahaya bintang kalah terang dibanding cahaya matahari. 

d. cahaya bintang lebih terang dibanding cahaya matahari. 

10. Di antara benda langit berikut yang bergerak mengitari bumi adalah . . . . 

a. bulan    c. planet 

b. bintang    d. matahari 

II. Jawablah soal-soal berikut ini dengan jelas dan benar! 

1. Uraikan kenampakan bulan dari hari ke hari selama satu bulan! 

2. Jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Namun, 

mengapa cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari? 

3. Bulan mengalami 3 macam putaran yaitu…. 

4. Buatlah gambar gerhana matahari dan gerhana bulan! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

I. PILIHAN GANDA 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. D 1 

2. D 1 

3. C 1 

4. D 1 

5. A 1 

6. C 1 

7. C 1 

8. C 1 

9. C 1 

10 A 1 

 Jumlah skor 10 

 

 

II. URAIAN 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. Kenampakan bulan dari hari ke hari selama satu bulan 

a. Fase bulan baru 

Pada fase ini, bulan tidak terlihat dari bumi karena posisi 

bulan terletak antara matahari dan bumi. Akibatnya malam 

menjadi gelap, fase bulan baru disebut juga bulan mati. 

b. Fase bulan sabit 

Setelah satu atau tiga hari dari fase bulan baru, bulan mulai 

tampak dari bumi. Kita dapat melihat sisi bulan yang terkena 

cahaya matahari tampak seperti sabit sehingga disebut bulan 

sabit. 

c. Fase bulan separuh 

Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat separuh sisi bulan 

terkena cahaya matahari sehingga disebut bulan separuh. 

d. Fase bulan bungkuk/ lonjong 

Setelah berumur dua minggu atau mendekati hari keempat, 

bulan berbentuk tiga perempat lingkaran dan disebut bulan 

bungkuk atau bulan lonjong. 

e. Fase bulan purnama 

Setelah lima belas hari, bulan tampak berbentuk satu 

lingkaran penuh dan disebut bulan purnama. 

Nilai benar =5 

2. Jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke 

bumi. Namun cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari 

karena bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri tetapi 

cahaya yang dipancarkan bulan merupakan pantulan dari cahaya 

matahari. 

Nilai benar = 5 
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3. Bulan mengalami tiga macam perputaran. Pertama, bulan 

berputar pada porosnya. Kedua, saat berputar pada porosnya, 

bulan juga beredar mengelilingi bumi. Ketiga, bulan juga 

mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Tidak seperti 

benda langit lainnya, bulan mengalami perubahan bentuk. 

Nilai benar = 5 

4.  

 
 

 
 

Nilai benar = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 20 

 

Skor maksimal = 30 

 

Nilai :
                          

             
x 100 
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Sintak Pembelajaran Melaui Model Make A Match Berbantuan Media Papan 

Flanel untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA  

pada  Siswa Kelas IV SDN Pudakpayung 02 

 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  

3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh  guru menggunakan media papan 

flanel  

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

mencari pasangan kartu petanyaan kartu jawaban 
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14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah: SDN Pudakpayung 02 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas/Semester: IV/ 2 

 

No  Standar 

kompetensi  

Kompetensi Dasar  Indikator  Materi 

Pokok  

Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu  

Penilaian  Sumber Belajar  

1  10. Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut)  

10.1.1 Menjelaskan 

kenampakan bumi akibat 

pengaruh angin 

10.1.2 Mengemukakan 

kenampakan bumi akibat 

pengaruh hujan 

10.1.3 Mengidentifikasi 

kenampakan bumi akibat 

pengaruh cahaya 

matahari 

10.1.4 Menerangkan 

kenampakan bumi akibat 

pengaruh gelombang air 

laut 

Perubahan 

kenampakan 

bumi  

 

1. Menunjukkan 

gambar  

2. Menjelaskan materi 

secara gelobal melalui 

media papan flanel 

3. Menjelaskan cara 

bermaindengan kartu 

kata dalam model make 

a match.  

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan 

pasangannya untuk 

membacakan kartu 

yang didapat  

5. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya materi 

yang belum dipahami  

6. Evalusi  

2 x 35 menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

- Buku paket 

IPA yang 

relevan  

- Media papan 

flanel  

- Pasangan 

kartu 

pertanyaan dan 

jawaban 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Siklus II Pertemuan I 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/  Semester  : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran (2 x 35 Menit) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

 

C.  INDIKATOR  

10.1.1 Menjelaskan kenampakan bumi akibat pengaruh angin 

10.1.2 Mengemukakan kenampakan bumi akibat pengaruh hujan 

10.1.3 Mengidentifikasi kenampakan bumi akibat pengaruh cahaya 

matahari 

10.1.4 Menerangkan kenampakan bumi akibat pengaruh gelombang air 

laut 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan gambar 

pada papan flanel tentang kenampakan bumi akibat pengaruh angin, 

siswa dapat menjelaskan tiga kenampakan bumi akibat pengaruh angin. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru dan memperhatikan gambar 

pada papan flanel tentang kenampakan bumi akibat pengaruh hujan, 

siswa dapat mengemukakan tiga kenampakan bumi akibat pengaruh 

hujan. 
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3. Dengan mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan gambar 

pada papan flanel tentang kenampakan bumi akibat pengaruh cahaya 

matahari, siswa dapat mengidentifikasi tiga kenampakan bumi akibat 

pengaruh cahaya matahari.  

4. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

tentang kenampakan bumi akibat pengaruh gelombang air laut, siswa 

dapat menerangkan tiga kenampakan bumi akibat pengaruh gelombang 

air laut. 

Karakter yang diharapkan:    

1. Mandiri (Independent) 

2. Tanggungjawab (Responsibility) 

3. Disiplin (Descipline) 

4. Kerjasama (Cooperation)  

5. Berani (Bravery)  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan kenampakan bumi  

 

F. METODE/PENDEKATAN 

Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan  : saintifik 

Model  : Make a Match 

 

G. MEDIA, ALAT & SUMBER BELAJAR 

Media   :  papan flanel, pasangan kartu pertanyaan  dan 

kartu jawaban 

 

Sumber belajar :   

Rositawaty S., Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4. Jakarta : Depdiknas. 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pra 

Kegiatan 

 

 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas 

 

5 menit 

 

 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab 

a. Siapa yang pernah pergi kepantai? 

b. Pernahkah kalian meliahat nelayan pergi 

berlayar? 

2. Guru menyampaikan pokok materi yang akan 

dibahas 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

a. Menjelaskan kenampakan bumi akibat pengaruh 

angin 

b. Mengemukakan kenampakan bumi akibat 

pengaruh hujan 

c. Mengidentifikasi kenampakan bumi akibat 

pengaruh cahaya matahari 

d. Menyebutkan kenampakan bumi akibat pengaruh 

gelombang air laut 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran,“ agar lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran, mari kita menyanyikan 

lagu Pergi Belajar.“ 

5 menit 

Kegiatan 

inti 

1. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

(elaborasi, mengamati) 

45 menit 
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2. Siswa menyimak penyampaian materi tentang 

“perubahan kenampakan pada bumi yang 

dipengaruhi oleh bulan, angin, hujan, gelombang 

laut dan bencana alam” oleh guru menggunakan 

media papan flanel (elaborasi, mengumpulkan 

informasi) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait 

materi yang di ajarkan (eksplorasi, menanya) 

4. Guru meminta siswa maju ke depan untuk 

mengulangi penyajian materi yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan bantuan media 

papan flanel (eksplorasi, mengkomunikasikan) 

5. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi 

(eksplorasi) 

6. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-

masing (elaborasi) 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

siswa (eksplorasi) 

8. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk 

mencari pasangan kartu dan menyimpulkan hasil 

diskusi (elaborasi, menalar) 

9. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan 

kartu pertanyaan dan jawaban pada papan flanel 

(elaborasi, mengkomunikasikan) 

10. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang ada pada papan flanel 

11. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  

pembawa kartu pertanyaan, tim pembawa kartu 

jawaban dan tim penilai (eksplorasi) 

12. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

melakukan permainan mencari pasangan kartu 
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petanyaan kartu jawaban (eksplorasi) 

13. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-

masing (elaborasi)  

14. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

kepada masing-masing tim (eksplorasi) 

15. Siswa mulai melakukan permainan mencari 

pasangan yang sesuai dengan kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban yang dibawa (elaborasi)  

16. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang 

sudah ditemukan (elaborasi, menalar) 

17. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban kepada penilai  

18. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban (elaborasi, 

menalar) 

19. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah 

diarahkan oleh guru secara bergantian sampai 

semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. (elaborasi)  

20. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 

hal yang belum dipahami terkait materi tersebut 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru 

3. Berdoa 

15 menit 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan 

akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis  

2. InstrumenPenilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja 

2) Penilaian Produk 

b. Penilaian Hasil Belajar 

1) Pilihan Ganda 

2) Esai 
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MATERI AJAR 

 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD :10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

 

Perubahan Kenampakan Bumi 

 

Semakin hari jumlah penduduk dunia semakin bertambah. Akibatnya, 

kebutuhan hidup pun semakin meningkat. Manusia terus berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menggunakan dan 

mengelola sumber daya alam yang ada. 

Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat 

menimbulkan perubahan lingkungan. Akan tetapi, perubahan lingkungan tidak 

hanya disebabkan oleh aktivitas manusia saja. Perubahan itu juga disebabkan 

oleh angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. 

1. Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Angin 

Apabila kita berkipas-kipas, berembuslah angin lembut. Jika kita 

bersepeda dengan cepat, terasalah embusan angin di wajah kita. Angin adalah 

udara yang bergerak. Sewaktu berkipas, kita menggerakkan udara. Tetapi 

sewaktu bersepeda, kitalah yang bergerak menembus udara. Benarkah udara 

tampaknya bergerak dan angin berembus?  

Tahukah kamu apakah angin itu? Mula-mula, udara di suatu tempat 

yang terkena sinar matahari menjadi panas dan lebih ringan sehingga akan naik 

ke atas. Kemudian udara dingin mengalir menggantikan udara yang naik. 

Matahari memanaskan udara yang dingin dan menyebabkannya ikut naik. 

Udara yang masih dingin pun mulai mengalir lagi ke tempat itu. Aliran udara 

inilah yang disebut angin. 

Jadi angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah 

yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Udara yang panas 

bersifat lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Udara yang dingin 

bersifat lebih berat sehingga bergerak ke bawah. Aliran udara inilah yang 

disebut dengan angin. 



268 
 

 
 

Angin merupakan salah satu energi yang ada di bumi. Angin memiliki 

manfaat yang sangat banyak bagi manusia, antara lain nelayan memanfaatkan 

angin untuk menggerakkan perahu layar.  

Para nelayan memanfaatkan arah angin untuk menangkap ikan. Di 

malam hari, tekanan udara di darat lebih tinggi dibandingkan dengan di laut. 

Dengan demikian, angin bertiup dari darat ke laut. Angin ini disebut dengan 

angin darat. Angin darat inilah yang dimanfaatkan nelayan untuk melaut.  

Ketika siang hari, tekanan udara di darat lebih rendah dibandingkan 

dengan di laut. Hal itu menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat. Angin ini 

disebut angin laut. Angin laut membantu nelayan untuk kembali ke darat. 

Angin kencang pun dapat berguna untuk membangkitkan listrik. Jika 

angin bertiup, kincir angin akan bergerak. Gerakan kincir angin dapat 

menggerakkan turbin. Gerakan turbin diubah menjadi listrik oleh generator. 

Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir 

angin sebagai sumber energy listrik dan mengambil air. Seperti pada Gambar 1 

dan 2.  

 

Gambar 1. Perahu layar memanfaatkan angin untuk menggerakannya. 
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Gambar 2. Kincir angin memanfaatkan angin untuk menggerakannya. 

Dapatkah kamu menyebutkan, negara manakah yang menggunakan 

teknologi kincir angin untuk pembangkit energi listrik dan mengambil air?  

Selain memberikan manfaat pada manusia, angin juga memiliki 

pengaruh besar dalam peru bahan kenampakan pada bumi. Angin dapat 

mengikis batuan dan permukaan bumi. Pengikisan tersebut dapat mengubah 

kenampakan pada permukaan bumi, baik cepat maupun lambat. Perhatikan 

Gambar 3 dan 4.  

 

Gambar 3.  Angin dapat mengikis batuan 
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Gambar 4. Angin dapat memengaruhi terjadinya ombak. 

Angin juga berpengaruh terhadap besar atau kecilnya gelombang laut. 

Gelombang air laut adalah gelombang air yang dihasilkan oleh dorongan energi 

angin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Gambar 5. 

 

Gambar 5  Proses terjadinya ombak. 

Gelombang air laut dapat mengubah kenampakan permukaan bumi, 

terutama di daerah pesisir pantai. Gelombang laut dapat mengikis batuan dan 

daratan di tepi pantai. 

Selain itu, kekuatan angin yang sangat besar dapat merusak 

lingkungan, seperti angin putting beliung. Pernahkan kamu melihat angin 

putting beliung seperti pada Gambar 6? 
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Gambar 6. Angin puting beliung dapat menyebabkan  

kerusakan di permukaan Bumi. 

2. Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Hujan 

Apakah kamu suka memerhatikan langit pada saat akan hujan? Ciri-

ciri apa yang kamu lihat jika akan terjadi hujan? Tentu kamu sudah 

mengetahuinya. 

Jika akan terjadi hujan, langit akan mendung dan diselimuti awan 

yang sangat tebal serta berwarna kelabu. Awan tebal berwarna kelabu tersebut 

terdiri atas air dari hasil penguapan. Jika awan tersebut sudah terlalu penuh 

oleh air, air tersebut akan turun. Air yang turun dari awan itu disebut hujan. 

Perhatikan Gambar 7. 

 

Gambar 7. Hujan dapat mengubah kenampakan bumi. 
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Hujan dapat mengubah kenampakan pada permukaan bumi. 

Perubahan kenampakan bumi yang dapat kamu lihat secara langsung adalah 

permukaan bumi yang asalnya kering akan menjadi basah jika terkena hujan. 

Seperti pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Permukaan bumi akan basah setelah terkena hujan. 

Hujan sangat bermanfaat bagi manusia. Hujan adalah salah satu 

sumber kehidupan, karena hujan mendatangkan air. Hujan sangat penting 

untuk kehidupan di bumi. Tanpa air, tanaman tidak bisa tumbuh. Dan jika tidak 

ada tumbuhan maka tidak ada yang menghasilkan bahan pangan untuk kita dan 
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hewan. Air sungai dan danau yang memasok air untuk kita juga berasal dari 

hujan.  

Saat musim hujan, tumbuhan tumbuh subur. Akan tetapi terkadang 

hujan juga mendatangkan kerugian. Turunnya hujan dapat mengubah bentuk 

permukaan bumi. Hujan yang sangat deras dapat menyebabkan sungai meluap 

dan memperlebar badan sungai. Hujan yang sangat besar dapat merusak 

lingkungan, bangunan, dan fasilitas umum. Selain itu, hujan yang sangat besar 

dapat menyebabkan banjir. Namun, hujan ini bukan merupakan faktor 

satusatunya yang menyebabkan banjir. 

Faktor utamanya adalah akibat kegiatan manusia. Manusia banyak 

membuang sampah dan mengurangi daerah resapan air. Oleh karenaitu, air 

hujan tidak dapat tertampung sungai atau tanah sehingga air akan meluap dan 

terjadilah banjir. Perhatikan Gambar 9. 

  
Gambar 9. Salah satu akibat banjir ialah menyebabkan transportasi darat 

terganggu. 

Hujan juga mengakibatkan erosi. Erosi adalah terkikisnya permukaan 

tanah karena terbawa oleh aliran air. Erosi mengikis tanah dan 

mengendapkannya di sungai sehingga sungai menjadi dangkal. Sungai yang 

dangkal tidak akan mampu menampung air hujan yang melimpah. Oleh karena 

itu air sungai mudah meluap dan terjadi banjir ketika hujan deras turun. Selain 

itu, kebiasaan masyarakat yang senang membuang sampah di sungai 

menjadikan aliran airnya tidak lancar. Hal ini juga menjadi penyebab 

meluapnya air sungai ketika musim penghujan. Erosi juga dapat menyebabkan 

bencana tanah longsor. 
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3. Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Cahaya 

Matahari 

Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Di subbab  sebelumnya kita telah mempelajari perubahan yang 

terjadi saat hujan turun. Nah, sekarang apa yang terjadi selama musim 

kemarau?  

Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Semua makhluk 

hidup membutuhkannya. Dengan adanya sinar matahari, kita bisa mengalami 

siang hari. Panas matahari bermanfaat untuk menghangatkan suhu permukaan 

bumi, mengeringkan pakaian, mengeringkan garam, mengeringkan padi, dan 

masih banyak kegunaan yang lainnya. 

Cahaya matahari berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. 

Adanya hujan dan cahaya matahari yang datang bergantian dapat mengikis 

batu-batuan menjadi tanah. Cahaya matahari juga membuat tanah menjadi 

kering. 

Saat musim kemarau panjang, sering terjadi kebakaran hutan. Cahaya 

matahari membuat kayu-kayu kering di hutan mudah terbakar. Api cepat 

menyambar dan akhirnya terjadilah kebakaran hutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan merugikan manusia dan makhluk hidup yang 

lainnya. Hutan menjadi rusak dan tandus. Sumber daya alam menjadi 

berkurang. Hewan-hewan pun tidak memiliki tempat untuk hidup.  
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Saat kemarau panjang, tanah menjadi kering, bahkan ada yang retak-

retak. Kekeringan terjadi di mana-mana. Pada saat seperti ini, matahari lebih 

berperan dalam membentuk perubahan di permukaan daratan. Di musim 

kemarau jarang sekali kita lihat awan berarak di langit. Oleh karena itu, sinar 

matahari sampai ke permukaan bumi tanpa halangan awan. Hal ini 

menyebabkan sinar matahari terasa lebih panas dari biasanya. Akibatnya air di 

permukaan tanah dan sungai-sungai menjadi lebih cepat menguap dan 

mengering. Warga masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. 

Sebagian masyarkaat harus mengambil air yang jaraknya jauh dari rumahnya. 

Sawah dan ladang menjadi kering. Petani tidak dapat menanami sawahnya. 

Jika kemarau terlalu lama dapat menyebabkan berkurangnya cadangan bahan 

pangan. Kita juga akan melihat tanaman meranggas karena daun-daunnya 

berguguran. Keadaan ini juga akan semakin menambah panasnya bumi.  

