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ABSTRAK 
 

Agustina, Eva. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual pada Siswa 

Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Atip Nurharini, S.Pd, M.Pd, 293 halaman 

 

Tujuan IPA di sekolah dasar adalah mendidik siswa berpikir kritis dengan 

adanya permasalahan nyata serta memperoleh pengetahuan. Data awal yang 

diperoleh kualitas pembelajaran IPA di kelas V  belum optimal, guru belum 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan kurang memanfaatkan media 

yang ada di sekolah, siswa belum membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menetapkan solusi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui model Problem Based 

Learning (PBL) dengan media audiovisual. Problem Based Learning (PBL) 

adalah model pengajaan yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai 

konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan 

memacahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah cara 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan model Problem Based Learning (PBL) pada kelas V 

SDN Tambakaji 05 Semarang?. Tujuan penelitian adalah meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

kelas V. 

Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus, 

tiap siklus 1 pertemuan, dan tiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan 41 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis 

data menggunakan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 17 (baik), siklus II memperoleh skor 19 (sangat baik), dan siklus III 

memperoleh skor 22 (sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-

rata skor 12,76 (baik), siklus II memperoleh rata-rata skor 14,53 (baik) dan pada 

siklus III memperoleh rata-rata skor 17,53 (baik). Ketuntasan klasikal pada 

prasiklus 24,39%, siklus I 48,78%, siklus II 68,29% dan siklus III 82,93%.  

Simpulan penelitian ini adalah model Problem Based Learning (PBL) 

dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Saran : guru 

hendaknya dapat menjadikan model Problem Based Learning (PBL) sebagai salah 

satu alternatif proses pembelajaran; siswa hendaknya dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata; dan sekolah hendaknya 

memfasilitasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kata kunci : Audiovisual; IPA; Kualitas Pembelajaran; Problem Based Learning 

(PBL)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa di dalam struktur 

kurikulum untuk jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

salah satunya harus memuat kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan 

teknologi. Pada pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang 

sederajat salah satunya dilaksanakan melalui ilmu pengetahuan alam.  

Ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar disesuaikan dengan Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam atau IPA diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  

Proses pembelajaran IPA yang diamanatkan dalam Standar Isi 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA yaitu: (1) memperoleh 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

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

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari; (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, 
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lingkungan, teknologi, dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

(5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

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

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (BSNP, 2006:485). 

Pencapaian tujuan pembelajaran IPA untuk memecahkan masalah 

diperlukan berbagai model pembelajaran. Duch (dalam Shoimin, 2014:130) 

mendefinisikan problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis 

masalah (pbm) adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh kurikulum dan sistem 

pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah 

dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta 

didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah sehari-hari yang tidak 

terstruktur dengan baik. Asyhar (2012:73) menjelaskan media audiovisual dapat 

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

mengkomunikasikan pesan atau informasi. 

Berdasarkan penelitian oleh Trends International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) yaitu studi international tentang kecenderungan atau 

perkembangan matematika dan sains yang diselenggarakan oleh International 

Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA) yang diikuti siswa 
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kelas VIII Indonesia tahun 2011 pada bidang sains, Indonesia berada di urutan ke-

40 dengan skor 406 dari 42 negara yang siswanya dites di kelas VIII.  

Permasalahan tersebut belum sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA 

dalam BSNP. Peneliti bersama kolaborator melakukan refleksi melalui observasi 

dan catatan lapangan sehingga ditemukan permasalahan kualitas pembelajaran 

IPA yang rendah di SDN Tambakaji 05 Semarang. Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran tidak menitikberatkan pada siswa sebagai orang belajar, tidak 

menyajikan masalah yang otentik dalam pembelajaran, siswa tidak membangun 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar, proses pembelajaran tidak 

dilaksanakan dalam kelompok kecil, dan guru tidak berperan sebagai fasilitator. 

Sedangkan media yang digunakan tidak mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, 

tidak dapat diulangi untuk menambah kejelasan materi, pesan yang disampaikan 

tidak mudah dan sukar diingat, tidak mengembangkan pikiran, tidak 

mengembangkan imajinasi, tidak memperjelas hal-hal abstrak, tidak menunjukkan 

rangsangan yang sesuai dengan tujuan; tidak menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar. 

Permasalahan tersebut didukung dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

V Semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 SDN Tambakji 05 Semarang. Dari 41 

siswa hanya  10  siswa (24,39%) yang mendapat nilai di atas KKM sedangkan 

sisanya 31 siswa (75,60%) mendapat nilai dibawah KKM. Berdasarkan data yang 

diperoleh tersebut maka perlu sekali dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
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Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang masih belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, sehingga 

perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN Tambakaji 05 Semarang. 

Peneliti dan kolabolator berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan peran 

guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping informator. Selain itu, 

selama proses pembelajaran diharapkan siswa dapat belajar secara konstruktivis 

yaitu menemukan pengetahuannya sendiri melalui masalah otentik yang ada di 

lingkungan sekitar siswa. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

mengatasi masalah tersebut adalah model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dengan media audiovisual. 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki kelebihan 

antara lain siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam situasi nyata, siswa memiliki kemampuan  membangun pengetahuannya 

sendiri melalui aktivitas belajar, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga 

materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa, terjadi 

aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok, siswa terbiasa menggunakan 

sumber-sumber pengetahuan, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan 

belajarnya sendiri, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi 

ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka, kesulitan 
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belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk 

peer teaching. (Shoimin, 2014:132). 

Model pembelajaran ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Siswantara, I Gd. Agus, I. B. Surya Manuaba, dan I Gd. Meter (2013). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning dalam 

mata pelajaran IPA khususnya di kelas IV SD Negeri 8 Kesiman dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka model problem based learning (PBL) dapat digunakan sebagai 

pedukung penelitian ini. 

Media audiovisual memiliki kelebihan mengatasi keterbatasan jarak dan 

waktu, dapat diulangi untuk menambah kejelasan materi, pesan yang disampaikan 

mudah dan cepat diingat, mengembangkan pikiran, mengembangkan imajinasi, 

memperjelas hal-hal abstrak, menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan, 

dan menumbuhkan minat serta motivasi belajar (Daryanto, 2012 : 127). 

Media audiovisual didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra, 

Agus Bayu, L Pt. Putrini Mahadewi, dan Gd. Raga (2014). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran VAK berbantuan media 

audio visual dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IVB SD No. 2 

Banyuasri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka media audiovisual dapat 

digunakan sebagai pendukung penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bersama kolabolator 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 
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Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang. 

1.2. RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang? 

2) Apakah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Tambakaji 05 

Semarang pada pembelajaran IPA? 

3) Apakah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 

05 Semarang pada pembelajaran IPA? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan diskusi bersama kolaborator, berdasarkan akar penyebab 

masalah dan didasarkan kajian teori maka didapatkan alternatif pemecahan 
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masalah yaitu menggunakan model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual.  

Langkah-langkah 

model problem 

based learning 

(PBL) *) 

Langkah-

langkah 

media 

audiovisual 

**) 

Aktivitas guru 

melalui model 

problem based 

learning (PBL) 

dengan media 

audiovisual 

Aktivitas siswa 

melalui model 

problem based 

learning (PBL) 

dengan media 

audiovisual 

 1) Tahap 

persiapan 

1) Guru membuka 

pelajaran   

1) Siswa 

mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

1)  Guru 

memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa 

2) Tahap 

penyajian 

 

2) Guru memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa dengan 

media audiovisual 

2) Siswa menanggapi 

permasalahan yang 

disajikan guru 

2) Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

3)Tahap 

penerapan 

3) Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

3) siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

permasalahan 

3) Guru membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

 4) Guru membantu 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

 

4) siswa melakukan 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

 

4) Guru 

membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil 

 5) Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil 

5) siswa 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil 

 

5) Guru 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

4) Kelanjutan 

mengulang 

kembali 

pelajaran yang 

telah didapat. 

6) Guru menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

6) siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengerjakan evaluasi 

Keterangan :    *) = Trianto, 2009:98 

  **) = Daryanto, 2012: 127 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1)  Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang melalui model problem based learning 

(PBL) dengan media audiovisual. 

2)  Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas V SDN Tambakaji 05 

Semarang melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual pada pembelajaran IPA. 

3)  Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang 

melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual pada 

pembelajaran IPA. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan 

praktis.  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual pada pembelajaran IPA kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang 

diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan  
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teknologi, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat menjadi 

pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPA dan dapat menambah khasanah bagi dunia pendidikan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar 

siswa, mengkontruksi pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar IPA, 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata pada 

pembelajaran IPA sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang 

model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif mengefektifkan proses pembelajaran di 

dalam kelas, dan dapat memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam merancang 

pembelajaran di kelas yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan cara perbaikan dan masukan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga 

dapat meningkatkan kualitas sekolah. Selain itu, kondisi pembelajaran akan 

berjalan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar sebagai Perubahan Tingkah Laku 

Dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang sangat 

penting. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran bergantung pada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Banyak definisi tentang 

pengertian belajar yang telah dirumuskan oleh para ahli. Hilgard (dalam Anitah, 

2009: 2.4) mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang 

diperoleh melalui latihan dan perubahan itu disebabkan karena ada dukungan dari 

lingkungan yang positif yang menyebabkan terjadinya interaksi edukatif.  

Sedangkan menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan 

dapat diukur. Setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah 

tertata dalam dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan 

berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan 

struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang (Budiningsih, 2004: 51). 

Gagne (dalam Suprijono, 2009: 2) menyatakan belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara alamiah. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari 
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persepsi dan perilaku termasuk juga perbaikan perilaku misalnya pemuasan 

kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku menuju positif yang dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar yang dapat diamati dan diukur.  

Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar menurut Hamalik (2013: 32) yaitu: (1) faktor kegiatan, apa 

yang telah dipelajari perlu digunakan secara praktis sehingga penguasaan hasil 

belajar menjadi optimal; (2) belajar memerlukan latihan, pelajaran yang 

terlupakan dapat dikuasai kembali sehingga dapat lebih mudah dipahami; (3) 

belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa berhasil 

dan mendapat kepuasan; (4) siswa harus mengetahui apakah ia berhasil atau gagal 

dalam belajarnya; (5) faktor asosiasi, besar manfaatnya dalam belajar karena 

pengalaman belajar berperan penting dalam proses belajar; (6) pengalaman masa 

lampau (bahan apersepsi) yang dimiliki siswa besar peranannya dalam proses 

belajar; (7) faktor kesiapan belajar, murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar dengan baik; (8) faktor minat dan usaha, minat dan 

usaha mendorong siswa dalam belajar mengajarnya; (9) faktor fisiologis, kondisi 

belajar siswa sangat berpengaruh terhadap proses belajar; dan (10) faktor 

intelegensi, murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari 

intelegensi, minat dan usaha, kesiapan belajar, fisiologis dan pengalaman masa 
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lampau. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi belajar adalah faktor 

kegiatan siswa, lingkungan belajar. 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 ayat (20) menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran merupakan proses 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama 

semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran 

diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi 

yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi antara siswa, guru dan sumber belajar baik di dalam maupun di 

luar kelas yang memungkinkan siswa untuk menginternalisasi dan 

mentransformasi informasi baru. 

Setiap pembelajaran harus memiliki kualitas. Kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat juga 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya 

(Etziono dalam Daryanto, 2012: 58).  
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Adapun aspek-aspek efektivitas belajar yaitu peningkatan pengetahuan, 

peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, 

peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi dan peningkatan interaksi kultural. 

(Daryanto, 2012:59) 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapaian dari tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran (Hamdani 

2011: 194).  

Berdasarkan Depdiknas (2004: 8) indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari berbagai aspek, antara lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik 

(dosen/guru), perilaku dan dampak belajar peserta didik, iklim belajar, materi, 

media, dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Masing-masing aspek tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut.  

a. Perilaku pendidik, dapat dilihat dari kinerjanya dalam membangun persepsi 

dan sikap positif siswa, menguasai disiplin ilmu, memberikan layanan 

pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa, menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik, dan mengembangkan kepribadian dan 

keprofesionalan secara mandiri. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya dalam 

memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, mau dan mampu 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan, menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, membangun kebiasaan berpikir, menuasai substansi 

dan dan metodologi dasar keilmuan, menguasai materi ajar, memahami 
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karakteristik dan cara belajar siswa, menguasai prinsip dan rancangan yang 

mencerdaskan siswa. 

c. Iklim pembelajaran, mencakup suasana kelas yang kondusif, perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan, dan suasana sekolah latihan serta tempat praktek. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi, materi 

pembelajaran sistematis dan konseptual, manfaat yang optimal dari 

perkembangan dan kemajuan IPTEK, materi pembelajaran memenuhi kriteria 

filosofis, profesional, psiko-pedagogis, dan praktis. 

e. Kualitas media pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar, 

mampu memfasilitasi proses interaksi guru dengan siswa, dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa, dan mampu mengubah suasana belajar yang pasif 

menjadi aktif. 

Berdasarkan pendapat di atas, kualitas pembelajaran menurut peneliti 

adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mencapai tujuan tertentu. Kualitas 

pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

a.  Keterampilan Guru 

1)  Guru yang efektif 

Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan. Dalam 

melaksanakan tugas secara profesional, diperlukan berbagai persyaratan seperti 

kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh 

dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karier, budaya kerja, dan 

suasana kerja yang kondusif. Guru yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya 
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secara professional disebut dengan guru yang efektif (effective teacher) (Marno 

dan M. Idris, 2014: 28). 

Dalam pandangan Islam, disamping syarat-syarat diatas, seorang guru 

haruslah seorang yang bertakwa, yaitu beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah 

sehingga tidak saja efektif dalam mengajar, tetapi juga efektif dalam mendidik. 

Sebab mendidik dengan keteladanan lebih efektif daripada mengajar dengan 

perkataan (lisan al-hal afshahu min lisan al-maqal). 

Tampubolon menyebutkan gradasi intensitas peran guru berdasarkan 

jenjang pendidikan, yaitu sebagai orangtua/pendidik, orangtua/pengajar, 

pemimpin/manajer, produsen/pelayan, pembimbing/fasilitator, motivator/ 

simulator, dan peneliti/narasumber. Guru juga berperan sebagai administrator 

sekolah, supervisor, dan konselor. Secara umum, makin rendah jenjang 

pendidikan, semakin besar perannya sebagai pendidik dan pengajar begitu 

sebaliknya. 

Wragg mengemukakan bahwa guru yang efektif atau guru yang baik 

berdasarkan pada anggapan umum adalah guru yang tekun, bergairah 

(entusiastik), tertib, tegas tetapi adil, menguasai materi, dan peduli akan 

kesejahteraan murid-muridnya. Adapun ciri-ciri guru yang efektif yaitu: (1) 

mampu menentukan strategi yang dipakai sehingga memungkinkan murid bisa 

belajar dengan baik; (2) memudahkan murid mempelajari sesuatu yang 

bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama; (3) guru memiliki keterampilan profesional dan mampu 

mengejawantahkan keterampilannya secara konsisten, bukan hanya atas dasar 
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sekenanya; (4) keterampilan tersebut diakui oleh mereka yang berkompeten, 

seperti guru, pelatih guru, pengawas atau penilik sekolah, tutor dan guru pemandu 

mata pelajaran atau bahkan murid-murid sendiri. 