Dampak dari musim kemarau yang panjang dapat dikurangi dengan 

langkah-langkah seperti berikut. 

1. Membuat penampungan air hujan, misal waduk dan bendungan. 

2. Menanam tumbuhan berkayu. Akar tumbuhan berkayu dapat menahan air 

hujan sehingga air hujan tidak langsung menguap. 

3. Membuat daerah resapan air. 

4. Perubahan Kenampakan Bumi Akibat Pengaruh Gelombang 

Air Laut 

Gelombang air laut terlihat jelas apabila kita pergi ke pantai. 

Gelombang air laut menambah keindahan pantai. Gelombang air laut terus 

bergerak naik-turun. Akhirnya, gelombang air laut mencapai daratan atau 

pecah di pantai. Gelombang air laut dapat menghempaskan benda-benda yang 

ada di permukaan air ke pantai. Gelombang air laut yang kecil tidak akan 

membahayakan, tetapi dapat bermanfaat. Contohnya, para peselancar 

memanfaatkan gelombang air laut ini untuk berselancar. 

Namun, jika gelombangnya besar, dapat membahayakan manusia. 

Gelombang air laut yang besar dapat menenggelamkan benda-benda di 

sekitarnya. Seperti peristiwa gelombang tsunami yang lalu di Nangroe Aceh 

Darussalam dan sekitarnya.  Gelombang air laut dapat mengikis pasir di pantai.  
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Pengikisan pantai oleh air ini disebut abrasi. Abrasi dapat merusak 

ekosistem pantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Abrasi 
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Media 

 
        Angin dapat mengikis batuan  Angin dapat memengaruhi terjadinya ombak 

. 

Angin puting beliung      Hujan dapat mengubah kenampakan bumi 

 

Permukaan bumi akan basah setelah terkena hujan 
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Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebakaran hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrasi 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus II Pertemuan I 

 

Nama anggota kelompok :  

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

Judul: Mencari Pasangan dalam  Perubahan Kenampakan Bumi 

Tujuan: untuk mengetahui  penyebab perubahan kenampakan bumi 

Petunjuk Kerja: 

1) Tulislah identitas anggota kelompokmu. 

2) Lakukanlah diskusi untuk menemukan pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban bersama anggota kelompokmu ! 

Langkah Kerja : 

a. Lakukan diskusi secara berkelompok untuk menemukan kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban! 

b. Carilah pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah 

disediakan! 

c. Setelah menemukan kartu pertanyaan dan jaawaban, perwakilan setiap 

kelompok untuk maju kedepan untuk memasang kartu pertanyaaan dan 

jawaban pada papan flanel! 

d. Berilah satu bintang pada lembar kerja siswa untuk satu pasangan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban yang benar! 

 

Kesimpulan:  
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Siklus II Pertemuan I 

 

Petunjuk:  

1. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai  

2. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan  

3. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

4. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

kelompok  

Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian 

 

Pasangan Kartu  Pertanyaan dan Jawaban 

 

No. Kartu pertanyaan Kartu jawaban 

1 Apa yang dimaksud dengan angin? Udara yang bergerak 

2 
Bencana alam yang disebabkan oleh angin adalah.... Pohon tumbang, rumah 

roboh 

3 
Contoh jenis-jenis angin yang bersifat merusak 

adalah… 

Tornado, bohorok, 

kumbang, gendhing, brubu 

4 
Angin dapat menyebabkan gelombang air laut 

menjadi .... 

Naik 

5 Angin yang bertiup dari darat ke laut disebut .... Darat 

6 
Jenis angin yang diperlukan nelayan untuk pulang 

berlayar adalah angin….. 

Laut 

7 
Nelayan pada umumnya mencari ikan di laut pada 

saat… 

Malam hari 

8 
Dampak yang disebabkan oleh pengikisan air dan 

angin adalah .... 

Erosi 

9 
Perubahan kenampakan bumi setelah terjadi hujan 

adalah... 

Bumi menjadi basah 

10 Manfaat hujan bagi kehidupan di bumi adalah… Untuk pertumbuhan 
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tumbuhan, udara jadi lebih 

segar, udara menjadi 

bersih 

11 

Apa manfaat sinar matahari bagi kehidupan? Menghangatkan suhu 

bumi, mengeringkan 

pakaian, mengeringkan 

garam, mengeringkan padi 

dll. 

12 
Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, 

dan tanah, akan terjadi.... 

Banjir 

13 

Penyebab kebakaran hutan pada saat musim 

kemarau adalah… 

Panas matahari yang 

membuat ranting dan daun 

menjadi kering dan mudah 

terbakar. 

14 
Kebakaran hutan mengakibatkan .... Kerusakan ekosistem di 

hutan 

15 
Jika di daerah pantai tidak terdapat penahan ombak, 

seperti hutan pantai dan hutan bakau, akan terjadi.... 

Abrasi 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah   : SDN Pudakpayung 02  

Mata Pelajaran : IPA  

Kurikulum  : KTSP 

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

Kompetensi Dasar : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Ranah 
Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen Pilihan ganda Isian 

Perubahan 

kenampakan 

bumi dan 

langit 

 

10.1.1 Menjelaskan kenampakan bumi akibat pengaruh 

angin 

10.1.2 Mengemukakan kenampakan bumi akibat pengaruh 

hujan 

10.1.3 Mengidentifikasi kenampakan bumi akibat pengaruh 

cahaya matahari 

10.1.4 Menerangkan kenampakan bumi akibat pengaruh 

gelombang air laut 

Tes tertulis Pilihan 

ganda dan 

isian 

C2 

 

C3 

 

C2 

 

C1 

1,2,3,4 

 

5,6 

 

7,8 

 

9,10 

1 

 

2 

 

3 

 

4,5 

 



283 
 

 
 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

yang benar! 

1. Angin dapat menyebabkan gelombang air laut menjadi .... 

a. naik    c. rendah 

b. turun   d. terang 

2. Angin yang bertiup dari darat ke laut disebut .... 

a. angin laut   c. angin darat 

b. angin topan   d. angin muson 

3. Nelayan pada umumnya mencari ikan di laut pada saat . . . . 

a. pagi hari   c. malam hari 

b. siang hari   d. sore hari 

4. Pusaran angin tornado berbentuk seperti .... 

a. lingkaran   c. prisma 

b. spiral   d. tabung 

5. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan 

terjadi.... 

a. badai 

b. gempa bumi 

c. banjir  

d. gunung meletus  

6. Hal yang akan terjadi akibat pengikisan tanah oleh air dan angin ialah .... 

a. erosi 

b. banjir 

c. tanah amblas 

d. ombak  

7. Di musim kemarau, banyak terjadi kebakaran hutan. Hal ini disebabkan .... 

a. tanah yang kering 

NAMA : 

NO. Abs. : 

NILAI 
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b. adanya gesekan batuan kering 

c. panas matahari yang membuat ranting dan daun menjadi kering dan 

mudah terbakar 

d. sengaja dibakar oleh manusia 

8. Kebakaran hutan mengakibatkan .... 

a. bertambahnya hewan-hewan yang tinggal di hutan 

b. membantu petani untuk membuka hutan menjadi ladang 

c. rusaknya ekosistem di hutan 

d. tanah bertambah subu 

9. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh gempa bumi di dasar laut 

ialah.... 

a. longsor 

b. tsunami 

c. badai 

d. angin puting beliung 

10. Gelombang laut yang sangat besar yang pernah terjadi di Aceh adalah 

gelombang .... 

a. puting beliun  c. tsunami 

b. bahorok    d. tornado 

 

II. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Jelaskan perbedaan antara angin darat dan angin laut....  

2. Tuliskan manfaat hujan bagi kehidupan di bumi! 

3. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan saat musim 

kemarau panjang? 

4. Sebutkan manfaat dan pengaruh buruk gelombang air laut? 

 

 

 

  



285 
 

 
 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

I. PILIHAN GANDA 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. A 1 

2. C 1 

3. C 1 

4. B 1 

5. C 1 

6. A 1 

7. C 1 

8. C 1 

9. B 1 

10 C 1 

 Jumlah skor 10 

 

 

II. URAIAN 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. Angin laut yaitu angin yang bertiup dari laut 

ke darat.  

Angin darat yaitu angin yang bertiup dari 

darat kelaut 

Nilai benar = 5 

2. Untuk mengairi sawah 

Sebagai salah satu sumber kehidupan 

makhluk hidup. 

Nilai benar = 5 

3. Penyebab kebakaran hutan saat musim 

kemarau panjang yaitu panas matahari yang 

membuat ranting dan daun menjadi kering dan 

mudah terbakar 

Nilai benar = 5 

4. Manfaat gelombang air laut para peselancar 

memanfaatkan gelombang air laut ini untuk 

berselancar 

Dampak buruk gelombang air laut yaitu 

menenggelamkan benda- benda disekitarnya 

misalnya tsunami. 

Nilai benar = 5 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 20 

 

Skor maksimal = 30 

 

Nilai :
                          

             
x 100 
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Sintak Pembelajaran Melaui Model Make A Match Berbantuan Media Papan 

Flanel untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA  

pada  Siswa Kelas IV SDN Pudakpayung 02 

 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  

3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh  guru menggunakan media papan 

flanel  

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 

13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

mencari pasangan kartu petanyaan kartu jawaban  
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14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 
 

PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah: SDN Pudakpayung 02 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas/Semester: IV/ 2 

 

No  Standar 

kompetensi  

Kompetensi Dasar  Indikator  Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu  

Penilaian  Sumber Belajar  

1  10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

10.3 M

endeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan 

longsor) 

 

10.2.1 Mengemukakan 

dampak perubahan 

lingkungan fisik akibat erosi 

10.2.2 Menjelaskan dampak 

perubahan lingkungan fisik 

akibat abrasi 

10.2.3 Mengidentifikasi 

dampak perubahan 

lingkungan fisik akibat banjir 

10.2.4 Menganalisis dampak 

prubahan lingkungan fisik 

akibat longsor 

10.3.1 Mendeskripsikan 

cara pencegahan kerusakan 

lingkungan karena erosi. 

10.3.2 Menjelaskan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan karena abrasi 

10.3.3 Menyebutkan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan karena banjir 

10.3.4 Menganalisa cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan karena longsor 

Perubahan 

kenampakan 

bumi (dampak 

perubahan 

lingkungan dan 

cara 

pencegahannya. 

 

1. Menunjukkan 

gambar  

2. Menjelaskan materi 

secara global melalui 

media papan flanel 

3. Menjelaskan cara 

bermaindengan kartu 

kata dalam model make 

a match.  

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan 

pasangannya untuk 

membacakan kartu 

yang didapat  

5. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya materi 

yang belum dipahami  

6. Evalusi  

2 x 35 menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

-Buku paket 

IPA yang 

relevan  

- Media papan 

flanel  

- Pasangan kartu 

pertanyaan dan 

jawaban 

 

 



289 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Siklus II Pertemuan II 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Pudakpayung 02 Semarang 

Kelas/  Semester  : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran (2 x 35 Menit) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

C. INDIKATOR  

10.2.1 Mengemukakan dampak perubahan lingkungan fisik akibat erosi 

10.2.2 Menjelaskan dampak perubahan lingkungan fisik akibat abrasi 

10.2.3 Mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan fisik akibat 

banjir 

10.2.4 Menganalisis dampak perubahan lingkungan fisik akibat longsor 

10.3.1 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena 

erosi. 

10.3.2 Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena 

abrasi 

10.3.3 Menyebtkan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena banjir 

10.3.4 Menganalisa cara pencegahan kerusakan lingkungan karena 

longsor 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan gambar 

pada papan flanel tentang perubahan lingkungan fisik akibat erosi, 

siswa dapat mengemukakan dua dampak perubahan lingkungan fisik 

akibat erosi. 

2. Dengan melihat gambr pada papan flanel tentang dampak perubahan 

lingkungan fisik akibat abrasi, siswa dapat menjelaskan dua dampak 

perubahan lingkungan fisik akibat abrasi. 

3. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

tentang  dampak perubahan lingkungan fisik akibat banjir, siswa 

dapat mengidentifikasi tiga dampak perubahan lingkungan fisik 

akibat banjir. 

4. Dengan melihat gambar pada papan flanel tentang dampak prubahan 

lingkungan fisik akibat longsor, siswa dapat menganalisis dampak 

perubahan lingkungan fisik akibat longsor 

5. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan karena erosi, siswa dapat mendeskripsikan 

tiga cara pencegahan kerusakan lingkungan karena erosi. 

6. Melalui permainan mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban  

tentang cara pencegahan kerusakan lingkungan karena abrasi, siswa 

dapat menjelaskan tiga cara pencegahan kerusakan lingkungan 

karena abrasi  

7. Dengan mendengarkan penjelasan guru tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan karena banjir, siswa dapat menyebutkan tiga 

cara pencegahan kerusakan lingkungan karena banjir 

8. Dengan menyimak penjelasan guru tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan karena longsor, siswa dapat menganalisa tiga 

cara pencegahan kerusakan lingkungan karena longsor 

Karakter yang diharapkan:    

1. Mandiri (Independent) 

2. Tanggungjawab (Responsibility) 

3. Disiplin (Descipline) 
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4. Kerjasama (Cooperation)  

5. Berani (Bravery)  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Dampak perubahan lingkungan fisik dan cara pencegahannya 

 

F. METODE/PENDEKATAN 

Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan 

Pendekatan  : saintifik 

Model  : Make a Match 

 

G. MEDIA, ALAT & SUMBER BELAJAR 

Media   :  papan flanel, pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban 

 

Sumber belajar :   

Rositawaty S., Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam 4. Jakarta : Depdiknas. 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pra 

Kegiatan 

 

 

 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas 

5 menit 
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Kegiatan 

Awal 

1. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab: 

a. bencana alam apa yang kalian ketahui? 

b. siapa yang pernah melihat banjir? 

c. dimana kalian melihat banjir? 

2. Guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas 

tentang “Dampak perubahan lingkungan fisik dan 

cara pencegahannya” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

a. Memahami dampak perubahan lingkungan fisik 

akibat erosi 

b. Menjelaskan dampak perubahan lingkungan fisik 

akibat abrasi 

c. Mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan 

fisik akibat banjir 

d. Menganalisis prubahan lingkungan fisik akibat 

longsor 

e. Mengidentifikasi cara pencegahan kerusakan 

lingkungan karena erosi. 

f. Mengidentifikasi cara pencegahan kerusakan 

lingkungan karena abrasi 

g. Mengidentifikasi cara pencegahan kerusakan 

lingkungan karena banjir 

h. Mengidentifikasi cara pencegahan kerusakan 

lingkungan karena longsor 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran,“ Ibu harap dalam pembelajaran hari 

ini,kalian dapat mengikuti dengan bersungguh-

sungguh, semangat agar tujuan pembelajaran 

tercapai, nilai kalian bagus sesuai yang 

diharapkan.“ 

 

5 menit 
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Kegiatan inti 1. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

(elaborasi, mengamati) 

2. Siswa menyimak penyampaian materi tentang 

“dampak perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahannya” oleh guru menggunakan media 

papan flanel (elaborasi, mengumpulkan 

informasi) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait 

materi yang di ajarkan (eksplorasi, menanya) 

4. Guru meminta siswa maju ke depan untuk 

mengulangi penyajian materi yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan 

flanel (eksplorasi, mengkomunikasikan) 

5. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi 

(eksplorasi) 

6. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-

masing (elaborasi) 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

siswa (eksplorasi) 

8. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk 

mencari pasangan kartu dan menyimpulkan hasil 

diskusi (elaborasi, menalar) 

9. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan 

kartu pertanyaan dan jawaban pada papan flanel 

(elaborasi, mengkomunikasikan) 

10. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban yang ada pada papan flanel 

11. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  

pembawa kartu pertanyaan, tim pembawa kartu 

jawaban dan tim penilai (eksplorasi) 

45 menit 
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12. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

melakukan permainan mencari pasangan kartu 

petanyaan kartu jawaban (eksplorasi) 

13. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing 

(elaborasi)  

14. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

kepada masing-masing tim (eksplorasi) 

15. Siswa mulai melakukan permainan mencari 

pasangan yang sesuai dengan kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban yang dibawa (elaborasi)  

16. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang 

sudah ditemukan (elaborasi, menalar) 

17. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban kepada penilai  

18. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil 

pasangan kartu pertanyaan dan jawaban (elaborasi, 

menalar) 

19. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah 

diarahkan oleh guru secara bergantian sampai 

semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. (elaborasi)  

20. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 

hal yang belum dipahami terkait materi tersebut 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru 

3. Berdoa 

15 menit 

 

 

 

 



295 
 

 
 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan 

akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis  

2. InstrumenPenilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian Kinerja 

2) Penilaian Produk 

b. Penilaian Hasil Belajar 

1) Pilihan Ganda 

2) Esai 
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MATERI AJAR 

 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

Perubahan Kenampakan Bumi 

Dampak Perubahan Lingkungan Fisik dan Cara Pencegahannya 

 

Beberapa perubahan lingkungan menyebabkan kerusakan pada bumi. Hal 

tersebut terjadi karena perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Berikut ini 

adalah beberapa akibat yang disebabkan oleh perubahan lingkungan tidak seim 

bang serta pencegahannya. 

1. Erosi 

Erosi adalah pengikisan tanah oleh air. Tanah yang terkikis merupakan 

tanah yang berada dilapisan atas. Lapisan permukaan atas banyak mengandung 

unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Tanah yang terkena erosi tidak akan subur. 

Jika dibiarkan, maka tanah menjadi tandus dan tidak subur lagi.  

Erosi pada tanah dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tidak 

seimbang.Contohnya adalah erosi yang terjadi di kawasan hutan gundul. Di 

kawasan hutan  gundul, erosi sangat mudah terjadi. Pada saat hutan masih 

dipenuhi tumbuhan, kemungkinan erosi tanah terjadi sangat kecil.  

Jika suatu daerah dipenuhi tumbuhan, air hujan tidak langsung jatuh ke 

tanah. Air hujan tertahan terlebih dahulu oleh daun-daun tumbuhan sehingga 

jatuhnya air ke atas tanah tidak terlalu cepat. Selain itu, akar tumbuhan akan lebih 

mengikat dan menahan tanah dengan baik. Oleh karena itu, penyerapan air pun 

dapat berlangsung dengan baik.  