Menurut survey UNESCO terhadap anak usia 8-12 tahun dari 50 negara 

menyimpulkan bahwa guru yang efektif memiliki karakteristik: (1) hubungan guru 

murid: bersahabat, menjadi mitra belajar sambil menghibur murid, menyayangi 

murid seperti anaknya sendiri, adil, memahami kebutuhan setiap anak serta 

berusaha memberikan yang terbaik untuk muridnya, dan mampu membantu anak 

didik menuju kedewasaan; (2) berkaitan dengan tugasnya sebagai guru: mencintai 

pekerjaannya, cakap secara akademik, mampu menerangkan dengan jelas, mampu 

merangsang siswa untuk belajar, mampu memberikan kepada siswa sesuatu yang 

paling berharga, dan mampu menjadikan kelas sebagai lingkungan yang 

menyenangkan; (3) berkaitan dengan sikap dan kepribadian: berpenampilan 

menarik, tidak terlalu kaku, dan bisa menjadi teladan bagi siswanya. 

Sementara itu, Davis dan Thomas mengemukakan karakteristik guru dan 

pengajaran yang efektif ditinjau dari berbagai aspek seperti iklim kelas (climte 

classroom), manajemen (management), umpan balik dan penguatan (feedback and 

reinforcement), pembaruan diri, dan pengembangan staf (self-renewal and staff-

development). Dalam hal iklim situasi kelas mencakup hal-hal seperti: (1) 

mempunyai interpersonal yang kuat; (2) mempunyai hubungan yang baik dan 

siswa; (3) kesungguhan dalam menerima dan peduli terhadap anak didik/siswa; 

(4) mengekspresikan ketertarikan dan antusiasme; (5) menciptakan suatu atmosfer 

kebersamaan dan kepaduan kelompok; (6) mengikutsertakan siswa dalam 
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pengaturan dan perencanaan; (7) mendengarkan siswa dan menghormati hak 

mereka untuk berbicara; dan (8) meminimalkan perselisihan dalam setiap hal. 

Sedangkan strategi pengaturan manajemen dari guru yang efektif yaitu: (1) 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketidakperhatian; dan 

(2) bertanya atau mengajukan tugas-tugas yang membutuhkan tingkat pemikiran 

yang berbeda. Yang termasuk dalam area feedback and reinforcement (penguatan) 

adalah (1) memberikan feedback yang positif terhadap respons-respons siswa; (2) 

memberikan respons yang sifatnya mendukung terhadap siswa yang 

berkemampuan rendah; (3) berusaha meningkatkan jawaban-jawaban 

memuaskan; dan (4) memberikan bantuan apabila diperlukan. 

Selain itu, ciri pembaruan dan pengembangan staf meliputi: (1) 

menggunakan kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif; (2) secara 

berkelanjutan mengembangkan kecakapan seseorang dalam metode mengajar; dan 

(3) menggunakan perencanaan kelompok guru untuk menciptakan atau mencari 

metode pengajaran alternatif.  

2) Komponen keterampilan guru 

Guru yang efektif juga perlu melengkapi dirinya dengan berbagai 

keterampilan yang diharapkan dapat membantu dalam menjalankan tugasnya 

dalam interaksi edukatif. (Djamarah, 2010: 99). Keterampilan dasar mengajar 

yang harus dikuasai oleh guru yaitu: 

1. Keterampilan bertanya dasar 

Pada keterampilan ini akan membantu siswa belajar dengan kawannya, 

membantu siswa lebih sempurna dalam menerima informasi, atau dapat 



18 
 

 

 

mengembangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Dengan demikian, guru 

tidak hanya dituntut untuk menguasai bagaimana “bertanya” yang baik, tetapi 

guru juga harus belajar bagaimana pengaruh bertanya di dalam kelas. Adapun 

komponen-komponen dalam bertanya dasar yaitu kelancaran bertanya, struktur 

pertanyaan relevan dengan tugas siswa, pemusatan pertanyaan, melakukan pindah 

gilir, distribusi pertanyaan ke seluruh siswa, pemberian waktu, kehangatan dan 

antusias, prompting (Djamarah, 2010:100). 

2. Keterampilan bertanya lanjut 

Dengan teknik bertanya melacak, guru dapat memanfaatkan untuk 

memberikan pertanyaan kognitif tingkat tinggi pada siswa. Bertanya melacak 

akan meningkatkan respon siswa dengan menyediakan pertanyaan dengan tingkat 

kesukaran lebih tinggi, cermat, membantu, dan relevan. Komponen-komponen 

bertanya lanjut yaitu menggunakan variasi taksonomi, pertanyaan melacak, 

pemberian waktu, dan meningkatkan interaksi antara siswa (Djamarah, 2010:106). 

3. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan merupakan pemberian respon dari guru terhadap siswa yang 

memiliki tujuan tertentu. Pemberian respon positif seperti pemberian hadiah, 

bertujuan agar perilaku yang baik dari peserta didik dapat berulang frekuensinya. 

Sementara pemberian respon negatif seperti pemberian hukuman bertujun agar 

perilaku yang kurang baik dari peserta didik berkurang frekuensinya. Komponen 

dalam pemberian penguatan yaitu penguatan verbal, penguatan gestural, 

penguatan kegiatan, penguatan mendekati, penguatan sentuhan, dan penguatan 

tanda (Djamarah, 2010:117). 
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4. Keterampilan mengadakan variasi 

Dalam pembelajaran, apabila guru tidak menggunakan variasi maka akan 

membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk, akibatnya tujuan 

belajar tidak tercapai. Adapun komponen keterampilan mengadakan variasi yaitu 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan 

pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa (Djamarah, 

2010:124). 

5. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan proses pemberian informasi secara 

lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan 

sebab akibat, antara yang sudah dialami dan yang belum dialami, antara 

generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data, atau sebaliknya. 

Keberhasilan guru menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman yang 

ditentukan peserta didik.  

Alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan, yaitu (a) 

meningkatkan keefektifan pembicara agar penjelasan menjadi bermakna; (b) 

pemahaman anak didik sangat penting dalam memberikan penjelasan; (c) guru 

perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu karena tidak semua anak didik dapat 

menggali sendiri pengetahuan mereka; (d) kurangnya sumber yang tersedia yang 

dapat dimanfaatkan oleh anak didik dalam belajar sehingga guru perlu 

memberikan informasi lisan yang cocok dengan materi (Djamarah, 2010:132). 

Adapun komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah kejelasan, 

penggunaan contoh, penekanan, dan umpan balik. 



20 
 

 

 

6. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah perilaku guru untuk menciptakan 

siap mental dan membangkitkan perhatian peserta didik agar terpusat pada apa 

yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah mengakhiri kegiatan 

inti pelajaran. Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran meliputi 

meningkatkan perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai 

usaha, membuat kaitan atau hubungan di antara materi yang akan dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik, review atau meninjau 

kembali penguasaan inti melalui ringkasan, dan mengevaluasi (Djamarah, 

2010:138). 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses interaksi edukatif. Setiap guru masuk kelas akan menghadapi masalah 

pengajaran dan masalah manajemen. Masalah pengajaran adalah usaha membantu 

anak didik dalam mencapai tujuan khusus pengajaran secara langsung. Sedangkan 

masalah manajemen adalah usaha untuk menciptakan dan mempertahankan 

kondisi sedemikian rupa sehingga proses interaksi edukatif dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien (Djamarah, 2010:144). 

Adapun komponen dalam keterampilan mengelola kelas adalah sikap 

tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok, menuntut tanggung 

jawab, memberikan petunjuk yang jelas, menegur pengganggu dan memberikan 

penguatan (Djamarah, 2010: 149). 
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8. Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil 

Tidak semua pembicaraan dalam kelompok kecil dapat dikatakan sebagai 

diskusi, tetapi yang dimaksud diskusi adalah proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok individu dalam suatu interaksi kooperatif yang bertujuan membagi 

informasi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Komponen 

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil adalah pemusatan perhatian, 

mengklasifikasi masalah, menganalisis pandangan anak didik, meningkatkan 

kontribusi, membagi partisipasi dan menutup diskusi (Djamarah, 2010: 157). 

9. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan akan meningkatkan pemahaman guru dan anak didik yang 

terlibat, serta pemahaman dalam mengorganisasi proses interaksi edukatif. 

Hubungan interpersonal dan sosial akan meningkatkan kesuksesan dalam proses 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun komponen keterampilan ini 

adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan membantu, dan keterampilan 

kurikulum (Djamarah, 2010: 163). 

Penguasaan keterampilan mengajar yang baik dapat mendorong 

terciptanya suasana belajar yang kondusif dan pada akhirnya mengarah kepada 

hasil belajar siswa yang memuaskan. Adapun keterampilan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (2) 

keterampilan bertanya dasar; (3) keterampilan mengelola kelas; (4) keterampilan 

mengadakan variasi; (5) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; (6) 
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keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan; (7) keterampilan 

menjelaskan; dan (8) keterampilan memberi penguatan. 

b.  Aktivitas Siswa 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar sendiri atau memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan aktivitas sendiri. Dalam pembelajaran modern lebih ditekankan 

adanya aktivitas siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja mereka 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lain yang 

dapat mengembangkan keterampilan untuk hidup bermasyarakat (Hamalik, 2013: 

171). Mehl-Mills-Douglass mengemukakan tentang The Principle of Activity, 

sebagai berikut: 

One learns only by some activities in the neural system: seeings, hearing, 

smelling, feeling, thinking, physical or motor activity. The learner must actively 

engage in the “learning”. Wether it be of information a skill, an understanding, a 

habit, an ideal, an atitude, an interest, or the nature of task. 

 

Aktivitas belajar menurut Hamalik (2013: 172) terbagi ke dalam delapan 

kelompok yaitu: 

1) kegiatan-kegiatan visual, seperti membaca, melihat gambar–gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain; 

2) kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi; 
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3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio; 

4) kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan– bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan 

tes dan mengisi angket; 

5) kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola; 

6) kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat–alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari dan berkebun; 

7) kegiatan-kegiatan mental, seperti merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, faktor–faktor, melihat, hubungan–hubungan dan 

membuat keputusan; 

8) kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 

Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) menggolongkan aktivitas 

siswa menjadi delapan kelompok, yaitu: 

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. 
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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; 

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; 

8) emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah berani, tenang, gugup. 

Usman (2013:22) menggolongkan aktivitas belajar siswa menjadi 

beberapa hal yaitu: 

1) aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis, melakukan 

eksperimen, dan demonstrasi; 

2) aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, 

diskusi, menyanyi; 

3) aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan penjelasan 

guru, ceramah, pengarahan; 

4) aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari, melukis; 

5) aktivitas menulis (writting activities) seperti mengarang, membuat makalah, 

membuat surat.  
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Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa. Aktivitas 

siswa yang muncul dalam penelitian ini yaitu: (1) kegiatan emosional; (2) 

kegiatan lisan; (3) kegiatan visual; (4) kegiatan metrik; (5) kegiatan mental; dan 

(6) kegiatan menulis. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku seseorang akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena mencapai penguasaan atas sejumlah bahan 

yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasilnya berupa perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotorik (Purwanto, 2013: 46). 

Benyamin S. Bloom membagi dan menyusun secara herarkhis tingkat hasil 

belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai 

yang paling kompleks yaitu evaluasi. Semakin tinggi tingkat maka akan semakin 

kompleks dan penguasaan suatu tingkat mempersyaratkan penguasaan tingkat 

sebelumnya. Enam tingkat itu adalah: 

1)  Hafalan/pengetahuan (knowledge) (C1) 

Kemampuan menghafal merupakan kemampuan kognitif yang paling 

rendah. Kemampuan ini merupakan kemampuan memanggil kembali fakta persis 

seperti yang disimpan dalam otak digunakan untuk merespon suatu masalah.  

 

 

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/07/aktivitas-belajar-siswa.html
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2)  Pemahaman (comprehension) (C2) 

Kemampuan pemahaman adalah kemampuan untuk melihat hubungan 

fakta dengan fakta. 

3) Penerapan (application) (C3) 

Kemampuan penerapan adalah kemampuan kognitif untuk memahami 

aturan, hukum, rumus, dan sebagainya dan menggunakan untuk memecahkan 

masalah. 

4) Analisis (analysis) (C4) 

Kemampuan analisis adalah kemampuan memahami sessuatu dengan 

menguraikannya ke dalam unsur-unsur. 

(5) Sintesis (synthesis) (C5) 

Kemampuan sintesis adalah kemampuan memahami dengan 

mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam kesatuan. 

(6) Penilaian (evaluation) (C6) 

Kemampuan evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian dan 

mengambil keputusan dari hasil penilaiannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada ranah 

kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 

2.1.3 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

2.1.3.1 Hakikat IPA 

IPA atau sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-
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gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya “metode ilmiah” 

(scientific methods) yang terwujud melalui suatu rangkaian ”kerja ilmiah” 

(working scientifically), nilai dan “sikap ilmiah” (scientific attitudes) (Depdiknas, 

2007:8). 

Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan (Susanto, 

2014: 165). 

Menurut Sutrisno IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang 

benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan 

kesimpulan yang betul (truth). Jadi, IPA mengandung tiga hal: proses (usaha manusia 

memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar), dan 

produk (kesimpulannya betul). Sebagai ilmu pengetahuan, IPA meliputi proses, prosedur 

dan produk. 

IPA memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson san Bergman (dalam Susanto, 2014:170), 

meliputi: (1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori; (2) 

proses ilmiah dpat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena alam 

termasuk juga penerapannya; (3) sikap keteguhan hati, keingintahuan, ketekunan 

dalam menyingkap rahasia alam; (4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan 

tetapi hanya sebagian atau beberapa saja; (5) keberanian IPA bersifat subjektif dan 

bukan kebenaran yang bersifat objektif. 
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Berdasarkan hakikat IPA diatas, maka peneliti menyimpulkan IPA 

merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis yang mengkaji alam semesta 

yang meliputi proses, prosedur dan produk serta memiliki karakteristik-

karakteristik tertentu. 

2.1.3.2 Sifat Dasar IPA 

Cain dan Evans (1993:4) membagi sifat dasar IPA, yaitu: produk, proses, 

sikap, dan teknologi. 

a. IPA sebagai produk 

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

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

separated inti three areas: physical, life, and erart” 

 

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

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

teks, artikel dalam jurnal. 

IPA sebagai produk dalam penelitian ini adalah materi berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori tentang jenis-jenis peristiwa alam, 

penyebab peristiwa alam dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam. 

Contohnya yaitu fakta bahwa gempa di laut dapat menyebabkan tsunami, 

penggundulan hutan menyebabkan banjir dan tanah longsor. 

b. IPA sebagai proses 

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

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

science content”  

 

IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk 

IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan 
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bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap dan saling berkaitan agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, 

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

proses eksperimen atau penelitian yang meliputi: observasi, klasifikasi, 

interprestasi, prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, merencanakan dan 

melaksanakan penelitian, interferensi, aplikasi, dan komunikasi. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan tentang materi jenis-jenis peristiwa alam, penyebab peristiwa alam 

dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam melalui pengamatan media 

audiovisual, dan mencari informasi dengan berbagai sumber untuk memecahkan 

masalahnya. 

c. IPA sebagai sikap 

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

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

intelligent failure should be developed at the elementary level. Children should 

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

knowledge has result from such mistake. Science can be fun and stimulating. 