Selain itu, tumbuhan dapat memperlambat kecepatan angin yang 

berhembus. Hal tersebut sangat bermanfaat karena pengikisan permukaan tanah 

oleh angin menjadi berkurang.  
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Sementara itu, jika hutan gundul, tidak ada daun-daun tumbuhan yang 

menahan jatuhnya air ke atas tanah dan menahan hem busan angin. Air hujan 

jatuh langsung ke atas tanah dan membawa butiran tanah bersama aliran air. 

Selain itu, angin dapat mengikis permukaan tanah. Dampak lebih lanjut dari erosi 

adalah tanah menjadi tandus dan tidak subur. Hal tersebut terjadi karena lapisan 

tanah yang subur ikut terkikis air. Seperti Gambar 1.  

 

Gambar1. Hujan dapat merubah kenampakan bumi 

Dari uraian tersebut, dapatkah kamu menyebutkan cara pencegahannya? 

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi adalah melakukan 

reboisasi dan penghijauan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mencegah 

penebangan secara liar dan berlebih. 

Reboisasi adalah menanami kembali hutan-hutan-gundul dengan 

tumbuhan yang sesuai. Penghijauan adalah menanami daerah-daerah kosong dan 

tidak termanfaatkan. Dengan cara tersebut, kamu dapat mencegah dan mengurangi 

erosi tanah. 

2. Abrasi 

Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Hal tersebut terjadi akibat 

kuatnya ombak yang menghantam daratan. Jika hal itu terus terjadi, apakah 

daratan akan habis? Hal tersebut mung kin saja terjadi namun dalam jangka waktu 

yang lama.  
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Abrasi dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. Deburan ombak 

yang terus menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus 

terkikis. Abrasi akan terjadi dengan cepat jika tidak ada penahan ombak.  

Penahan ombak alami adalah hutan bakau dan hutan pantai. Namun, 

akibat pertambahan penduduk yang cepat dan kebutuhan tempat tinggal yang 

bertambah, hutan-hutan di daerah pantai telah habis. Selain itu, lingkungan di 

sekitar pesisir pantai pun berubah. Hal ini dapat mempercepat proses abrasi yang 

terjadi di daerah pantai. Perhatikan Gambar 2. 

 

Gambar 2. Abrasi pantai dapat mengurangi luas daratan 

Agar abrasi tidak terus terjadi, yang harus kita lakukan adalah mencari 

pencegahannya. Bagaimana cara mencegahnya? Hal yang dapat dilakukan untuk 

mencegah abrasi, yaitu: 

• Mengembalikan keadaan lingkungan pantai pada keadaan semula seperti adanya 

hutan bakau dan hutan pantai. Mengembalikan keadaan lingkungan pantai dapat 

dengan cara reboi sasi dan penghijauan. 

• Jika daerah pantai tersebut merupakan pusat kehidupan manusia maka harus 

dibuat daerah penahan dan pemecah ombak, seperti batu-batu besar, dinding, atau 

beton. Amati Gambar 3. 
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Gambar 3. a) Hutan mangrove; b) hutan pantai; c) batu pemecah ombak 

 

 

a) 

b) 

c) 
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3. Banjir 

Apakah kamu pernah mendengar berita tentang bencana banjir? Mungkin 

kamu pernah mendengar nya. Dewasa ini beberapa kota di Indonesia seperti 

Jakarta dan Bandung sering terkena banjir. Mengapa hal tersebut terjadi? Banjir 

adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air.  

Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia yang tidak 

menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir 

adalah sebagai berikut. 

• Membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran air menjadi tersumbat. 

• Membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air. 

• Penebangan pohon yang tidak ter kendali. 

Perbuatan manusia tersebut sangat berdampak besar terhadap perubahan 

lingkungan. Banjir merupakan salah satu dampak nya. Banjir dapat merusak dan 

mengubah lingkungan dengan cepat. Perhatikan Gambar 4. 

 

Gambar 4. Akibat banjir, anak-anak tidak dapatbermain di tempat yang kering 

Menurutmu, apa yang dapat kamu lakukan  untuk mencegah banjir? Hal-

hal yang dapat kamu lakukan untuk mencegah banjir antara lain: 

• Membuang sampah pada tempat yang benar dan telah disediakan. 

• Menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Tanah tersebut berfungsi 

sebagai daerah peresapan air. 
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• Tidak menebang pohon secara besar-besaran dan tanpa kontrol agar tempat 

peresapan dan cadangan air tetap terjaga. 

4. Longsor 

Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat lagi 

menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring 

atau tebing yang curam. Apakah faktor yang menyebabkan tanah menjadi 

longsor?  

Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan terhadap longsor. 

Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat 

menahan tanah tersebut. Perhatikan Gambar 5.  

 

Gambar 5. Akibat longsor yang terjadi di tebing 
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Gambar 6. Akibat longsor yang terjadi di daerah yang miring 

Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan saling mengikat 

dan mengait sehingga permukaan tanah pun akan cukup kuat. Selain itu, air yang 

ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga kandungan air dalam 

tidak berlebih. Untuk membuktikannya, lakukan kegiatan berikut.  

Pada uraian tersebut, kamu dapat mengetahui mengapa longsor dapat 

terjadi. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab longsor, kamu dapat 

menyebutkan cara pencegahannya. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan 

longsor dapat dilakukan sebagai berikut. 

• Jangan membiarkan tanah yang miring menjadi gundul atau tidak ada 

tumbuhannya. Lakukanlah reboisasi dan penghijauan. 

• Jika tanah miring dijadikan lahan pertanian, buatlah sengkedan (terasering). 

Sistem tersebut dapat mencegah terjadinya longsor.  

• Jangan membuat tempat tinggal di daerah rawan longsor, seperti di kaki bukit, 

kaki tebing, atas bukit, dan atas tebing.  

 

Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

Lingkungan di sekitar kita sangat penting untuk dijaga. Jangan biarkan 

lingkungan menjadi rusak! Hal itu karena kebutuhan kita bergantung  pada 

lingkungan. Agar lingkungan tidak menjadi rusak, maka perlu dilakukan tindakan 
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pencegahan. Berikut ini adalah beberapa tindakan pencegahan kerusakan 

lingkungan. 

1. Tidak menebang pohon secara liar. 

2. Menanami kembali hutan yang gundul. 

3. Menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi. Keberadaan pohon bakau di 

tepi pantai dapat memecah gelombang air laut. 

4. Membangun tembok beton di pinggir pantai yang berguna untuk memecah 

gelombang air laut. 

5. Membuang sampah pada tempatnya. 
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Media 

 

 
Akibat Erosi    Akibat Abrasi 

 
    Hutan Mangrov    Hutan Pantai 

 
Batu Pemecah Ombak 
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Akibat banjir, anak-anak tidak dapatbermain di tempat yang kering 

 
 Akibat longsor yang terjadi di tebing 

 
Akibat longsor yang terjadi di daerah yang miring 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus II Pertemuan II 

 

Nama anggota kelompok :  

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

Judul: Mencari Pasangan dalam  Dampak Perubahan Lingkungan Fisik dan Cara 

Pencegahannya 

Tujuan: untuk mengetahui  dampak perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahannya 

Petunjuk Kerja: 

1) Tulislah identitas anggota kelompokmu. 

2) Lakukanlah diskusi untuk menemukan pasangan kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban bersama anggota kelompokmu ! 

Langkah Kerja : 

a. Lakukan diskusi secara berkelompok untuk menemukan kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban! 

b. Carilah pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah 

disediakan! 

c. Setelah menemukan kartu pertanyaan dan jaawaban, perwakilan setiap 

kelompok untuk maju kedepan untuk memasang kartu pertanyaaan dan 

jawaban pada papan flanel! 

d. Berilah satu bintang pada lembar kerja siswa untuk satu pasangan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban yang benar! 

 

Kesimpulan:  
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Siklus II Pertemuan II 

Petunjuk:  

1. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai  

2. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan  

3. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

4. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

kelompok  

5. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian 

 

Pasangan Kartu Pertanyaan dan Jawaban 

 

No. Kartu pertanyaan Kartu jawaban 

1 

Apa yang dimaksud dengan erosi? Proses terkikisnya 

lapisan tanah oleh 

gerakan air 

2 
Dampak yang disebabkan oleh pengikisan air dan 

angin adalah .... 

Erosi 

3 
Penanaman kembali lahan yang gundul akibat erosi 

disebut …. 

Reboisasi 

4 
Erosi dapat menyebabkan….. Tanah tandus karena 

tidak ada humus 

5 
Abrasi merupakan pengikisan pantai yang 

disebabkan oleh …. 

Gelombang air laut 

6 
Jika di daerah pantai tidak terdapat penahan ombak, 

seperti hutan pantai dan hutan bakau, akan terjadi.... 

Abrasi 

7 

Membuat pemecah gelombang merupakan upaya 

yang dilakukan manusia untuk mencegah 

terjadinya…… 

Abrasi 

8 
Faktor yang mempengaruhi abrasi pantai adalah.... Tidak ada penahan 

gelombang air laut 
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9 
Salah satu cara mencegah abrasi pantai secara alami 

adalah dengan menanam….    

Pohon mangrove 

10 

Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah 

miring, dan hilangnya pohon pelindung merupakan 

faktor penyebab terjadinya…… 

Longsor  

11 
Menanam pohon di tanah miring berguna untuk 

mencegah …. 

Tanah longsor 

12 
Cara  untuk mencegah longsor didaerah 

pegunungan adalah….. 

Terasering, reboisasi 

13 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir! 