Children should be involved in “messing about” activities as well as structured 

experiences”  

 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

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

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

selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

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

dan membuat laporan, misalnya sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggungjawab. 
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d. IPA sebagai teknologi 

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

education. That focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as it relates to our daily lives has 

become a vital part of sciencing. The usefulness of science applications in solving 

“real world” problems is the theme seen in new curicula” (Cain dan Evans, 

1993:6). 

 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia yang semakin lama semakin maju kerena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya 

secara langsung dalam bentuk teknologi. 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa 

setelah mempelajari IPA, siswa diharapkan dapat menerapkannya menjadi suatu 

bentuk teknologi yang mempermudah kehidupannya, seperti perlu diketahui siswa 

bahwa bencana alam dapat diprediksikan datangnya dengan alat pendeteksi 

bencana alam (banjir, gempa, tsunami). 

2.1.3.3 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Kurikulum yang mulai berlaku pada tahun 2006 (Standar Isi) memberikan 

suasana baru dalam dunia pendidikan terutama untuk mata pelajaran IPA, yang 

memungkinkan baik guru maupun siswa dapat memberdayakan potensi dan 

kemampuan yang ada (Depdiknas,2007). 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri dari 

tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran IPA harus 

memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan sebagai produk (Wisudawati 

dan Sulistyowati, 2014:26). 

Berdasarkan tujuan kurikulum yang diharapkan, maka pembelajaran IPA 

di Sekolah Dasar hendaknya memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu.  

a.  Pertama, pembelajaran IPA di sekolah Dasar disesuaikan dengan karakteristik 

anak sekolah dasar. 

Piaget (dalam Slavin, 1994: 34) membagi perkembangan kognitif anak-

anak dan remaja menjadi empat tahap: sensorimotor, praoperasional, operasional 

konkrit, dan operasional formal. Semua anak pasti melewati tahap sesuai urutan, 

dan tidak ada anak dapat melewati suatu tahap, meskipun anak-anak yang berbeda 

melewati tahap pada tingkat yang agak berbeda. Individu yang sama dapat 

melakukan pada tahap yang berbeda dari tugas yang berbeda pada waktu yang 

berbeda, terutama pada titik-titik transisi ke tahap baru. Tahap-tahap piaget yaitu: 

1)  Tahap sensorimotor (0 – 2 tahun) 

“Formation of concept of object permanence and gradual progression from 

reflexive behavior to goal-directed behavior”  

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan motorik 

mereka. Bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan 

dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensorimotorik 

yang lebih kompleks. 

2) Tahap praoperasional (2 – 7 tahun) 

“development of the ability to use symbols to represent objects in the world. 

thinking remains egocentric and centered” 
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Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif sehingga 

tidak melibatkan pemikiran operasional. Bayi pada tahap praoperasional 

mulai meningkatkan kosa kata. 

3) Tahap operasional konkret (7 – 11 tahun) 

“improvement in ability to think logically. new abilities include the use of 

operations that are reversible. thinking is decentered and problem solving is 

less restricted by egocentrism. abstract thinking is not possible” 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika namun 

masih dalam bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran 

intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan menggunakan cara berpikir 

operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. 

4) Tahap operasional formal (11 tahun sampai dewasa) 

“abstract and purely symbolic thinking possible. problems can be solved 

through the use of systematic experimentation” 

Pada tahap ini anak sudah mampu mempergunakan pemikiran tingkat yang 

lebih tinggi yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Pemikiran operasional 

formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal, seperti anak 

dapat memecahkan problem walau disajikan secara verbal. Anak sudah 

mampu membentuk hipotesis, melakukan penyelidikan atau penelitian 

terkontrol, dan dapat menghubungkan bukti dan teori. 

Pada anak usia sekolah dasar termasuk dalam kriteria tahap operasional 

konkret. Tahap ini menunjukkan adanya sikap keingintahuan cukup tinggi 

mengenai lingkungannya. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan sains maka 

pada anak sekolah dasar siswa harus diberikan pengalaman serta kesempatan 
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untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam, 

sehingga dapat mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. Adapun implikasi 

dalam pembelajaran dari teori Piaget ini antara lain adalah (Slavin, 1994: 45) : 

1) Menekankan pada proses berfikir (mental) siswa 

“A focus on the process of the children’s thinking, not just its products: 

Inaddition to the correctness of children’s answer, teachers must understand the 

processes children use to get to the answer. Appropriate learning experiences 

build on children’s current level of cognitive functioning, and only when teachers 

appreciate children’s method’s of arriving at particular conclusions are they in a 

position to provide such experiences”.  

Berarti bahwa memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental 

anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, guru harus 

memahami proses yang digunakan anak dalam menemukan jawaban tersebut. 

Penga-matan belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap 

kog-nitif anak dan jika guru perhatian terhadap cara yang digunakan siswa untuk 

sampai pada suatu kesimpulan tertentu, barulah guru dapat dikatakan berada 

dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. 

2) Peran aktif siswa 

“Recognition of the crucial role of children’s selfinitiated, active 

involvement in learning activies: In a Piagetian classroom, the presentation of 

ready-made knowledge is deemphasized, and children are encouraged to discover 

for themselves trough spontaneous interaction with the environment. There-fore, 

intead of teaching didactically, teachers provide a rich variety of ac-tivities that 

permit children to act directly on the physical world”. 

Berarti bahwa memperhatikan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa 

pengajaran pengetahuan jadi tidak mendapat tekanan, melainkan anak didorong 

menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi dengan lingkungannya. 
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Selain mengajar, tugas guru adalah mempersiapkan kegiatan yang memung-

kinkan anak melakukan kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. 

3) Tidak ditekankan pada percepatan praktik yang membuat siswa berfikir 

seperti orang dewasa 

“A deemphasis on practices aimed at making children adultlike in their 

think-ing: Piaget referred to the question “How can we speed up development?’ 

as and educators in the United States seemed most interested in what techniques 

could be used to accelerate children’s progress through the stages”.  

Kutipan tersebut mengandung arti tidak menekankan pada praktek-praktek 

yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam 

pemikirannya. Oleh sebab itu, guru harus melakukan upaya khusus untuk lebih 

menata kegiatan-kegiatan kelas untuk individu-individu dan kelompok-kelompok 

kecil daripada kelompok klasikal. Mengutamakan peran aktif siswa dalam 

berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam 

kelas tidak menyajikan pengetahuan jadi, melainkan anak didorong 

untukmenemukan sendiri pengetahuan yaitu melalui interaksi-interaksi dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempersiapkan beraneka 

ragam kegiatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. 

4) Memahami adanya perbedaan perkembangan individual siswa 

“Acceptance of individual differences in developmental progress: Piaget’s  

theory assumes that all children go throught the same sequence of development, 

but they do so at different rates”.  

Berarti bahwa memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal 

kemajuan perkembangan. Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh 

dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 

berlangsung pada kecepatan yang berbeda.  
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b. Pembelajaran IPA di SD menerapkan keterampilan proses 

Pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa adalah 

pembelajaran yang menerapkan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah 

keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir. Keterampilan proses dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses 

terintegrasi (wisudawati, 2014: 116). 

Keterampilan proses dasar meliputi mengamati, menggolongkan/ 

mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginterpretasi data, 

memprediksi, menggunakan alat, melakukan pekerjaan, dan menyimpulkan. 

Keterampilan proses IPA terintegrasi meliputi merumuskan masalah, 

mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, 

mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh 

dan menyajikan data, menganalisis data, mengajukan hipotesis, merancang 

penelitian, melakukan penyelidikan dan percobaan. 

c. Pembelajaran IPA yang benar mencakup semua komponen 

Pembelajaran IPA yang sesuai dengan karakteristik anak SD, menerapkan 

keterampilan proses IPA serta mencakup semua komponen hakikat IPA maka 

tujuan yang dikehendaki dalam kurikulum dapat tercapai. 

Selain itu, Pembelajaran IPA di SD memiliki prinsip-prinsip antara lain : 

(1) pemahaman kita tentang dunia di sekotar kita di mulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun non inderawi; (2) pengetahuan yang diperoleh tidak 

pernah terlihat secara langsung sehingga perlu diungkap selama proses 

pembelajaran; (3) pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang 
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konsisten dengan pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang anda miliki; (4) 

dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi 

dengan konsep yang lain; dan (5) IPA terdiri atas produk, proses dan prosedur 

(Sutrisno, 2007:5-3). 

Pembelajaran IPA hendaknya: (1) dapat menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa bahwa mereka ”mampu” dalam IPA dan bahwa IPA bukanlah pelajaran 

yang harus ditakuti; (2) membelajarkan IPA tidak hanya membelajarkan konsep-

konsepnya saja, namun juga disertai dengan pengembangan sikap dan 

keterampilan ilmiah (domain pengetahuan dan proses kognitif); (3) pembelajaran 

IPA memberikan pengalaman belajar yang mengembangkan kemampuan 

bernalar, merencanakan dan melakukan penyeli-dikan ilmiah, menggunakan 

pengetahuan yang sudah dipelajari untuk memahami gejala alam yang terjadi di 

sekitarnya; (4) merevitalisasi ”keterampilan proses sains” bagi siswa, guru, dan 

calon guru sebagai misi utama PBM IPA di sekolah untuk mengembangkan 

kemampuan observasi, merencanakan penyelidikan, menafsirkan (interpretasi) 

data dan informasi (narasi, gambar, bagan, tabel) serta menarik kesimpulan 

(Depdiknas, 2007:23). 

2.1.4 Model Problem Based Learning (PBL) 

2.1.4.1 Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suprijono (2012:54) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas 
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dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksduk. Guru biasanya menempatkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Pembelajaran kooperatif didukung oleh teori Vygotski. Dukungan teori 

Vygotsky terhadap model pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar 

sebagai proses dialog interaktif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

berbasis sosial. Menurut Anita Lie, model pembelajaran ini didasarkan pada 

falsafat homo homini socius. Berlawanan dengan teori Darwin, falsafah ini 

menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial. Dialog interaktif (interaksi 

sosial) adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak 

akan mungkin ada kehidupan bersama. Dengan kata lain, kerja sama merupakan 

kebutuhan yang sangat penting  artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa 

kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi, dan kehidupan bersama 

lainnya. Secara umum tanpa interaksi sosial tidak akan ada pengetahuan Piaget 

sebagai pengetahuan sosial. 

Dukungan lain dari teori vygotsky terhadap model pembelajaran 

kooperatif adalah arti penting belajar kelompok. Menurut Chaplin mendefinisikan 

kelompok sebagai  

“a collection of individuals who have some characterictic in common or 

who are pursuing a common goal. Two or more persons who interact in any way 

constite a group. It is not necessary, however, for te member of a group interact 

directly or in face to face manner”.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan  bahwa kelompok itu 

dapat terdiri dari dua orang saja, tetapi juga dapat terdiri banyak orang. Chalpin 

juga mengatakan bahwa anggota kelompok tidak harus berinteraksi secara 
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langsung yaitu face to face. Sedangkan pengertian kelompok menurut ahli 

dinamika kelompok bernama Shaw dalam Suprijono (2012:57) “as two or more 

people who interact with and influence one another”. Menurut Shaw satu ciri 

yang dipunyai oleh semua kelompok yaitu anggotanya saling berinteraksi, saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 

Belajar secara kooperatif mampu melibatkan siswa secara aktif melalui 

proses-proses mentalnya dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan antar 

individu, serta meminimalisasi pengaruh negatif yang timbul dari kondisi 

pembelajaran kompetitif (persaingan belajar yang tidak “sehat”). Oleh karena itu,  

kelompok-kelompok belajar siswa yang merupakan ciri dari pembelajaran 

kooperatif digunakan dalam pembelajaran problem based learning (PBL). 

2.1.4.2 Pengertian Model Problem Based Learning  (PBL) 

Duch (dalam Shoimin, 2014:130) mendefinisikan problem based learning 

(PBL) atau pembelajaran berbasis masalah (pbm) adalah model pengajaran yang 

bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik 

belajar berpikir kritis dan keterampilan memacahkan masalah serta memperoleh 

pengetahuan. Finkle dan Torp menyatakan bahwa PBL merupakan pengembangan 

kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi 

pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan 

menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah 

sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik.  

Arend (2008:41) mendefinisikan PBL sebagai model yang menyuguhkan 

berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat 
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berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Sedangkan 

Wisudawati (2014:89) mendefinisikan PBL sebagai model yang menyajikan suatu 

masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada peserta didik untuk 

diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. PBL 

dikembangkan John Hopkins University yang bertujuan untuk membantu peserta 

didik mempelajari konsep pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah 

dengan menghubungkan situasi masalah yang ada dalam dunia nyata. 

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa  problem based 

learning (PBL) adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya suatu 

permasalahan sehari-hari yang nantinya akan diselidiki dan dicari pemecahannya. 

2.1.4.3 Karakteristik Model Problem Based Learning  (PBL) 

Liu (dalam Shoimin, 2013:131) menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu: 

a.  Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori 

konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. 

b. Authentic problems form the organizing focus for learning 

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik 

sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

c. New information is acquired through self-directed learning 
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Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui 

dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku atau informasi lainnya. 

d. Learning occurs in small groups 

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun 

pengetahuan secara kolaboratif, PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. 

Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas dan penetapan tujuan. 

e. Teachers act as facilitators 

Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru 

harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar 

mencapai target yang hendak dicapai. 

Sedangkan Arend (2008:42) mendeskripsikan Model Problem Based 

Learning (PBL) memiliki fitur-fitur yaitu: 

a.  Pertanyaan atau masalah perangsang 

Pelajaran PBL diorganisasikan di seputar situasi-situasi kehidupan nyata 

yang menolak jawaban-jawaban sederhana dan mengundang solusi yang 

competing. 

 b. Fokus interdisipliner 

PBL tidak hanya dipusatkan pada subjek tertentu namun masalah yang 

diinvestigasi dipilih karena solusinya menuntut siswa untuk menggali banyak 

subjek. 

c. Investigasi autentik 
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PBL mengharuskan siswa untuk melakukan investigasi autentik yang 

berusaha menemukan solusi riil untuk masalah riil. Metode-metode investigatif 

yang digunakan tergantung pada sifat masalah yang diteliti. 

d. Produksi Artefak dan exbihit 

PBL menuntut siswa untuk mengonstruksikan produk dalam bentuk 

artefak dan exbihit yang menjelaskan atau merepresentasikan solusi mereka. 