 

Curah hujan tinggi, 

terhambatnya saluran 

air, hilangnya resapan 

air 

14 

Banjir dapat dicegah dengan cara .... Membuang sampah 

pada tempat sampah, 

mencegah penebangan 

dan penggundulan 

hutan 

15 
Dampak dari perubahan lingkungan adalah…. Erosi, abrasi, banjir dan 

tanah longsor 
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KISI-KISI SOAL 

Sekolah   : SDN Pudakpayung 02  

Mata Pelajaran : IPA  

Kurikulum  : KTSP  

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

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Ranah 

Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen Pilihan 

ganda 
Isian 

Dampak 

Perubahan 

Lingkungan Fisik 

dan Cara 

Pencegahannya 

10.2.1 Mengemukakan dampak perubahan lingkungan fisik akibat erosi 

10.2.2 Menjelaskan dampak perubahan lingkungan fisik akibat abrasi 

10.2.3 Mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan fisik akibat banjir 

10.2.4 Menganalisis dampak prubahan lingkungan fisik akibat longsor 

10.3.1 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena erosi 

10.3.2 Menjelasakan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena abrasi 

10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan karena banjir 

10.3.4 Menganalisa cara pencegahan kerusakan lingkungan karena longsor 

Tes tertulis Pilihan ganda 

dan isian 

C2 

C2 

C2 

C4 

C2 

C2 

C1 

C3 

5,10 

1,4 

2,9 

3 

6 

7 

8 

1 

4 

3 

 

2 

 

 

5 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

yang benar! 

1. Abrasi dapat merugikan manusia, yaitu .... 

a. merusak ekosistem laut   c. merusak ekosistem darat 

b. merusak ekosistem sawah  d. merusak ekosistem hutan 

2. Berikut adalah penyebab terjadinya banjir, kecual.... 

a. tidak ada resapan air  c. menebang hutan secara liar 

b. membuang sampah disungai  d. menanam pohon kembali 

3. Longsor sering terjadi pada lahan .... 

a. miring     c. subur 

b. datar     d. berliku 

4. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar yang menunjukkan dampak terjadinya abrasi yang terus-

menerus adalah nomor .... 

a. 1    c. 3 

b. 2     d. 4 

5. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah .... 

a. angin dapat mengikis batuan 

b. ombak dapat menyebabkan erosi 

NAMA : 

NO. Abs. : 

NILAI 
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c. erosi adalah keringnya permukaan tanah 

d. badai topan dapat disertai hujan lebat  

6. Pencegahan abrasi dapat dilakukan dengan cara .... 

a. menambah volume pasir  c. mencabuti rumput liar 

b. menanam pohon bakau   d. menghancurkan terumbu karang 

7. Penanaman pohon bakau di pantai dapat mengurangi abrasi karena .... 

a. dapat tumbuh di tepi laut 

b. dapat menghalangi gelombang laut 

c. daunnya rindang untuk menahan air laut 

d. mempunyai akar penunjang yang kuat 

8. Tanaman yang berguna untuk mengurangi pengaruh abrasi di tepi 

pantai adalah .... 

a. teratai     c. pohon cemara 

b. pohon bakau    d. pohon pinus 

9. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir adalah …. 

a. membuat poskamling  c. membuat pos bantuan korban 

b. membersihkan saluran air  d. menggalang dana korban banjir 

10. Pembuatan terasering berguna untuk mencegah .... 

a. erosi     c. deflasi 

b. badai     d. abrasi 

II. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Sebutkan 3 cara mencegah erosi! 

2. Sebutkan 3 cara mencegah abrasi! 

3. Mengapa abrasi bisa terjadi? 

4. Sebutkan 3 cara mencegah banjir! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

I. PILIHAN GANDA 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. D 1 

2. D 1 

3. A 1 

4. D 1 

5. C 1 

6. B 1 

7. B 1 

8. B 1 

9. B 1 

10 A 1 

 Jumlah skor 10 

 

II. URAIAN 

NO. Kunci Jawaban Skor 

1. Cara mencegah erosi yaitu dengan cara 

melakukan reboisasi, membuat lahan 

terasering, tidah memotong pohon secara liar, 

tidak membuka lahan pertanian dengan cara 

merusak hutan dipegunungan. 

Nilai benar = 5 

2. Cara mencegah abrasi yaitu dengan cara 

menanam pohon bakau, membuat batu 

pemecah ombak, menanam hutan pantai 

Nilai benar = 5 

3. Abrasi bisa terjadi karena tidak adanya pohon 

bakau, hutan pantai,batu pemecah ombak, 

sehingga ombak yang mengenai daratan bisa 

terkikis. 

Nilai benar = 5 

4. Cara mencegah banjir yaitu, tidak membuang 

samaph disungai, adanya resapan, nenanam 

tumbuhan pada hutan yang gundul, tidak 

merusak hutan. 

Nilai benar = 5 

Jumlah Skor 20 

 

Skor maksimal = 30 

 

Nilai :
                          

             
 x 100 
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Sintak Pembelajaran Melaui Model Make A Match Berbantuan Media Papan 

Flanel untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA  

pada  Siswa Kelas IV SDN Pudakpayung 02 

 

1. Siswa mengkondisikan diri dengan baik 

2. Siswa menyimak kompetensi atau tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

disampaikan oleh guru  

3. Siswa menyimak penyampaian materi oleh  guru menggunakan media papan 

flanel  

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang di ajarkan  

5. Guru meminta siswa maju ke depan untuk mengulangi penyajian materi yang 

sudah disampaikan oleh guru dengan bantuan media papan flanel. 

6. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dikusi  

7. Siswa berkumpul berdasakan kelompoknya masing-masing  

8. Guru membagikan lembar kerja siswa beserta pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban  

9. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk mencari pasangan kartu 

pertayaan dan jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi  

10. Siswa maju kedepan kelas menempelkan pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban pada papan flanel 

11. Guru bersama siswa mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang ada pada papan flanel 

12. Guru membagi kelas menjadi 3 tim, yaitu tim  pembawa kartu pertanyaan, 

tim pembawa kartu jawaban dan tim penilai 
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13. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan permainan 

memasangkan kartu jawaban dan kartu petanyaan 

14. Siswa berkumpul berdasarkan timnya msing-masing  

15. Guru membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban kepada masing-masing 

tim 

16. Siswa mulai melakukan permainan mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang dibawa 

17. Siswa melakukan diskusi dengan pasangan yang sudah ditemukan 

18. Siswa menunjukkan hasil pasangan kartu pertanyaan dan jawaban kepada 

penilai 

19. Tim penilai melakukan penilaian untuk hasil pasangan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

20. Siswa melakukan permainan seperti yang sudah diarahkan oleh guru secara 

bergantian sampai semua siswa pernah sebagai tim pemegang kartu 

pertanyaan, kartu jawaban dan penilai. 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

BERBANTUAN MEDIA PAPAN FLANEL  

Siklus ke… Pertemuan ke… 

 

Nama Guru  :…………………….. 

Sekolah  : SDN Pudakpayung 02  

Kelas/Semester : IV/ 2 

Hari/Tanggal  : …………………… 

 

Petunjuk  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar observasi! 

2. Berikan tanda centang (√) pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi! 

 

Skor penilaian  Keterangan  

4 Jika semua deskriptor tampak 

3 Jika ada 3 deskriptor tampak 

2 Jika ada 2 deskriptor tampak 

1 Jika ada 1 deskriptor tampak 

 

(Sukmadinata, 2013; 230-233)  

No. Indikator Deskriptor 
Tampak 

Skor 

1.  Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 
 

1. Menyiapkan alat, bahan dan 

mengkondisikan siswa  

  

2. Memberi salam dan memimpin 

doa  

 

3. Melakukan  presensi dan 

apersepsi 

 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan  memberi 

motivasi  

 

2.  Guru menjelaskan materi 

pelajaran secara klasikal 

(keterampilan menjelaskaan) 

1. Menyampaiakn materi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 

siswa. 
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2. Materi sesuai dengan indikator 

dan tujuan pembelajaran. 

 

3. Melibatkan siswa secara aktif 

dalam menjelaskan materi 

pelajaran. 

 

4. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya. 

 

3.  Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa  terkait dengan materi 

yang diajarkan (Keterampilan 

bertanya) 
 

1. Mengungkapan pertanyaan secara 

jelas 

  

2. Memfokuskan pertanyaan pada 

suatu masalah  

 

3. Memberi pertanyaan secara 

merata 

 

4. Memberikan waktu kepada siswa 

untuk berfikir  

 

4.  Guru menggunakan media 

Papan Flaneldalam menjelaskan 

materi pelajaran (keterampilan 

menggunakan variasi) 
 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

  

2. Menggunakan media yang sesuai 

dengan materi 

 

3. Menggunakan media yang mudah 

dipahami oleh siswa  

 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

 

5.  Guru membimbing siswa untuk 

membentuk  kelompok diskusi 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

1. Membagi siswa menjadi 5 

kelompok diskusi dan 

mengarahkan siswa untuk teribat 

aktif dalam diskusi 

  

2. Memusatkan perhatian siswa 

pada topik dan tujuan diskusi 

 

3. Membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi 

 

4. Membimbing siswa aktif dalam 

memasangakan hasil diskusi di 

depan kelas 

 

6.  Guru membimbing siswa dalam 

permainan mencari pasangan 

kartu pertanyaan dan jawaban 

(keterampilan mengelola 

kelas) 
 

1. Cara bermain disampaikan secara 

lisan 

  

2. Memastikan bahwa siswa 

memahami cara bermain. 