Produk itu bisa berbentuk debat bohong-bohongan, laporan, model fisik, video, 

atau program komputer yang nanti akan dideskripsikan dan dirancang siswa untuk 

mendemonstrasikan kepada orang lain apa yang telah mereka pelajari dan 

memberikan alternatif yang menyegarkan untuk makalah wajib atau ujian 

tradisional. 

e. Kolaborasi 

PBL ditandai oleh siswa yang bekerja bersama-sama siswa lain yang 

memberikan motivasi untuk keterlibatan secara berkelanjutan dalam tugas-tugas 

kompleks dan meningkatkan kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan 

dialog bersama, dan untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial. 

2.1.4.4 Langkah-langkah Model Problem Based Learning  (PBL) 

Adapun langkah-langkah model Problem Based Learning (PBL) menurut 

Trianto (2009:98) yaitu: 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 
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Tahap Tingkah Laku Guru 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

Adapun deskripsi kelima langkah model Problem Based Learning (PBL) 

sebagai berikut. 

a. Tahap-1: Orientasi siswa pada masalah 

Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran berdasarkan masalah 

adalah tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi untuk 

melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi 

pemelajar yang mandiri. Cara yang baik dalam menyajikan masalah untuk suatu 

materi pelajaran dalam pemelajaran berdasarkan masalah adalah dengan 

menggunakan kejadian yang mencengangkan dan menimbulkan misteri sehingga 

membangkitkan minat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. (Trianto, 2009:99) 

b. Tahap-2: Mengorganisasi siswa untuk belajar 
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Pada model pengajaran berdasarkan masalah dibutuhkan pengembangan 

keterampilan kerjasama diantara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki 

masalah secara bersama. Berkenaan dengan hal tersebut siswa memerlukan 

bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. 

Bagaimana mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif 

berlaku juga dalam mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok pengajaran 

berdasarkan masalah. (Trianto, 2009:100) 

 c. Tahap-3: Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai 

sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu 

masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

tersebut.  

Guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan penerimaan 

sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam 

tahap penyelidikan dalam rangka pemelajaran berdasarkan masalah. (Trianto, 

2009:100) 

Guru mendampingi peserta didik dalam melaksanakan penyelidikan baik 

sendiri maupun kelompok dengan cara mengumpulkan data dan melakukan 

percobaan serta mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan memberikan solusi. 

(Wisudawati, 2014:93) 

d. Tahap-4: Mengembangkan dan mempresentasikan hasil  

Selanjutnya, guru memberi kesempatan  kepada setiap kelompok melalui 

perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sementara 
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kelompok lain turut memperhatikan. Setelah selesai penyajian perwakilan dari 

kelompok yang tidak maju diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

kepada penyaji secara bergantian. Disini, setiap siswa akan mempertahankan 

pemahaman terhadap materi yang telah diyakini bersama kelompoknya. Artinya, 

ada pengetahuan yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang ketika apa 

yang diyakini juga dibenrkan oleh gurunya. Setelah selesai semua presentasi, 

maka guru memberikan umpan balik mulai dari penjelasan materi sampai jawaban 

LKS. (Rusmono, 2014:85) 

e. Tahap-5: Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 

Tugas guru pada tahap akhir pengajaran berdasarkan pemecahan masalah 

adalah membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

sendiri, dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. (Trianto, 2009:100) 

2.1.4.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning  (PBL) 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki kelebihan 

antara lain : 

a.  siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata; 

b. siswa memiliki kemampuan  membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar; 

c. pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban 

siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi; 

d. terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok; 
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e. siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi; 

f. siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri; 

g. siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka; 

h. kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok 

dalam bentuk peer teaching. 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran ini juga memiliki 

kelemahan, yaitu: 

a.  PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru 

berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk 

pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan 

pemecahan masalah; 

b. dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

Solusi untuk mengatasi kelemahan model Problem Based Learning (PBL) 

diantaranya adalah  

a.  PBL dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD karena pembelajaran 

IPA di SD kelas tinggi membutuhkan pembelajaran yang berbasis masalah 

agar siswa paham akan materi pelajarannya. 

b. guru harus lebih kreatif memanajemen siswa dalam membagi tugas di kelas. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

model problem based learning (PBL) merupakan pembelajaran yang bercirikan 
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adanya suatu permasalahan nyata untuk para peserta didik belajar berpikir kritis 

dan keterampilan memacahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Model 

pembelajaran ini memiliki karakteristik tersendiri. Selain memiliki karakteristik, 

model ini juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Meskipun kelebihan ini 

memiliki kelemahan, namun dapat diatasi sehingga dalam pelaksanaannya 

berjalan dengan maksimal. 

2.1.5 Media Audiovisual 

2.1.5.1 Pengertian Media 

Menurut Heinich (dalam Anitah, 2009:6.3) media yaitu alat saluran 

komunikasi. Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara”, yaitu perantara sumber 

pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Heinich mencontohkan 

media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. 

Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau jembatan 

dari pesan-pesan pembelajaran (mesaage) yang disampaikan oleh sumber pesan 

(guru) kepada penerima pesan (siswa) dengan maksud agar pesan-pesan tersebut 

dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai tujuannya. 

Sedangkan menurut Gagne dan briggs  (dalam Arsyad 2014:4) media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, 

video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan computer. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan guru dalam 



47 
 

 

 

memudahkan penyampaian materi pembelajaran kepada siswa agar siswa cepat 

dalam menerima materi pembelajaran. 

2.1.5.2 Jenis-jenis Media 

Media terdiri dari berbagai jenis. Menurut Leshin, pollock dan reigeluth 

(dalam Arsyad, 2014:38) mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok, 

yaitu : (1) media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan 

kelompok, field trip. (2) media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat 

bantu kerja dan lembaran lepas. (3) media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, 

bagan, grafik, transparansi, slide. (4) media berbasis audio-visual (video, film, 

program slide-tape, televisi). (5) media berbasis komputer (pengajaran dengan 

bantuan komputer, interaktif video, hypertext. 

Selain itu, media pembelajaran terbagi menjadi 3 kelompok yaitu media 

visual, media audio dan media audiovisual. Media visual dibagi menjadi 2 yaitu 

media visual yang diproyeksikan meliputi gambar diam (opaque projection, 

overhead projection (OHP), dan slide projection) dan gambar bergerak (filmstrip, 

film, dan LCD) serta media visual yang tidak diproyeksikan (fotografik, grafis, 

media 3 dimensi). Jenis media audio terdiri atas program kaset suara, CD audio, 

dan program radio. Sedangkan media audiovisual diantaranya program 

video/televisi pendidikan, video/televisi instruksional, program slide suara dan 

program CD interaktif (Anitah, 2009: 6.16). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan jenis-jenis media 

pembelajaran ada 3 yaitu media visual yang dapat dilihat oleh indra penglihat 

contohnya gambar, media audio yang dapat didengarkan oleh indra pendengar 
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contohnya radio dan media audiovisual yang dapat dilihat oleh indra penglihat dan 

didengarkan oleh indra pendengar contohnya televisi. 

2.1.5.3 Media Audiovisual 

Anitah (2009:6.30) menyatakan bahwa media audiovisual merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Penggunaan 

media ini akan semakin lengkap dan optimal dalam penyajian bahan ajar kepada 

para siswa, selain itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan 

sebagai penyaji materi (teacher), tetapi penyajian materi bisa diganti oleh media 

audiovisual maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu 

memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. 

Sementara itu, Asyhar (2012:73) menjelaskan media audiovisual dapat 

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

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audiovisual terbagi dua macam, 

yaitu : (1) audiovisual murni, yakni baik unsur suara maupun gambar berasal dari 

satu sumber seperti video kaset (2) audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan 

unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda misalnya film bingkai.  

Daryanto (2012 :113) membagi audiovisual menjadi dua jenis. Jenis 

pertama disebut media audiovisual murni yang dilengkapi fungsi peralatan suara 

dan gambar dalam satu unit seperti film gerak (movie) bersuara, televisi dan 

video. Jenis kedua adalah media audiovisual tidak murni yakni apa yang kita 

kenal dengan slide, opaque, OHP dan peralata visual lainnya bila diberi unsur 

suara dari rekaman kaset yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu 
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atau satu proses pembelajaran. Tetapi demikian itu tidak mengubah hakikatnya 

sebagai peralatan media visual. Karena unsur gambar pada jenis kedua ini berupa 

gambar yang diproyeksikan, maka tayangan gambar tersebut tetap gambar diam 

(still picture), tidak bergerak dan termasuk media visual. 

Media audiovisual dalam penelitian ini berupa media audiovisual murni 

yaitu video. Karakteristik video antara lain : (1) mengatasi keterbatasan jarak dan 

waktu; (2) dapat diulangi untuk menambah kejelasan materi; (3) pesan yang 

disampaikan mudah dan cepat diingat; (4) mengembangkan pikiran; (5) 

mengembangkan imajinasi; (6) memperjelas hal-hal yang abstrak; (7) mampu 

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan; (8) menumbuhkan minat 

dan motivasi belajar (Daryanto, 2012 : 127). 

Video juga memiliki kelemahan yaitu: (1) media ini terlalu menekankan 

pentingnya materi daripada proses pengembangan materi tersebut; (2) dilihat dari 

ketersediaannya maih sedikit sekali video di pasaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran di sekolah; (3) di sisi lain produk video sendiri membutuhkan waktu 

dan biaya cukup banyak. 

Solusi untuk mengatasi kelemahan media video adalah (1) 

mengembangkan materi yang ada di video dengan cara mengaplikasikan materi 

dengan lingkungan sekitar siswa; (2) karena masih sedikit video di pasaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran maka guru harus kreatif dalam membuat video 

sendiri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan; (3) video 

dibuat sesederhana mungkin namun sudah mencakup tujuan pembelajaran yang 

akan di ajarkan. 
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Pemanfaatan video dalam proses pembelajaran hendaknya memperhatikan 

hal-hal berikut : (1) program video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; (2) guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih 

dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran; (3) sesudah 

program video dipertunjukkan perlu diadakan diskusi yang juga perlu 

dipersiapkan sebelumnya; (4) video perlu diputar dua kali agar siswa lebih paham; 

(5) perlu adanya penugasan kepada siswa untuk memperhatikan bagian-bagian 

tertentu; (6) perlu adanya tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap 

tayangan video yang diputar. 

2.1.5.4 Teori yang Mendasari Penggunaan Media Pembelajaran 

Dalam memilih media pembelajaran guru harus mempertimbangkan 

beberapa hal, salah satunya yaitu kelebihan dan kekurangan media tersebut. Selain 

itu, guru harus mempertimbangkan beberapa teori yang menjadi landasan 

penggunaan media pembelajaran. Menurut Arsyad (2014:13) salah satu gambaran 

yang dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses 

belajar adalah Dale’s Cone of Experience (Dale,1969). Kerucut pengalaman 

Edgar merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman 

yang dikemukakan oleh Bruner. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kemudian 

melalui benda tiruan, dan lambang verbal (abstrak).  
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Gambar 2.1  Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan tingkat pengalaman seseorang dari 

yang bersifat konkret ke abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak 

media penyampai pesan tersebut. Dasar pengembangan kerucut di bawah 

bukanlah tingkat kesulitan, namun merupakan tingkat keabstrakan. Tingkat 

keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan dituangkan ke dalam 

lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata. Jika pesan terkandung dalam 

lambang-lambang, indera yag dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, 

yaitu indera penglihatan atau indera pendengaran. Meskipun tingkat partisipasi 

fisik berkurang, keterlibatan imajinatif semakin bertambah dan berkembang 

(Arsyad, 2014:14). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berperan sebagai alat untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. 

Guru berperan sebagai fasilitator belajar. Dengan penggunaan media, maka 

pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa. 
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2.1.6 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran  

Salah satu landasan teoritik pembelajaran problem based learning (PBL) 

dengan media audiovisual adalah teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme. 

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri 

pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada teacher centered. 

Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung dengan berbasis pada 

aktivitas siswa. 

2.1.6.1 Teori Belajar Kognitif 

Piaget (dalam Slavin, 1994: 34) membagi perkembangan kognitif anak-

anak dan remaja menjadi empat tahap: sensorimotor, praoperasional, operasional 

konkrit, dan operasional formal. Ia percaya bahwa semua anak melewati tahap ini 

dalam urutan, dan bahwa tidak ada anak dapat melewati suatu tahap, meskipun 

anak-anak yang berbeda melewati tahap pada tingkat yang agak berbeda. Tahap-

tahap piaget yaitu: 

1)  Tahap sensorimotor (0 – 2 tahun) 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan motorik 

mereka. Bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan 

dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensorimotorik 

yang lebih kompleks. 

2) Tahap praoperasional (2 – 7 tahun) 
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Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif sehingga 

tidak melibatkan pemikiran operasional. Bayi pada tahap praoperasional 

mulai meningkatkan kosa kata. 

3) Tahap operasional konkret (7 – 11 tahun) 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika namun 

masih dalam bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran 

intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan menggunakan cara berpikir 

operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. 

4) Tahap operasional formal (11 tahun sampai dewasa) 

Pada tahap ini anak sudah mampu mempergunakan pemikiran tingkat yang 

lebih tinggi yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Pemikiran operasional 

formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal, anak sudah 

mampu membentuk hipotesis, melakukan penyelidikan atau penelitian 

terkontrol, dan dapat menghubungkan bukti dan teori. 

Pada anak usia sekolah dasar termasuk dalam kriteria tahap operasional 

konkret. Tahap ini menunjukkan adanya sikap keingintahuan cukup tinggi 

mengenai lingkungannya. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan sains maka 

pada anak sekolah dasar siswa harus diberikan pengalaman serta kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam, 

sehingga dapat mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. 
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2.1.6.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut 

konstruktivisme pengetahuan memang berasal dari luar akan tetapi dikonstruksi 

oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengetahuan terbentuk oleh dua 

faktor penting yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan 

subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Dengan demikian, pengetahuan itu 

tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan 

mengkonstruksinya (Sanjaya, 2011:264). 

Setiap anak sudah memiliki skemata yang terbentuk semenjak bayi 

ditambah dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Skemata anak-

anak merupakan campuran pengertian-pengertian yang benar dan yang salah. Satu 

atau beberapa konsep biasanya membentuk suatu skemata. Jika salah satu 

pengertian atau konsep pembentuk skema salah maka informasi seputar konsep 

tersebutpun salah dan aplikasinya salah. Dan sulitnya anak-anak berpegang teguh 

pada konsep tersebut.  

Pada anak usia SD biasanya sering mengalami miskonsepsi dalam IPA 

sebagai contoh miskonsepsi dalam fotosintesis. Sejak kecil anak melihat 

tumbuhan hijau mendapat makanan dari air, tanah dan pupuk. Hal ini merupakan 

konsep yang salah karena tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri 

dengan berfotosintesis.  Oleh karena itu teori belajar Konstruktivisme dapat 

membantu guru dalam membangun pengetahuan baru dalam struktur konsepsi 

(pengalaman) siswa. 
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2.1.7 Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) dengan Media 

Audiovisual  

Dalam penelitian ini akan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media audiovisual. Merujuk pendapat Shoimin (2014) mengenai 

model Problem Based Learning (PBL) dan  Arsyad (2014) mengenai media 

audiovisual, maka didapatkan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual: 

(1) guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih; 

(2) guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan media audiovisual; 

(3) guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan, pengumpulan data, hipotesis, dan 

pemecahan masalah; 

(4) guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantumereka berbagi tugas dengan temannya. 