 

3. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

 

4. Membimbing siswa selama 

permainan berlangsung 

 

7.  Gurumembimbing siswa 

berdiskusi dengan pasangannya 

tentang pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban  

(keterampilan mengajar 

diskusi kelompok kecil dan 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

  

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

 

3. Menjalin kerjasama dengan siswa  
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perorangan) 
 

4. Memberikan tugas-tugas sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

 

8.  Gurumemberikan penguatan 

kepada siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Penguatan diberikan secara 

hangat dan antusias 

  

2. Penguatan diberikan secara 

langsung dan tidak ditunda 

 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

 

4. Menimbulkan motivasi siswa  

9.  Guru bersama siswa 

menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Menyampaikan inti pembelajaran 

secara umum   

  

2. Menciptakan kondisi yang 

mendukung siswa untuk 

mengerjakan evaluasi 

 

3. Memberikan evaluasi sesuai 

dengan materi yang diberikan dan 

memberi waktu yang wajar untuk 

mengerjakan. 

 

4. Memimpin doa dan memberi 

salam 

 

Jumlah skor  

 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9        =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Tabel 1  

Skor Pengamatan Keterampilan Guru 

Rentang Skor Kategori 

30   skor   36 Sangat Baik (SB) 

23   skor   30 Baik (B) 

16   skor   23 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

Semarang,……………..2015 

Observer 

 

 

   (----------------------------) 



318 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

BERBANTUAN MEDIA PAPAN FLANEL 

Siklus ke… Pertemuan ke… 

  

Sekolah  : SDN Pudakpayung 02 

Kelas/Semester : IV/II 

Hari/Tanggal  :…………………. 

 

 

Petunjuk  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indicator dan deskriptor yang ada dalam lembar 

observasi! 

2. Berikan tanda centang (√) pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi! 

 

Skor penilaian  Keterangan  

4 Jika semua deskriptor tampak 

3 Jika ada 3 deskriptor tampak 

2 Jika ada 2 deskriptor tampak 

1 Jika ada 1 deskriptor tampak 

 

(Sukmadinata, 2013; 230-233) 

 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak 

Skor 

1.  Siswa menanggapi apersepsi   1. Melakukan apersepsi dengan 

semangat. 

  

2. Menjawab pertanyaan dari guru.  

3. Tertib dalam melakukan apersepsi.  

4. Melakukan apersepsi dengan sikap 

yang baik. 

 

2.  Siswa memperhatiakan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 

1. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh. 

  

2. Menunjukkan sikap antusias terhadap 

tujuan pembelajaran. 
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3. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang ditulis guru 

dipapan tulis. 

 

4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

tujuan pembelajaran. 

  

3.  Siswa memperhatikan materi 

dari guru  

1. Fokus pada pelajaran    

2. Mendengarkan penjelasan dari guru  

3. Bertanya tentang materi  

4. Menjawab pertanyaan dari guru secara 

individu 

 

4. Memperhatikan media 

pembelajaran papan flanel 

1. Siswa tidak berbicara dengan teman    

2. Siswa tidak bermain sendiri   

3. Siswa paham aturan main Make a 

Match dengan media Papan Flanel 

 

4. Siswa semangat belajar melalui 

metode Make a Match dengan media 

Papan Flanel 

 

5. Siswa memperhatikan 

penjelasan cara bermain 

1. Mendengarkan dengan sungguh-

sungguh.  

  

2. Tidak menganggu teman.  

3. Menanyakan hal-hal yang belum jelas.  

4. Tertib saat mendengarkan penjelasan 

guru 

 

6. Siswa mengikuti permainan 

Make a Match 

1. Siswa dapat menemukan pasangannya 

sesuai waktu diberikan  

  

2. Siswa mencari pasangan dengan aktif   

3. Siswa mengikuti dengan tertib   

4. Siswa tidak menukar kartu  

7. Siswa melaksanakan kerja 

kelompok yaitu berdiskusi 

dengan pasangannya 

1. Berani menyampaikan isi kartu di 

depan kelas 

  

2. Menyampaikan dengan bahasa yang 

mudah dipahami 

 

3. Menyampaikan dengan suara yang 

keras  

 

4. Hasil yang disampaikan tepat  

8. Siswa bersama guru 

menyimpulkan pelajaran 

1. Mengungkapkan kesimpulan dengan 

bahasa yang mudah dipahami. 

  

2. Kesimpulan sesuai dengan materi yang 

telah dipelajari. 

 

3. Kesimpulan dituliskan dalam catatan 

masing-masing siswa. 

 

4. Membeca ulang kesimpulan secara 

mandiri.  
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9. Siswa mengerjakan evaluasi 1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri. 

  

2. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk soal. 

 

3. Siswa menyelesaikan soal evaluasi 

tepat waktu. 

  

4. Siswa tertib dan tenang saat 

mengerjakan evaluasi. 

 

 Jumlah skor  

 

R = Skor maksimal-skor minimal     i = 
 

                     
 

    = 36-9          =  
  

 
 

    = 27           = 6,75 

 

Tabel 2 

Skor Pengamatan Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Kategori 

30   skor   36 Sangat Baik (SB) 

23   skor   30 Baik (B) 

16   skor   23 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

 

Semarang,……………..2015 

Observer 

 

 

    (----------------------------) 
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Lembar Wawancara 

Teman Sejawat (Kolaborator) Tentang Penerapan Model Make a Match 

Berbantuan Media Papan Flanel dalam Pembelajaran IPA  

Siklus ke….. Pertemuan ke…. 

 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02 

Nama  : 

Hari/Tanggal : 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam pembelajaran IPA menggunakan Model 

Make a Match Berbantuan Media Papan Flanel yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab:……………………………………………………………………………

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

2. Apakah menurut Bapak/Ibu Model Make a Match Berbantuan Media Papan 

Flanel cocok diterapkan pada materi perubahan kenampakan pada bumi? 

Jawab:……………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………… 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu Model Make a Match Berbantuan Media Papan 

Flanel yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA? 

Jawab:……………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………... 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu Model Make a Match Berbantuan Media Papan 

Flanel yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA? 

Jawab:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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Catatan Lapangan 

Dalam Pembelajaran IPA  melaluiModel Make a Match 

Berbantuan Media Papan Flanel 

Siklus ke…. Pertemuan ke….. 

 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02  

Kelas  : IV 

Subyek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

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

proses pembelajaran melalui Model Make a Match Berbantuan Media Papan 

Flanel dalam pembelajaran IPA 

 

Catatan : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semarang, ……..................2015 

 

Observer 

 

 

(----------------------------) 
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Angket Respon Siswa 

Dalam Pembelajaran IPA melalui Model Make a Match Berbantuan Media 

Papan Flanel 

Siklus ke…. Pertemuan ke….. 

 

Nama SD : SDN Pudakpayung 02  

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolam Ya atau Tidak menurut 

pertanyaan yang jawabannya paling sesuai dengan keadaan. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran IPA?   

2. Apakah kamu senang dengan cara guru mengajar melalui 

Model Make a Match berbantuan Media Papan Flanel? 

  

3. Apakah dengan menggunakan media/alat peraga kamu 

lebih mudah memahami materi IPA ? 

  

4. Apakah kamu senang dengan kegiatan diskusi yang telah 

kamu lakukan? 
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Rekapitulasi Data Keterampilan Guru Siklus 1 dan II 

No Indikator 

Perolehan Skor Siklus I Perolehan Skor Siklus II 

PI PII 
Rata-

rata 
PI PII 

Rata-

rata 

1 Membuka pelajaran 3 3 3 4 4 4 

2 Guru menjelaskan materi pelajaran 

secara klasikal 
3 3 3 4 4 4 

3 Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa  terkait dengan materi yang 

diajarkan 

3 3 3 3 3 3 

4 Guru menggunakan media Papan 

Flaneldalam menjelaskan materi 

pelajaran 

4 4 4 4 4 4 

5 Guru membimbing siswa untuk 

membentuk  kelompok diskusi 
2 3 2,5 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam 

permainan mencari pasangan kartu 

pertanyaan dan jawaban 

3 3 3 3 4 3,5 

7 Gurumembimbing siswa 

berdiskusi dengan pasangannya 

tentang pasangan kartu pertanyaan 

dan jawaban 

3 3 3 3 3 3 

8 Gurumemberikan penguatan 

kepada siswa 
2 3 2,5 3 4 3,5 

9 Guru bersama siswa 

menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan evaluasi 

2 3 2,5 3 4 4 

Jumlah skor 25 28 26,5 30 33 32 

Persentase 69,4% 77,8% 73,6% 83,3% 91,7% 88,9% 

Kategori B B B SB SB SB 

 

Keterangan: 

PI = Pertemuan pertama  PII = Pertemuan kedua 

B = Baik     SB = Sangat baik 

Semarang,                           2015 

    Observer 

 

(Dra. Sumarni) 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan I 

No Nama 
Pemerolehan Skor pada indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 BJL 2 3 3 3 3 2 3 3 2 24 4.8 