(5) guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini berpijak pada hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). Berikut ini adalah hasl penelitian tersebut. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ani Indriawati (2013) yang berjudul 

“Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika” menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru siklus I 

mendapat jumlah skor rata-rata 65,5 (sangat baik), siklus II 75 (sangat baik), (2) 

aktivitas siswa siklus I mendapat jumlah skor rata-rata 29,5 (baik), siklus II 35,05 

(sangat baik), (3) hasil belajar siswa akhir siklus I mendapat nilai rata-rata 64,17 

dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 70,83 %, pada akhir siklus II hasil belajar 

siswa rata-rata 74,37 dan ketuntasan belajar klasikal 91,67 %. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Zaini, Mahmud Alpusari dan H. 

Lazim (2015) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 145 Pekanbaru” 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada prasiklus rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 64,28 meningkat pada ulangan harian I menjadi 71,07%. dengan 

peningkatan 10,56% ulangan harian II menjadi 79,1% dengan peningkatan 

23,05% dan ulangan harian III meningkat 89,46% dengan peningkatan 39,17%. 

Penelitian Internasional oleh Cemal Tosun (2011) yang berjudul “Using 

the MOODLE Learning Management System in Problem Based Learning 

Method” menunjukkan bahwa dengan menggunakan MOODLE selama 

implementasi dari metode PBL pelajaran memudahkan memiliki efek positif pada 

siswa. Berkat MOODLE, ditetapkan bahwa antara kualitas tinggi dan pengaturan 

interaktif yang disediakan selama pembelajaran memberikan dorongan untuk 

partisipasi meningkat. 
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Penelitian internasional oleh Terry Barrett (2011) yang berjudul “Learning 

about the problem in problem-based learning (PBL) by listening to students’ talk 

in tutorials: a critical discourse analysis study” menunjukkan bahwa banyak yang 

harus dipelajari tentang sifat dari masalah pada PBL dari mendengarkan 

pembicaraan siswa dalam tutorial; pemahaman dalam masalah memberi kita cara 

berpikir yang baru tentang merancang masalah dalam PBL,; dan masalah PBL 

harus dirancang untuk memaksimalkan potensi mereka untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa, identitas serta perilaku dan sikap.  

Penelitian internasional oleh Kristof De Witte dan Rogge (2014) yang 

berjudul “Problem-based learning in secondary education: evaluation by an 

experiment” menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah memberikan 

efek positif yang signifikan terhadap prestasi siswa, motivasi dan pada suasana 

kelas.  

Hasil penelitian tersebut tersebut menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Sehingga, penelitian tersebut menjadi 

pendukung asumsi pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) akan dilaksanakan dengan media audiovisual. 

Media audiovisual digunakan dalam penelitian ini, salah satunya karena 

berpijak pada hasil penelitian sebelumnya tentang media audiovisual. Berikut ini 

adalah hasil penelitian tentang media audiovisual yang mendukung pemilihan 

media audiovisual. 



58 
 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Desy Permini, Made Sulastri, dan Ni 

Wayan Rati (2014) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Savi 

Berbantuan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar IPA 

pada siswa, pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa sebesar 64,67% (cukup), 

mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 78,67% (tinggi) dengan 

peningkatan sebesar 14%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulia Nurul Azizah (2012) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Subtema Kebiasaan Makanku melalui Model 

PBL dengan Media Audio-Visual” menunjukkan bahwa keterampilan guru pada 

siklus I memperoleh skor 26 (baik) dan pada siklus II 32 (sangat baik). Aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 25,8 (baik), dan pada siklus II 31,05 

(sangat baik). Keterampilan menulis laporan pengamatan pada siklus I mengalami 

ketuntasan klasikal sebanyak 72,5% dan pada siklus II sebanyak 87,5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Md. Supriadi, I Wy. Sujana, dan I Wy. 

Wiarta (2013) yang berjudul “Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Berbantuan Media Audiovisual Berpengaruh terhadap Hasil Belajar Ips 

Siswa Kelas IV SD Gugus Ubud Gianyar” menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan secara signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media 

audiovisual dengan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sebesar 11,56 dengan 
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menggunakan taraf signifikan 5% dan dk = 86 diperoleh sebesar 2,00. Ini berarti > 

(11, 56 > 2,00).  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media audio-

visual dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Sehingga 

penelitian tersebut menjadi pendukung asumsi pada penelitian ini. 

Dalam berbagai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model problem based learning (PBL) dan media audiovisual sudah berhasil oleh 

karena itu dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian tindakan kelas 

dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model problem 

based learning (PBL) dengan media audiovisual pada siswa kelas V SDN 

Tambakaji 05 Semarang. 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Masalah-masalah sering dijumpai dalam kegiatan pembelajaran IPA 

materi Peristiwa alam di kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran tidak menitikberatkan pada siswa sebagai orang 

belajar, tidak menyajikan masalah yang otentik dalam pembelajaran, siswa tidak 

membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar, proses 

pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kelompok kecil, dan guru tidak berperan 

sebagai fasilitator. Sedangkan media yang digunakan tidak mengatasi keterbatasan 

jarak dan waktu, tidak dapat diulangi untuk menambah kejelasan materi, pesan 

yang disampaikan tidak mudah dan sukar diingat, tidak mengembangkan pikiran, 

tidak mengembangkan imajinasi, tidak memperjelas hal-hal abstrak, tidak 
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menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan; tidak menumbuhkan minat 

dan motivasi belajar. 

Siswa masih belajar secara individual, belum memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dalam situasi nyata dan belum membangun 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Tingkat ketuntasan hasil belajar 

IPA kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang belum mencapai 100%. Dari 41 siswa 

hanya 10 siswa (24,39%) yang mendapat nilai di atas KKM sedangkan sisanya 31 

siswa (75,60%) mendapat nilai dibawah KKM. 

Solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA 

adalah dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan 

media audiovisual. Adapun langkah pembelajarannya adalah (1) Guru membuka 

pelajaran dengan melakukan tanya jawab; (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

membantu mendefinisikan masalah dengan media audiovisual; (3) guru memotivasi 

siswa mengumpulkan informasi  tentang masalah yang telah disajikan dengan media 

audiovisual; (4) guru membantu merencanakan dan mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

guru membantu melakukan refleksi dan memberikan penguatan; dan (6) guru menutup 

pelajaran dengan memberikan soal evaluasi. Berdasarkan kajian teori dan kajian 

empiris dapat ditetapkan kerangka berpikir yang terdiri dari tiga tahap, yaitu 

kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Adapun alur dari kerangka berfikir 

dapat dilihat dari bagan berikut : 
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Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan teori yang telah dikaji, hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah “Model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 

Semarang”.  

 

Guru 

1) Belum menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis masalah 

2) Belum menggunakan masalah otentik dalam pembelajaran IPA  

3) Menggunakan media yang tidak dapat dilihat sekaligus didengar siswa 

Siswa dan hasil belajar 

1) Masih belajar secara individual 

2) Belum memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata 

3) Belum membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar 

4) 75,60 % siswa tidak mencapai KKM dalam pembelajaran IPA 

Langkah pembelajaran problem based learning dengan media audiovisual.  

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Mendefinisikan masalah melalui audiovisual (video) 

3. Mendorong mengumpulkan informasi 

4. Membantu merencanakan pembuatan laporan 

5. Melakukan refleksi  

 

Guru 

1) sudah menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis masalah 

2) sudah menggunakan masalah otentik dalam pembelajaran IPA  

3) menggunakan media yang dapat dilihat sekaligus didengar siswa 

Siswa dan hasil belajar 

1) belajar secara kelompok 

2) sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata 

3) sudah membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar 

4) sebanyak 80% siswa tuntas belajar 

Kualitas Pembelajaran 

Meningkatnya Keterampilan guru 

Meningkatnya aktivitas siswa 

Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

KONDISI 

AWAL 

 

KONDISI 

AKHIR 

PELAKSA-

NAAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari beberapa langkah. 

Menurut Iskandar (2011:48) prosedur penelitian tindakan kelas terdiri dari empat 

kegiatan yaitu : (1) perencanaan (planning); (2) pelaksanaan (acting); (3) 

pengamatan (observing); dan (4) refleksi (reflecting).  Adapun gambaran siklus 

dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

 

Bagan 3.1 Siklus PTK 

   
(Iskandar, 2011:49) 
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3.1.1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan mencakup semua langkah-langkah tindakan 

secara rinci. Segala keperluan pelaksanaan penelitian mulai dari materi/bahan ajar, 

rencana rencana pengajaran yang mencakup metode/teknik mengajar, serta teknik 

atau instrumen observasi/evaluasi, serta perlu memperhitungkan segala kendala 

yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan penelitian (Iskandar, 2011:48). 

Menurut Aqib (2010:30) perencanaan tindakan meliputi : (1) membuat 

skenario pembelajaran; (2) mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung; (3) 

mempersiapkan instrumen; (4) melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan 

perbaikan 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, supaya pelaksanaan tindakan 

dapat berjalan dengan optimal, apabila ada kesepakatan dengan guru kolaborator, 

mengingat peneliti bukan merupakan pengampu asli kelas yang diteliti. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Setelah perencanaan dilaksanakan, tahap penelitian dilaksanakan, yaitu 

pelaksanaan (implementasi) dari semua rencana yang telah dibuat (Iskandar, 

2011:51). Selain itu Aqib (2010:31) juga mengungkapkan pelaksanaan tindakan 

yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dimana dan bagaimana melakukan 

tindakan kelas. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada penelitian ini direncanakan 

minimal tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus I (satu) 

adalah pelaksanaan pembelajaran IPA yaitu tentang peristiwa alam yang terjadi 

dan dampaknya bagi lingkungan sekitar melalui penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan media audiovisual. Siklus II (dua) dilaksanakan untuk 



64 
 

 

 

memperbaiki kelemahan-kelemahan dan masalah yang terjadi dalam pembelajaran 

IPA siklus I dengan menerapkan model yang sama yaitu model Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan media audiovisual. Siklus III (tiga) dilaksanakan 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran IPA siklus II dengan menerapkan model yang sama yaitu model 

Problem Based Learning (PBL) berbantuan media audiovisual 

Siklus II dilaksanakan dengan indikator yang berbeda dari siklus I. Siklus 

III dilaksanakan dengan indikator yang berbeda dari siklus II. Siklus I, siklus II 

dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah disusun dalam tahap perencanaan. 

3.1.3. Pengamatan (Observasi) 

Menurut iskandar (2011:51) pengamatan tindakan (action oservation) dan 

kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data yang 

dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang 

sudah dibuat, serta dampaknya  terhadap proses dan hasil intruksional yang 

dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh 

peneliti. 

Sedangkan menurut Aqib (2010: 31) menjelaskan tujuan dilakukan 

pengamatan adalah untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat 

dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan refleksi. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli. tentang pengamatan, maka 

pengamatan dalam penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif ketika 
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pelaksanaan tindakan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa 

menggunakan instrumen pengamatan yang telah disusun.  

3.1.4. Refleksi 

Refleksi terhadap tindakan merupakan tahapan untuk memproses data 

yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan 

dan dicari eksplanasinya, dianalisis dan disintesis (Iskandar, 2011:52) 

Pada bagian refleksi dilakukan analisis data mengenai proses masalah, 

hambatan dan dijumpai dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak 

pelaksanaan tindakan (Aqib, 2010: 31). 

Berdasarkan pengertian refleksi menurut para ahli tersebut, refleksi dalam 

penelitian ini dilakukan dilakukan secara kolaboratif untuk mengkaji proses 

pembelajaran berupa aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa. 

Hasil refleksi ini dijadikan wacana bagi guru untuk membuat rencana tindak lanjut 

perbaikan dan pengembangan siklus dan pembelajaran berikutnya dari siklus 

sebelumnya. 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1. Siklus I 

Siklus I terdiri dari 1 pertemuan dengan alokasi waktu pertemuan 2x35 

menit. 

3.2.1.1.Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam siklus I meliputi kegiatan-kegiatan :  
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a.  penyusunan RPP  

Kelas/Semester V/II (genap) 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Standar Kompetensi 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampak-nya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Indikator 7.6.1.Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

7.6.2.Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam 

yang ada di Indonesia 

7.6.3.Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

7.6.4.Menjelaskan cara menanggulangi peristiwa alam 

tersebut 

b. persiapan sumber dan media pembelajaran.  

  

Gambar 3.1 Media Pembelajaran Siklus I 

c.  persiapan alat evaluasi berupa lembar kerja kelompok dan soal evaluasi;  

d.  menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA. 
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3.2.1.2.Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari kegiatan pendahuluan; 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Langkah-langkah pembelajarannya yaitu : (1) guru membuka pelajaran 

dengan melakukan tanya jawab; (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

membantu mendefinisikan masalah dengan media audiovisual; (3) guru memotivasi siswa 

mengumpulkan informasi  tentang masalah yang telah disajikan dengan media 

audiovisual; (4) guru membantu merencanakan dan mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

guru membantu melakukan refleksi dan memberikan penguatan; (6) guru menutup 

pelajaran dengan memberikan soal evaluasi. 

3.2.1.3.Pengamatan 

Selama pelaksanaan tindakan berlangsung, pengamatan yang dilakukan 

adalah (1) Pengamatan terhadap keterampilan guru melalui lembar instrumen 

pengamatan keterampilan guu dalam pembelajaran pada siklus I berlangsung; (2) 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa melalui lembar instrumen pangamatan 

aktivitas siswadalam pembelajaran pada siklus I berlangsung; (3) Pengamatan 

terhadap catatan lapangan pada siklus I berlangsung. 

3.2.1.4.Refleksi 

Hal yang perlu dilakukan peneliti dan guru kolaborator dalam refleksi ini 

adalah: (1) mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

pertama; (2) mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran siklus I; (3) 

membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus I; dan (4) merencanakan 

tindak lanjut untuk siklus kedua dan selanjutnya. 
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3.2.2. Siklus II 

3.2.2.1.Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II adalah perbaikan pembelajaran 

yang telah dilakukan pada siklus I. Tahap perencanaan dalam siklus II meliputi 

kegiatan-kegiatan : 

a)  Perbaikan dan penyusunan RPP 

Kelas/Semester V/II (genap) 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Standar Kompetensi 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampak-nya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Indikator 7.6.5.Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.6.Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam di 

lingkungan sekitar 

7.6.7.Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

7.6.8.Menjelaskan cara menanggulangi peristiwa alam 

tersebut 

b)  persiapan sumber dan memperbaiki media pembelajaran. 

 

Gambar 3.2 Media Pembelajaran Siklus II 
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c)  memperbaiki dan mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja kelompok 

dan soal evaluasi;  

d)  menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

3.2.2.2.Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus II meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Langkah-langkah pembelajarannya yaitu : (1) guru membuka pelajaran 

dengan melakukan tanya jawab; (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

membantu mendefinisikan masalah dengan media audiovisual; (3) guru memotivasi siswa 

mengumpulkan informasi  tentang masalah yang telah disajikan dengan media 

audiovisual; (4) guru membantu merencanakan dan mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

guru membantu melakukan refleksi dan memberikan penguatan; (6) guru menutup 

pelajaran dengan memberikan soal evaluasi. 