2 ARP 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 5.6 

3 ADM 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 4.8 

4 BRA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 11 2.2 

5 DAL 3 3 3 2 2 2 2 1 1 19 3.8 

6 DAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.8 

7 HPK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 7.2 

8 LHP 3 3 4 3 3 4 3 4 4 31 6.2 

9 MSW 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31 6.2 

10 MSR 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 2.2 

11 NDH 3 2 2 2 2 2 3 4 2 22 4.4 

12 RA 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 2.2 

13 REW 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 

14 SAI 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 2.2 

15 SAZ 1 1 1 1 1 1 2 3 1 12 2.4 

16 ZSA 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 6.2 

17 SFA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 2 

18 BPM 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 3.2 

19 DPN 2 2 2 2 4 3 4 4 3 26 5.2 

20 MFZE 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 2 

21 RIF 2 2 2 2 4 3 3 2 4 24 4.8 

22 D 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 2.2 

Jumlah 46 44 45 44 48 46 51 51 43 418 83.6 

Rata-rata 2.09 2 2.04 2 2.18 2.09 2.3 2.3182 1.9 19 3.8 

 

Keterangan:   

Indikator aktivitas siswa yang diamati yaitu: 1) Siswa menanggapi 

apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (oral 

activities, Mental activities); 2) Siswa memperhatiakan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru (Emotional activities); 3) siswa 

memperhatikan penjelasan materi dari guru berbantuan media papan flanel 

LAMPIRAN 8 



326 
 

 
 

(Listening activities); 4) Memperhatikan media pembelajaran papan 

flanel(visual activities); 5) Siswa memperhatikan penjelasan guru cara 

bermain mencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban (Visual activities);  

6) Siswa mengikuti permainan Make a Match (Motor activities); 7) Siswa 

melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

(Motor activities);  8) Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran 

(mental activities); 9) Siswa mengerjakan evaluasi (Writing and emotional 

activities) 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan II 

No Nama 
Pemerolehan Skor pada indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 BJL 3 3 3 3 4 3 4 3 4 30 6 

2 ARP 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 5.8 

3 ADM 3 4 4 4 3 3 3 2 2 28 5.6 

4 BRA 4 4 4 4 3 3 3 2 2 29 5.8 

5 DAL 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 6.8 

6 DAR 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 2.2 

7 HPK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 7.2 

8 LHP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 7.2 

9 MSW 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 6.2 

10 MSR 1 1 1 2 1 2 3 3 3 17 3.4 

11 NDH 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 6.4 

12 RA 3 3 3 3 3 2 4 4 4 29 5.8 

13 REW - - - - - - - - - 0 0 

14 SAI 2 2 2 3 2 2 2 1 1 17 3.4 

15 SAZ 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 3.2 

16 ZSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 7.2 

17 SFA 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 4 

18 BPM 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 7 

19 DPN 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 6.8 

20 MFZE 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 2 

21 RIF 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 4 

22 D 1 1 1 2 1 1 1 2 1 11 2.2 

Jumlah 57 60 60 63 59 59 64 61 58 541 108.2 

Rata-rata 2.7 2.9 2.9 3 2.8 2.8 3.04 2.9 2.8 24.6 4.9 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan I 

No Nama 
Pemerolehan Skor pada indikator Jumlah 

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 BJL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

2 ARP 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 3.7 

3 ADM 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 3.3 

4 BRA 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 3.3 

5 DAL 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 3.4 

6 DAR 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 1.2 

7 HPK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

8 LHP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

9 MSW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

10 MSR 2 2 4 4 4 4 4 4 4 32 3.5 

11 NDH 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31 3.4 

12 RA 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 3.8 

13 REW 2 2 4 3 4 3 2 2 1 23 2.5 

14 SAI 2 2 2 2 2 3 3 4 4 24 2.7 

15 SAZ 3 3 3 3 4 4 4 2 2 28 3.1 

16 ZSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

17 SFA 3 3 3 3 3 4 3 1 1 24 2.7 

18 BPM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

19 DPN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

20 MFZE 1 1 1 2 2 1 1 2 1 12 1.3 

21 RIF 3 4 3 4 3 2 4 3 3 29 3.2 

22 D 2 2 2 1 1 2 2 1 1 14 1.5 

Jumlah 66 68 70 72 72 74 74 72 70 638 70.9 

Rata-rata 3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.4 3.4 3.3 3.2 29 3.2 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan II 

No Nama 
Pemerolehan Skor pada indikator Jumlah 

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 BJL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

2 ARP 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 3.8 

3 ADM 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 3.8 

4 BRA 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 3.8 

5 DAL 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 3.8 

6 DAR 2 1 3 2 2 1 3 2 2 18 2 

7 HPK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

8 LHP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

9 MSW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

10 MSR 3 2 4 4 4 4 4 4 4 33 3.7 

11 NDH 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 3.5 

12 RA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

13 REW 2 3 4 3 4 3 3 2 2 26 2.9 

14 SAI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3.2 

15 SAZ 3 3 3 3 4 4 4 2 3 29 3.2 

16 ZSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

17 SFA 3 3 3 3 3 4 3 1 1 24 2.7 

18 BPM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

19 DPN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

20 MFZE 2 1 1 2 2 1 2 2 1 14 1.5 

21 RIF 3 4 3 4 3 2 4 3 3 29 3.2 

22 D 2 2 3 1 3 3 2 1 1 18 2 

Jumlah 72 71 77 76 78 77 78 73 73 676 75.1 

Rata-rata 3.3 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 30.7 3.4 
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Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Nama 

SI SII 

P1 P2 Rata-

rata 

P1 P2 Rata-

rata 

1 BJL 57 93 75 73 73 73 

2 ARP 60 67 63.5 87 73 80 

3 ADM 73 53 63 80 90 85 

4 BRA 67 57 62 70 70 68.5 

5 DAL 73 63 68 77 83 80 

6 DAR 63 50 51.5 63 67 65 

7 HPK 93 100 96.5 100 93 96.5 

8 LHP 87 97 92 97 93 95 

9 MSW 73 63 68 83 97 90 

10 MSR 60 43 51.5 83 83 83 

11 NDH 63 70 66.5 73 77 75 

12 RA 53 93 73 57 77 67 

13 REW 50 67 50 60 40 50 

14 SAI 57 53 60 73 73 73 

15 SAZ 57 67 62 73 83 76.5 

16 ZSA 73 90 81.5 77 90 83.5 

17 SFA 63 80 71.5 67 77 73.5 

18 BPM 77 67 72 100 80 90 

19 DPN 73 73 73 90 97 93.5 

20 MFZE 67 60 63.5 60 67 63.5 

21 RIF 50 70 60 70 67 68.5 

22 D 40 47 36.5 70 53 61.5 

Rata-rata 65.4 69.9 66.4 76.5 77.4 76,8 

Persentase ketuntasan 45,5% 59,1% 52,3% 81,8% 90,1% 85,95% 

 

Mengelompokkan Data 

 

Data yang di peroleh kemudian dikelompokkan menggunakan rumus 

Sturges sebagai berikut : 

b = 1 + 3,3 log n  

b = 1 + 3,3 log 22  

b = 1 + 3,3 . 1,34 

b = 5,42 
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Siklus I pertemuan I  
Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah  

= 93 – 40 

= 53 

p =  
 

 
 

 

=
  

    
 

 

 = 9,78 

 

Siklus I pertemuan II  
Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah  

= 100 – 43 

= 57 

p =
 

 
 

 

  =
  

    
 

 

  = 10,52 

 

Siklus II pertemuan I 
Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah  

= 100 – 57 

= 43 

p =
 

 
 

 

  =
  

    
 

 

  = 7,93 

 

Siklus II pertemuan II  
Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah  

= 97 – 40 

= 57 

p =
 

 
 

 

  =
  

    
 

 

  = 10,52 
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REKAPITULASI ANGKET RESPON SISWA 

 

Rekap Angket Respon Siswa Siklus 1 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran 

IPA? 

100% 0% 

2. Apakah kamu senang dengan cara guru mengajar 

melalui Model Make a Match berbantuan Media 

Papan Flanel? 

90% 10% 

3. Apakah dengan menggunakan media/alat peraga 

kamu lebih mudah memahami materi IPA ? 

70% 30% 

4. Apakah kamu senang dengan kegiatan diskusi 

yang telah kamu lakukan? 

80% 20% 

 

Rekap Angket Respon Siswa Siklus 2 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran 

IPA? 

100% 0% 

2. Apakah kamu senang dengan cara guru mengajar 

melalui Model Make a Match berbantuan Media 

Papan Flanel? 

100% 0% 

3. Apakah dengan menggunakan media/alat peraga 

kamu lebih mudah memahami materi IPA ? 

90% 10% 

4. Apakah kamu senang dengan kegiatan diskusi 

yang telah kamu lakukan? 

95% 5% 
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DOKUMENTASI MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

BERBANTUAN MEDIA PAPAN FLANEL  

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

PADA SISWAKELAS IV SDN PUDAKPAYUNG 02 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Membuka pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Menjelasakan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Menggunakan media papan flanel dalam menjelaskan 
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Gambar 4. Guru tanya jawab dengan siswa 

 

 
Gambar 5. Membentuk kelompok diskusi 

 

 
Gambar 6. Diskusi bersama kelompok 
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Gambar 7. Siswa menempelkan hasil diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok bermain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Guru membagi kartu pertanyaan dan jawaban 
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Gambar 10. Siswa melakukan permainan menemukan pasangan kartu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tim penilai memberi penilaian kepada kelompok yang berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 12. Guru memberikan penguatan 
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Gambar 13. Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Siswa dan guru berdo’a 

 

 

 

 

 

 

 

 