3.2.2.3.Pengamatan 

Selama pelaksanaan tindakan berlangsung, pengamatan yang dilakukan 

adalah (1) Pengamatan terhadap keterampilan guru melalui lembar instrumen 

pengamatan keterampilan guu dalam pembelajaran pada siklus II berlangsung; (2) 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa melalui lembar instrumen pangamatan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus II berlangsung; (3) Pengamatan 

terhadap catatan lapangan pada siklus II berlangsung. 

3.2.2.4.Refleksi 

Hal yang perlu dilakukan peneliti dan guru kolaborator dalam reflksi 

adalah: (1) mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II; 
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(2) mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran siklus II; (3) 

membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus II; (4) mengetahui 

perubahan aktivitas guru dan siswa dari siklus sebelumnya (siklus I); (5) 

merencanakan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

3.2.3. Siklus III 

3.2.3.1.Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus III adalah perbaikan 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II. Tahap perencanaan dalam 

siklus III meliputi kegiatan-kegiatan : 

a. perbaikan dan penyusunan RPP  

Kelas/Semester V/II (genap) 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Standar Kompetensi 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampak-nya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Indikator 7.6.5.Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.6.Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam 

di lingkungan sekitar 

7.6.7.Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

7.6.8.Menjelaskan cara menanggulangi peristiwa alam 

tersebut 

7.6.9.Menulis laporan tentang peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

b. persiapan sumber dan memperbaiki media pembelajaran. 
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Gambar 3.3 Media Pembelajaran Siklus III 

c.  persiapan alat evaluasi berupa lembar kerja kelompok dan soal evaluasi;  

d.  menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

3.2.3.2.Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus III meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Langkah-langkah pembelajarannya yaitu : (1) guru membuka pelajaran 

dengan melakukan tanya jawab; (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

membantu mendefinisikan masalah dengan media audiovisual; (3) guru memotivasi siswa 

mengumpulkan informasi  tentang masalah yang telah disajikan dengan media 

audiovisual; (4) guru membantu merencanakan dan mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

guru membantu melakukan refleksi dan memberikan penguatan; (6) guru menutup 

pelajaran dengan memberikan soal evaluasi. 
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3.2.3.3.Pengamatan 

Selama pelaksanaan tindakan berlangsung, pengamatan yang dilakukan 

adalah (1) Pengamatan terhadap keterampilan guru melalui lembar instrumen 

pengamatan keterampilan guu dalam pembelajaran pada siklus III berlangsung; 

(2) Pengamatan terhadap aktivitas siswa melalui lembar instrumen pangamatan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus III berlangsung; (3) Pengamatan 

terhadap catatan lapangan pada siklus III berlangsung. 

3.2.3.4.Refleksi 

Hal yang perlu dilakukan peneliti dan guru kolaborator dalam reflksi 

adalah: (1) mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III; 

(2) mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran siklus III; (3) 

membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus III; (4) mengetahui 

perubahan aktivitas guru dan siswa dari siklus sebelumnya (siklus II); dan (5) 

merencanakan tindak lanjut untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V sebanyak 41 siswa 

yang terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.  

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.  Keterampilan guru kelas V melalui model Problem Based Learning (PBL) 

dengan media audiovisual pada mata pelajaran IPA SDN Tambakaji 05 

Semarang. 

2. Aktivitas siswa kelas V melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan 

media audiovisual pada mata pelajaran IPA SDN Tambakaji 05 Semarang. 

3. Hasil belajar siswa kelas V melalui model Problem Based Learning (PBL) 

dengan media audiovisual pada mata pelajaran IPA SDN Tambakaji 05 

Semarang. 

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Jenis Data 

3.6.1.1.Data Kuantitatif 

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa, dalam penelitian 

tindakan kelas (PTK) menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut 

berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif (Arikunto, 

2009:131). 

Data kuantitatif penelitian ini dilihat dari hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA KD 7.6 mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual. 

3.6.1.2.Data Kualitatif 

Dalam pengolahan data penelitian ini juga menggunakan data kualitatif. 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa tentang pemahaman terhadap suatu 
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mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar 

yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya. (Arikunto,2009:131). 

Data ini diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA KD 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual. 

3.6.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi siswa, guru, 

data dokumen dan catatan lapangan 

3.6.2.1.Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data adalah siswa kelas V SDN Tambakaji 

05 Semarang sebanyak 41 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 23, dan 

jumlah siswa perempuan sebanyak 18. Sumber data siswa diperoleh dari lembar 

observasi, catatan lapangan serta hasil evaluasi pada pembelajaran IPA. 

3.6.2.2.Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi dan catatan lapangan 

pada pembelajaran IPA. 

3.6.2.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes, hasil observasi 

sebelum dilakukan tindakan dan foto sewaktu kegiatan. 
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3.6.2.4.Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan aktivitas guru. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dilaksanakan dengan 

mengumpulkan berbagai data. Untuk megumpulkan berbagai data tersebut, dapat 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan non tes. 

3.6.3.1. Tes 

Menurut Ebster’s Collegiate tes adalah serangkaian pertanyaan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensia, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (dalam 

Poerwanti 2008:4-4). 

Tes dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang diberikan. Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran pada siklus I sampai II dan pada akhir siklus III jika hasil pada 

siklus II belum mencapai target. Bentuk instrumen tes ini berupa lembar evaluasi 

pada akhir pembelajaran. 

3.6.3.2. Non tes 

Menurut Poerwanti (2008:3-19) dengan teknik non tes, asesmen, atau 

evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta 

didik, melainkan dengan melakukan observasi, wawancara, penyebaran angket, 
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dan lain-lain. Namun pada penelitian ini, teknik pengumpulan data non tes 

meliputi: observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 

3.6.3.2.1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2012:220). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Instrumen observasi 

dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran pembelajaran IPA KD 7.6 melalui model Problem 

Based Learning (PBL) dengan media audiovisual. 

3.6.3.2.2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar atau 

elektronik (Sukmadinata, 2012:221).  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh melalui observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa foto saat kegiatan pembelajaran, dan arsip-arsip daftar nilai hasil tes siswa 

sebelum dan sesudah pelaksanaan tindakan. 

3.6.3.2.3. Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2013:209) catatan lapangan 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 
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dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. 

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dari observasi dan digunakan sebagai masukan untuk guru dalam 

melakukan observasi. Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa lembar 

catatan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan peneliti selama proses 

pembelajaran. 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Sehingga, teknik analisis data juga dibagi menjadi dua, yakni analisis data 

kuantitatif dan analisis data kualitatif. 

3.7.1. Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Peneliti menentukan aspek-aspek yang di analisa berupa 

jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang  salah, nilai rata-rata kelas, 

ketuntasan belajar secara individu dan ketuntasan belajar secara klasikal dalam 

penelitian ini. 

Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa 

setiap siklusnya, dilakukan dengan cara memberikan evaluasi atau tes akhir siklus 

berupa soal tes tertulis, yang dihitung menggunakan rumus di bawah ini: 

(1)  Menghitung ketuntasan belajar individu 

Skor = 
B

 x 100 % 
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keterangan: 

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

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

penguraian) 

 = skor teoritis (skor dalam menjawab semua butir soal) 

(Poerwanti dkk 2008:6.15) 

(2)  Rata-rata hasil belajar 

Nilai rata-rata ditentukan  dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh 

siswa kemudian dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, dengan rumus: 

Keterangan  :    

x :  nilai rata- rata 

∑ X      :  jumlah semua nilai siswa 

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

(3)  Menentukan ketuntasan klasikal 

Presentase ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung menggunakan rumus:  

 

Aqib (2010:41) 

Hasil perhitungan ketuntasan belajar secara individual kemudian 

dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar minimum yang ditetapkan oleh 

SDN Tambakaji 05 Semarang, dengan kriteria tuntas dan tidak tuntas seperti pada 

tabel 3.1 berikut : 

 

% ketuntasan belajar=   x 100% 

 =  
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Tabel 3.1 KKM IPA Kelas V SDN Tambakaji 05 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥ 80% ≥ 62 Tuntas 

<80% < 62 Tidak Tuntas 

 

Adapun kriteria tingkat keberhasilan siswa dapat dilihat dalam tabel 3.2 

berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 

> 80 Sangat Tinggi 

60 – 79 Tinggi 

40 – 59 Sedang 

20 – 39 Rendah 

< 20 Sangat Rendah 

 (Aqib, 2010: 41) 

Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi frekuensi. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah  

b. Menentukan rentang 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

c. Menentukan banyaknya kelas. 

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

d. Menentukan panjang kelas 

Panjang kelas = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

e. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas 

interval. 

f. Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval. (Herrhyanto, 2007: 2.11) 
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Penelitian dianggap berhasil jika pembelajaran IPA melalui model problem 

based learning (PBL) dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa mencapai ketuntasan belajar klasikal minimum 80% dan ketuntasan 

minimal individual mencapai 62.  

3.7.2. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA melalui model problem based 

learning (PBL) dengan media audiovisual. Data kualitatif diklasifikasikan 

berdasarkan aspek yang dijadikan fokus analisis untuk memperoleh simpulan. 

Untuk hasil perhitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif yang dikelompok-

kan dalam empat kriteria, yaitu sangat baik, baik, sedang, dan kurang. Adapun 

untuk menentukan skor dalam 4 kriteria, langkah-langkah yang ditempuh menurut 

Widoyoko (2014:110) adalah sebagai berikut: 

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

b. Menentukan jumlah kelas  

 Jumlah kelas dalam penelitian ini adalah 4 karena kriterianya ada 4 yaitu 

sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

c. Menentukan jarak interval 

Jarak interval (i) = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Keberhasilan  

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Jumlah skor Kriteria  Tingkatan Keberhasilan  

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

(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik (B) Tuntas 

(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup (C) Tidak Tuntas 

k s/d (k+i) Kurang (K) Tidak Tuntas 

 

Untuk mengukur hasil observasi keterampilan guru menggunakan model 

pembelajaran problem based learning (PBL), maka harus diketahui indikator 

keterampilan guru dalam penelitian. Adapun indikator keterampilan guru dalam 

penelitian ini adalah (1) guru membuka pelajaran (keterampilan membuka); (2) 

guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media audiovisual 

(keterampilan mengadakan variasi); (3) guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

(keterampilan mengelola kelas dan bertanya dasar); (4) guru membantu 

penyelidikan mandiri dan kelompok (keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan); (5) guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

(keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dan memberikan penguatan); (6) 

guru menganalisis  dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (keterampilan 

menjelaskan dan menutup pelajaran). 

Sehingga berdasarkan rumus diatas, dapat dihitung klasifikasi tingkatan 

skor keterampilan guru sebagai berikut: 

Skor maksimal (m)  = 6 x 4 = 24 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas  = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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Jarak Interval (i) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 = 

24−0

4
 = 6 

(k+3(i)) = (0+3(6)) = 18 

(k+2(i)) = (0+2(6)) = 12 

 (k+i)    = (0+6) = 6 

Tabel 3.4 Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

18 < skor ≤ 24 Sangat baik (SB) 

12 < skor ≤ 18 Baik (B) 

6 < skor ≤ 12 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 6 Kurang (D) 

Selain keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa juga diukur. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah (1) siswa 

mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran (kegiatan emosional); (2) 

siswa menanggapi permasalahan (kegiatan emosional, lisan, visual dan mental); 

(3) siswa berkelompok untuk memecahkan masalah (kegiatan mental dan metrik); 

(4) siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok (kegiatan mental, metrik 

dan lisan); (5) siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil (kegiatan 

menulis, lisan dan emosional); dan (6) siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dengan bantuan guru (kegiatan visual, mental dan 

menulis). Sehingga berdasarkan rumus diatas, dapat dihitung klasifikasi tingkatan 

skor aktivitas siswa sebagai berikut: 

Skor maksimal (m)  = 6 x 4 = 24 

Skor minimal (k) = 0 

Jumlah kelas  = 4 (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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Jarak Interval (i) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
=

24−0

4
 = 6 

(k+3(i)) = (0+3(6)) = 18 

(k+2(i)) = (0+2(6)) = 12 

 (k+i)    = (0+6) = 6 

Tabel 3.5 Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

18 < skor ≤ 24 Sangat baik (SB) 

12 < skor ≤ 18 Baik (B) 

6 < skor ≤ 12 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 6 Kurang (D) 

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan pembelajaran IPA kelas V SDN Tambakaji 05 

Semarang, dengan indikator sebagai berikut : 

(1)  keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model problem based 

learning (PBL) dengan media audiovisual dapat meningkat dengan skor 

minimal 17 (kriteria baik); 

(2) aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model problem based 

learning (PBL) dengan media audiovisual dapat meningkat dengan skor 

minimal 15 (kriteria baik); 

(3) siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang mencapai ketuntasan belajar 

individual dengan nilai minimal 62, maupun klasikal sebesar 80% dalam 

pembelajaran IPA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang meliputi deskripsi data pelaksanaan 

siklus I, siklus II, dan siklus III. Data keterampilan guru dan ativitas siswa 

diperoleh dari hasil observasi dan catatan lapangan sedangkan hasil belajar siswa 

diperoleh dari proses dan hasil evaluasi pada akhir pembelajaran. Berikut akan 

dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 

Semarang dilaksanakan dalam satu pertemuan, yaitu tanggal 2 April 2015. Siklus 

I terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 

4.1.1.1. Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yag dilakukan pada tahap perencanaan siklus I antara 

lain: 

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang digunakan dalam siklus I. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 
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mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

2) Menentukan indikator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai SK dan KD. 

3) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

indikator dan materi pembelajaran serta skenario pembelajaran IPA melalui 

model Problem based learning (PBL). 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual. 

5) Menyiapkan instrumen evaluasi berupa tes tertulis. 

6) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan. 

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015. Penelitian 

dilaksanakan dalam satu pertemuan dan alokasi waktu yang digunakan setiap 

pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). Pada pelaksanaan tindakan siklus 

I terdiri dari kegiatan pendahuluan; kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta seorang siswa yaitu 

KDP untuk memimpin do’a sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya guru 

mengecek kehadiran siswa serta melakukan apersepsi “anak-anak pernahkah 

kalian mengamati peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia? Coba sebutkan 

apa saja peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia!” semua siswa menjawab 

pernah dan menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang pernah terjadi di 

Indonesia yaitu gunung meletus, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. 
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Guru mengaitkan jawaban mereka dengan tujuan pembelajaran yaitu tentang 

jenis-jenis, penyebab, dampak dan cara menanggulagi peristiwa alam yang terjadi 

di Indonesia. 

b. Kegiatan Inti 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media 

audiovisual 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa berupa pertanyaan 

sebagai berikut : “anak-anak tahukah kalian mengapa terjadi peristiwa alam 

seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi di wilayah Indonesia?”. Sebagian siswa 

menjawab “karena menebang pohon sembarangan bu, suka membuang sampah 

sembarangan bu” lalu guru menambahkan “apakah jawaban kalian benar? Coba 

sekarang perhatikan ke depan kelas. Ibu akan memutarkan video tentang peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia. Siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal 

penting”. Setelah selesai memutarkan videonya lalu guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran masalah, “anak-anak hari kita akan menyelidiki mengapa 

terjadi peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor di wilayah Indonesia” 

Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

Pembentukan kelompok siswa dengan berhitung dari 1-5 berulang kali sampai 

siswa yang terakhir. Setelah itu guru menyuruh siswa yang mendapat nomor 1 

untuk berdiri untuk mengetahui anggota kelompoknya sampai siswa yang 

mendapat nomor 5. Setelah itu siswa memperhatikan arahan guru untuk 

berkumpul dengan kelompoknya yang telah terbentuk tadi. Setelah semua 
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berkumpul, guru membagikan lembar kerja kelompok (LKK) pada masing-

masing kelompok. 

Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

belajar untuk memecahkan permasalahan bersama kelompoknya, “anak-anak 

kumpulkan informasi-informasi yang dapat membantu kalian dalam memecahkan 

permasalahan tersebut”. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi 

kelompok dengan cara mendatangi kelompok satu persatu dan memantau 

pekerjaan mereka. Hampir tiap kelompok ada yang menanyakan hal-hal yang 

kurang dipahami. 

Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Setelah menemukan solusi pemecahan masalah, siswa mulai menulis 

laporan hasil diskusi. Guru membantu kelompok mengembangkan hasil diskusi 

mereka. Setelah semua selesai menulis hasil diskusi, guru memberikan 

kesempatan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas 

secara bergantian. Ada beberapa siswa yang masih malu dan enggan maju ke 

depan kelas. Guru mendekati kelompok yang tidak mau maju ke depan kelas 

supaya tidak malu maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah 

kelompok selesai memaparkan hasil diskusi, guru memberikan kesempatan siswa 

dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 

“anak-anak, kelompok mana yang jawabannya berbeda dengan jawaban kelompok 

yang maju?” Namun belum ada siswa yang berani menanggapinya. “tidak ada bu, 

sama semua”. Guru memberikan penguatan tiap kelompok, “anak-anak berikan 
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tepuk tangan untuk kelompok yang telah maju”. Setelah selesai 

mempresentasikan, siswa mengumpulkan hasil diskusi ke depan kelas. 

Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah + 

kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru melakukan 

umpan balik terhadap hasil diskusi pemecahan masalah. Lalu, guru 

menyimpulkan materi bersama siswa, “anak-anak apa yang telah kalian pelajari 

hari ini?” siswa menjawab, “peristiwa alam bu”. Guru, “ada berapa jenis peristiwa 

alam?”. Siswa, “dua bu”. Guru, “coba sebutkan apa saja itu dan berikan 

contohnya”. Siswa, “peristiwa alam yang memberikan dampak positif contohnya 

angin, air sedangkan peristiwa yang memberikan dampak negatif contohnya 

banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi”. Guru, “iya benar, sekarang 

buatlah rangkuman tentang materi yang telah kita pelajari hari ini”. Setelah 

mereka membuat rangkuman, guru memberikan soal evaluasi. Setelah semua 

terkumpul, guru memberikan reward kepada siswa dan kelompok yang berani 

maju mempresentasikan ke depan kelas disertai tepuk tangan oleh guru dan siswa 

lainnya. Setelah selesai, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas, “anak-anak 

kalian pelajari tentang peristiwa alam yang pernah terjadi di lingkungan sekitar 

kalian”. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan salam dan seorang siswa 

memimpin do’a sebelum pulang. 
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4.1.1.3. Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus I 

4.1.1.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

problem based learning (PBL) dengan media audiovisual pada siklus I diperoleh 

data pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor 

yang muncul Skor 
Krite

-ria 
a b c d 

1. Guru membuka pelajaran √ √ √  3 B 

2. Guru memberikan orientasi masalah kepada 

siswa dengan media audiovisual 

√  √ √ 3 B 

3. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar √ √   2 C 

4. Guru membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

√   √ 2 C 

5. Guru membantu mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

 √ √ √ 3 B 

6. Guru menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

√ √ √ √ 4 SB 

Jumlah skor yang diperoleh 17 B 

Rata-rata Skor 2,8 B 

Keterangan: skor tiap indikator :K:0≤skor≤1; C:1< skor≤ 2; B:2< skor≤ 3;SB: 3< skor ≤ 4 

Semua indikator: K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil pengamatan keterampilan guru siklus I melalui 

model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual dapat disajikan 

dalam diagram 4.1: 
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Diagram 4.1 Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1 diketahui bahwa keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA melalui model problem based learning (pbl) dengan 

media audiovisual pada siklus I memperoleh skor 17 dengan kriteria baik (B). 

Berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap indikatornya. 

1) Guru membuka pelajaran 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik.  Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor menarik perhatian siswa, memotivasi 

siswa dan memberikan acuan. Guru menarik perhatian siswa dengan 

menggunakan variasi suara. Guru memotivasi siswa dengan apersepsi. Guru juga 

sudah memberikan acuan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Namun, ada 

deskriptor yang belum tampak yaitu membuat kaitan dengan pembelajaran 

sebelumnya. 
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2) Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media audiovisual 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru menjelaskan tujuan utama 

pembelajaran, guru memunculkan fenomena untuk memunculkan masalah, dan 

guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Guru menjelaskan tujuan utama pembelajaran yaitu menyelidiki penyebab 

terjadinya suatu masalah. Guru memunculkan fenomena untuk memunculkan 

masalah dengan media audiovisual. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah dengan variasi suara. Namun deskriptor guru menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan belum terlihat. 

3) Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru mengembangkan keterampilan 

bekerja sama antarsiswa dengan membentuk kelompok dan membantu siswa 

memecahkan masalah secara bersama. Guru membentuk kelompok belajar siswa 

secara heterogen serta membantu memecahkan masalah secara bersama dengan 

variasi suara dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Namun ada 2 

deskriptor yang tidak tampak yaitu guru membantu siswa merencanakan 

penyelidikan dan membantu siswa merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan. 

4) Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru memotivasi siswa mengumpulkan 
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informasi dari berbagai sumber dan membantu siswa menemukan solusi. Guru 

memotivasi siswa mengumpulkan informasi sumber buku catatan, dan buku paket 

IPA. Guru membantu siswa menemukan solusi dengan mengarahkan pertanyaan 

siswa ke jawaban yang mereka butuhkan. Namun deskriptor membimbing siswa 

melaksanakan penyelidikan dan mendorong pertukaran ide/gagasan untuk 

mengembangkan hipotesis tidak tampak dalam siklus pertama. 

5) Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, memberikan 

kesempatan siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji, dan 

memberikan penguatan kepada siswa namun guru belum membantu kelompok 

mengembangkan hasil diskusi/laporan. Guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi namun beberapa siswa dari 

kelompok masih malu untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Setelah semua 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru memberi kesempatan siswa lain 

untuk menanggapi tetapi mereka mengatakan jawaban mereka sama. Setelah itu, 

guru memberikan penguatan kepada siswa yang telah maju dengan tepuk tangan 

(verbal) serta memberikan reward pada akhir pembelajaran (tanda/benda). 

6) Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu melakukan umpan 

balik/refleksi, menyimpulkan materi bersama siswa, memberikan soal evaluasi, 
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dan memberikan tindak lanjut berupa tugas. Setelah semua kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi mereka, guru melakukan umpan balik/refleksi 

terhadap proses pemecahan masalah mereka. Guru lalu menyimpulkan materi 

bersama siswa dan menyuruh siswa membuat rangkuman di buku tugas masing-

masing. Dan pada akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi serta 

memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

4.1.1.3.2. Aktivitas Siswa  dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I diperoleh dari 1 kali 

pertemuan pembelajaran. Dalam penelitian pengamatan aktivitas siswa 

difokuskan pada 17 siswa dari 41 siswa, diperoleh data hasil observasi aktivitas 

siswa pada tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Data Aktivitas Siswa Siklus I 

N

o 
Indikator 

Frekuensi perolehan 

skor 
Jumlah 

skor  

Rata

-rata  

Kri-

teria 
0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran 
0 0 3 8 6 54 3,18  SB 

2. Siswa menanggapi permasalahan 0 4 13 0 0 30 1,76 C 

3.  Siswa berkelompok untuk 

memecahkan masalah 
0 4 4 9 0 39 2,29 B 

4. Siswa melakukan penyelidikan  0 7 10 0 0 27 1,59 C 

5. Siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 
0 13 0 4 0 25 1,47 C 

6.  Siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

0 9 8 0 0 42 2,47 B 

Jumlah perolehan skor  217  

Jumlah rata-rata skor  12,76 B 

Keterangan : Tiap indikator : K: 0≤ skor≤1; C: 1 < skor ≤ 2; B: 2 < skor ≤ 3; SB: 3 < skor ≤ 4 

Semua indikator :K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 
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Berdasarkan tabel 4.2 jumlah skor aktivitas siswa yang diperoleh pada 

siklus I adalah 217 dan rata-rata skor 12,76 dengan kriteria baik. Berdasarkan 

tabel 4.2, dapat disajikan dalam diagram 4.2 berikut:  

 
Diagram 4.2 Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I ditunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual diperoleh rata-rata skor 12,76 dengan kriteria baik. Secara lebih lanjut 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,18 dengan kriteria sangat baik. Siswa memperoleh 

skor 2 sebanyak 3 siswa yaitu RAA, TSA, dan PW. Hal ini terlihat siswa telah 

menaruh minat dalam mengikuti pembelajaran, serta tenang dalam 
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memperhatikan penjelasan guru. Namun, siswa belum bersemangat untuk 

mempersiapkan perlengkapan belajar serta belum berani menjawab pertanyaan 

dari guru. Sedangkan ada 8 siswa yang memperoleh skor 3, yaitu FM, RPK, ASN, 

DO, GS, NEP, NCAY, dan RA hal ini terlihat siswa telah menaruh minat dalam 

mengikuti pembelajaran, tenang dalam memperhatikan penjelasan guru serta 

sudah berani menjawab pertanyaan guru namun belum bersemangat untuk 

mempersiapkan perlengkapan belajar. Ada 6 siswa yang memperoleh skor 4, yaitu 

AAA, INA, IAB, KDP, LIS, dan MAP karena semua deskriptor sudah terlihat. 

b. Siswa menanggapi permasalahan 

Pada indikator siswa menanggapi permasalahan memperoleh rata-rata skor 

1,76 dengan kriteria cukup. Siswa yang memperoleh skor 1 ada 4 yaitu FM, RPK, 

GS, dan PW. Hal ini terlihat siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

permasalahan namun belum menanggapi permasalahan yang disajikan guru, 

belum berani mengeluarkan pendapat tentang permasalahan, dan belum melihat 

hubungan permasalahan. Ada 13 siswa yang memperoleh skor 2 yaitu ASN, 

AAA, DO, INA, IAB, KDP, LIS, MAP, NEP, NCAY, RAA, TSA, dan RA. Hal 

ini terlihat siswa berani menanggapi permasalahan yang disajikan guru dan 

memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan. Namun siswa belum 

berani mengeluarkan pendapat tentang permasalahan, dan belum melihat 

hubungan permasalahan. 

c. Siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

Pada indikator siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

memperoleh skor rata-rata 2,29 dengan kriteria baik. Sebanyak 4 siswa 
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memperoleh skor 1 yaitu FM, RPK, GS, dan NCAY. Hal ini terlihat siswa 

memecahkan masalah secara bersama namun siswa belum mengembangkan 

keterampilan bekerjasama dengan kelompok untuk memecahkan permasalahan, 

belum merencanakan penyelidikan dan belum merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan. Sebanyak 4 siswa memperoleh skor 2 yaitu DO, LIS, TSA, dan 

PW. Siswa sudah mengembangkan keterampilan bekerja sama dengan kelompok 

untuk memecahkan permasalahan dan memecahkan masalah secara bersama 

namun belum merencanakan penyelidikan dan merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan. Sedangkan 9 siswa memperoleh skor 3 yaitu ASN, AAA, INA, 

IAB, KDP, MAP, NEP, RAA, dan RA. Siswa sudah mengembangkan 

keterampilan bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan permasalahan, 

memecahkan masalah secara bersama dan merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan namun belum merencanakan penyelidikan. 

d. Siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok  

Pada indikator siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 1,59 dengan kriteria cukup. Sebanyak 7 siswa 

memperoleh skor 1 yaitu FM, GS, MAP, NEP, NCAY, RAA, dan RA. Hal ini 

terlihat siswa menemukan solusi setelah memecahkan masalah namun belum 

memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

belajar, belum melaksanakan penyelidikan, dan belum mengembangkan hipotesis 

dengan pertukaran ide/gagasan. Sebanyak 10 siswa memperoleh skor 2 yaitu 

RPK, ASN, AAA, DO, INA, IAB, KDP, LIS, TSA, dan PW. Hal ini terlihat siswa 

sudah memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai 
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sumber belajar dan menemukan solusi setelah memecahkan masalah. Namun 

siswa belum melaksanakan penyelidikan, dan belum mengembangkan hipotesis 

dengan pertukaran ide/gagasan. Pada pembelajaran tidak ada penyelidikan 

sehingga siswa tidak melakukan penyelidikan baik secara individu maupun 

kelompok. 

e. Siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

memperoleh rata-rata skor 1,47 dengan kriteria cukup. Sebanyak 13 siswa 

memperoleh skor 1 yaitu FM, RPK, ASN, AAA, DO, INA, IAB, LIS, MAP, NEP, 

NCAY, RA, dan PW. Hal ini terlihat siswa sudah menulis hasil diskusi/laporan 

namun belum berani mempresentasikan hasil kerja kelompok, belum memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi dan belum 

menerima penguatan dengan gembira. Sedangkan 4 siswa memperoleh skor 3 

yaitu GS, KDP, RAA, dan TSA. Hal ini terlihat siswa sudah menulis hasil 

diskusi/laporan namun, berani mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan 

menerima penguatan dengan gembira namun belum memberikan tanggapan 

kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. 

f. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 2,47 dengan kriteria baik. 

Sebanyak 9 siswa memperoleh skor 2 yaitu FM, DO, GS, NEP, NCAY, RAA, 

TSA, RA, dan PW. Hal ini terlihat siswa sudah menyimpulkan materi dan 

mengerjakan soal evaluasi namun belum memperhatikan refleksi guru dan belum 
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mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Sedangkan skor 3 

diperoleh siswa sebanyak 8 yaitu RPK, ASN, AAA, INA, IAB, KDP, LIS, dan 

MAP. Hal ini terlihat siswa sudah memperhatikan refleksi guru, menyimpulkan 

materi dan mengerjakan soal evaluasi namun belum mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang belum dipahami. 

4.1.1.4. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil belajar pada siklus I merupakan hasil selama proses pembelajaran 

dan tes individu sebanyak 41 siswa. Hasil belajar siswa terlihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

NO RENTANG NILAI FREKUENSI 

(F) 

PERSENTASE 

1. 84 – 90  3 7,3% 

2. 78 – 83  2 4,9% 

3. 72 – 77  8 19,5% 

4. 66 – 71  2 4,9% 

5. 60 – 65  12 29,3% 

6. 54 – 59  6 14,6% 

7. 48 – 53  8 19,5% 

Jumlah Siswa 41  

Keterangan : 

Nilai rata-rata= 
∑ 𝑋

∑ 𝑁
 = 

2669

41
= 65,10 

Nilai terendah  = 48 

Nilai tertinggi  = 90 

Siswa tuntas  = 20 

Siswa tidak tuntas = 21 

Ketuntasan klasikal       = 48,78% 

Dari data hasil belajar siklus I dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 

sebesar 65,10. Sebagian besar siswa yaitu 12 siswa atau 29,3% mendapat nilai 

pada rentang 60-65. Nilai terendah 48 diperoleh FM karena dalam mengerjakan 

evaluasi hampir sebagian besar tidak sesuai dengan jawaban yang benar. Ketika 

diskusi FM pasif tidak mau membantu kelompoknya dalam memecahkan 

masalah. Pada saat guru memberikan pertanyaan atau menyuruh siswa yang 

belum paham untuk bertanya, FM tidak mau menjawab atau tidak mau bertanya 
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materi yang belum dipahami. FM tidak berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. FM juga sering membuat gaduh 

kelas pada saat pembelajaran sehingga siswa lain terganggu. 

Sedangkan nilai tertinggi 90 diperoleh KDP karena dalam mengerjakan 

evaluasi semua jawaban sesuai dengan pertanyaan. KDP aktif dalam kelas pada 

saat diskusi, berani bertanya kepada guru, namun belum berani mempresentasikan 

hasil diskusi ke depan kelas. KDP dikelas tidak pernah membuat gaduh dan 

mengganggu siswa lainnya. 

Ketuntasan klasikal mencapai 48,78% dengan 20 siswa tuntas dan 21 

siswa tidak tuntas. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I disajikan 

dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4.3 Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Diagram 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 48,78% (dari 41 siswa) 

mengalami ketuntasan hasil belajar dan 51,22% (dari 41 siswa) tidak tuntas 

belajar. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada siklus I belum mencapai 

ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator keberhasilan 

penelitian yaitu 80%.  Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus II.  
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4.1.1.5. Refleksi Siklus I 

Dari analisis data penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual. Refleksi 

tindakan pada siklus I difokuskan pada permasalahan yang muncul selama 

pembelajaran. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.1.5.1. Keterampilan Guru 

Hasil  observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui model 

problem based learning (PBL) dengan media audiovisual siklus I diperoleh skor 

17 dengan kriteria baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kekurangan yang harus disempurnakan, diantaranya yaitu: (1) belum membuat 

kaitan dengan pembelajaran sebelumnya; (2) guru belum menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan; (3) guru belum membantu siswa merencanakan penyelidikan; 

(4) guru belum membantu siswa merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan; 

(5) guru belum membimbing siswa melaksanakan penyelidikan; (6) guru belum 

mendorong pertukaran ide/gagasan untuk mengembangkan hipotesis; (7) guru 

belum membantu kelompok mengembangkan hasil diskusi/laporan; (8) guru 

belum bisa mengkondisikan siswa dengan baik hal itu terlihat pada saat masuk 

kelas mereka tidak tertib karena cuaca yang sangat panas sehingga siswa tidak 

tahan berbaris di halaman yang panas dan ketika guru sudah di depan kelas 

beberapa siswa bicara dengan siswa lainnya; (9) pembentukan kelompok sudah 

berjalan tertib namun masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 
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intruksi guru; (10) siswa yang duduk di belakang sering berbicara sendiri dengan 

teman kelompoknya sehingga video tidak terdengar dengan jelas. 

4.1.1.5.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa sejumlah 41 siswa yang difokuskan 17 

siswa pada siklus I diperoleh jumlah skor rata-rata 12,76 dengan kriteria baik. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang harus 

disempurnakan, diantaranya yaitu: (1) siswa belum berani mengeluarkan pendapat 

tentang permasalahan; (2) siswa belum melihat hubungan permasalahan; (3) siswa 

belum merencanakan penyelidikan; (4) siswa belum melaksanakan penyelidikan; 

(5) siswa belum mengembangkan hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan; (6) 

siswa belum berani mempresentasikan hasil diskusi; (7) siswa belum memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi; (8) siswa 

belum menerima penguatan dengan gembira; (9) sebagian besar siswa belum 

memperhatikan refleksi guru; (10) siswa belum mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang belum dipahami. 

4.1.1.5.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar IPA siswa siklus I diperoleh hasil yaitu sebanyak 20 siswa 

tuntas belajar sedangkan 21 siswa tidak tuntas belajar. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus I yaitu sebesar 65,10 dengan nilai terendah 48 dan nilai tertinggi 90. Hasil 

belajar IPA siswa belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu minimal mencapai ketuntasan klasikal sebesar 80%.  

4.1.1.6. Revisi Siklus I 

Revisi yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus I sebagai berikut: 



102 
 

 

 

4.1.1.6.1. Keterampilan Guru 

Revisi yang dilakukan untuk memperbaiki keterampilan guru pada 

pembelajaran pada siklus I yang nantinya akan dilaksanakan pada siklus II yaitu : 

(1) guru hendaknya mendalami materi agar dapat membuat kaitan dengan 

pembelajaran sebelumnya; (2) guru hendaknya mempersiapkan pembelajaran agar 

dapat menjelaskan logistik yang dibutuhkan; (3) guru tidak melaksanakan 

penyelidikan sehingga guru tidak membantu siswa merencanakan penyelidikan; 

(4) guru hendaknya membantu siswa merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan; (5) guru tidak melaksanakan penyelidikan sehingga guru tidak 

membimbing siswa melaksanakan penyelidikan; (6) guru harus lebih kreatif 

dalam mendorong  pertukaran ide/gagasan untuk mengembangkan hipotesis; (7) 

guru hendaknya membantu kelompok mengembangkan hasil diskusi/laporan; (8) 

guru harus lebih bisa mengkondisikan siswa agar siswa tertib pada saat masuk 

kelas dan tenang di dalam kelas; (9) guru perlu memperbesar volume suara saat 

pembentukan kelompok agar semua siswa mendengar instruksi guru; (10) guru 

harus lebih bisa mengkondisikan siswa agar pada saat pemutaran video terdengar 

jelas oleh semua siswa. 

4.1.1.6.2. Aktivitas Siswa 

Revisi yang dilakukan untuk memperbaiki aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pada siklus I yang nantinya akan dilaksanakan pada siklus II yaitu : 

(1) guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa agar berani mengeluarkan 

pendapat tentang permasalahan; (2) guru harus mendalami materi serta mampu 

memotivasi siswa dalam melihat hubungan permasalahan; (3) guru tidak 
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melaksanakan penyelidikan sehingga siswa tidak merencanakan penyelidikan dan 

(4) siswa tidak melaksanakan penyelidikan; (5) guru harus lebih bisa memotivasi 

siswa agar dapat mengembangkan hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan, (6) 

berani mempresentasikan hasil diskusi dan (7) berani memberikan tanggapan 

kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi; (8) guru harus bisa 

memberikan penguatan kepada siswa yang aktif di kelas agar siswa menerima 

penguatan dengan gembira; (9) guru harus bisa mengkondisikan kelas agar siswa 

memperhatikan refleksi guru; (10) guru memotivasi siswa agar berani 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

4.1.1.6.3. Hasil Belajar 

Meningkatkan hasil belajar siswa agar mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dengan membimbing siswa agar mempelajari materi dengan baik. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2015. Penelitian 

dilaksanakan dalam satu pertemuan dan alokasi waktu yang digunakan setiap 

pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). Siklus II terdiri dari empat tahap 

kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

4.1.2.1. Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yag dilakukan pada tahap perencanaan siklus II antara 

lain: 

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang digunakan dalam siklus II. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 
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mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

2) Menentukan indikator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai SK dan KD. 

3) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

indikator dan materi pembelajaran serta skenario pembelajaran IPA melalui 

model Problem based learning (PBL). 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual. 

5) Menyiapkan instrumen evaluasi berupa tes tertulis. 

6) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2015. Penelitian 

dilaksanakan dalam satu pertemuan dan alokasi waktu yang digunakan setiap 

pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). Pada pelaksanaan tindakan siklus 

II terdiri dari kegiatan pendahuluan; kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta seorang siswa untuk 

memimpin do’a sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya guru mengecek 

kehadiran siswa serta melakukan apersepsi “anak-anak minggu lalu kalian sudah 

belajar tentang peristiwa alam, masihkah ingat kalian? coba sebutkan apa saja 

peristiwa alam yang telah dipelajari dan bagaimana solusinya!” semua siswa 

menjawab masih ingat dan menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang 

pernah terjadi di Indonesia yaitu gunung meletus, banjir, gempa bumi, tanah 
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longsor dan serta cara menanggulanginya. Salah satu siswa maju ke depan kelas 

menuliskan materi pada siklus I. Setelah selesai, guru mengaitkan jawaban 

mereka dengan tujuan pembelajaran yaitu tentang jenis-jenis, penyebab, dampak 

dan cara menanggulagi peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar. 

b. Kegiatan Inti 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media 

audiovisual 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan pertanyaan 

sebagai berikut: “anak-anak tahukah kalian mengapa lingkungan sekitar kita 

sering terjadi banjir, tanah longsor?”. Sebagian siswa menjawab “karena tidak ada 

pepohonan bu, suka membuang sampah di sungai bu, menggaruk tanah pada bukit 

bu” lalu guru menambahkan, “iya jawaban kalian benar, sekarang perhatikan ke 

depan kelas. Ibu akan memutarkan video tentang peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. Siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting”. Setelah selesai 

memutarkan videonya lalu guru menginformasikan tujuan pembelajaran masalah, 

“anak-anak hari kita akan menyelidiki mengapa lingkungan sekitar kita terjadi 

banjir, tanah longsor”. 

Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

Pembentukan kelompok siswa dengan berhitung dari 1-5 berulang kali sampai 

siswa yang terakhir. Setelah itu guru menyuruh siswa yang mendapat nomor 1 

untuk berdiri untuk mengetahui anggota kelompoknya sampai siswa yang 

mendapat nomor 5. Setelah itu siswa memperhatikan arahan guru untuk 
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berkumpul dengan kelompoknya yang telah terbentuk tadi. Setelah semua 

berkumpul, guru membagikan lembar kerja kelompok (LKK) pada masing-

masing kelompok. 

Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

belajar untuk memecahkan permasalahan bersama kelompoknya, “anak-anak 

kumpulkan informasi-informasi yang dapat membantu kalian dalam memecahkan 

permasalahan tersebut”. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi 

kelompok dengan cara mendatangi kelompok satu persatu dan memantau 

pekerjaan mereka. Hampir tiap kelompok ada yang menanyakan hal-hal yang 

kurang dipahami. 

Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Setelah menemukan solusi pemecahan masalah, siswa mulai menulis 

laporan hasil diskusi. Guru membantu kelompok mengembangkan hasil diskusi 

mereka. Setelah semua selesai menulis hasil diskusi, guru memberikan 

kesempatan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas 

secara bergantian. Ada beberapa siswa yang masih malu dan enggan maju ke 

depan kelas. Guru mendekati kelompok yang tidak mau maju ke depan kelas 

supaya tidak malu maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah 

kelompok selesai memaparkan hasil diskusi, guru memberikan kesempatan siswa 

dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 

“anak-anak, kelompok mana yang jawabannya berbeda dengan jawaban kelompok 

yang maju?” Namun belum ada siswa yang berani menanggapinya. “tidak ada bu, 
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sama semua”. Semua kelompok setuju dengan jawaban kelompok yang telah 

maju. Guru menyuruh kelompok lainnya untuk maju ke depan kelas melengkapi 

jawaban kelompok lain yang telah ditulis di papan tulis lalu membacakannya 

dengan suara yang jelas. Ternyata jawaban kelompok satu berbeda dengan 

kelompok lain. Guru memberikan penguatan tiap kelompok, “anak-anak berikan 

tepuk tangan untuk kelompok yang telah maju”. Setelah selesai 

mempresentasikan, siswa mengumpulkan hasil diskusi ke depan kelas. 

Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah + 

kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru melakukan 

umpan balik terhadap hasil diskusi pemecahan masalah. Lalu, guru 

menyimpulkan materi bersama siswa, “anak-anak apa yang telah kalian pelajari 

hari ini?” siswa menjawab, “peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar bu”. 

Guru bertanya, “peristiwa alam apa sajakah yang pernah terjadi di lingkungan 

sekitar kalian?” siswa menjawab,”banjir bu, tanah longsor bu, kekeringan bu”. 

Guru, “iya benar, sekarang tuliskan pengalaman kalian jika mengalami atau 

menyaksikan peristiwa alam dilingkungan sekitar kalian, kalian tulis di buku 

tugas”. Siswa lalu menuliskan pengalaman mereka jika mengalami atau 

menyaksikan peristiwa alam. Siswa sangat senang menuliskan pengalamannya ke 

dalam buku tulis mereka. Setelah itu buku dikumpulkan kedepan dan guru 

membagikan soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Setelah semua 

terkumpul, guru memberikan reward kepada siswa dan kelompok yang berani 

maju mempresentasikan ke depan kelas disertai tepuk tangan oleh guru dan siswa 
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lainnya. Setelah selesai, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas, “anak-anak 

pada pertemuan selanjutnya ibu meminta kalian untuk membawa potongan koran 

tentang peristiwa alam”. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan salam dan 

seorang siswa memimpin do’a sebelum pulang. 

4.1.2.3. Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual pada siklus II 

diperoleh data seperti yang terlihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor 

yang muncul Skor 
Krite

-ria 
a b c d 

1. Guru membuka pelajaran √ √ √ √ 4 SB 

2. Guru memberikan orientasi masalah kepada 

siswa dengan media audiovisual 

√  √ √ 3 B 

3. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar √ √   2 C 

4. Guru membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

√   √ 2 C 

5. Guru membantu mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

√ √ √ √ 4 B 

6. Guru menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

√ √ √ √ 4 B 

Jumlah skor yang diperoleh 19 SB 

Rata-rata Skor 3,2 SB 

Keterangan: skor tiap indikator: K:0≤skor≤1;C:1< skor ≤2; B: 2< skor ≤3; SB: 3< skor ≤4 

Semua indikator: K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil pengamatan keterampilan guru siklus II 

melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual dapat 

disajikan dalam diagram 4.4 berikut: 
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Diagram 4.4 Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.4 dan diagram 4.4 diketahui bahwa keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA melalui model problem based learning (pbl) dengan 

media audiovisual pada siklus II memperoleh skor 19 dengan kriteria sangat baik 

(SB). Berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap indikatornya. 

1) Guru membuka pelajaran 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik.  

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu menarik perhatian 

siswa, memotivasi siswa, memberikan acuan dan membuat kaitan dengan 

pembelajaran sebelumnya. Guru menarik perhatian siswa dengan menggunakan 

variasi suara. Guru memotivasi siswa dengan apersepsi. Guru juga sudah 

memberikan acuan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Guru sudah 
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membuat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya yaitu peristiwa alam yang 

tarjadi di Indonesia. 

2) Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media audiovisual 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru menjelaskan tujuan utama 

pembelajaran, guru memunculkan fenomena untuk memunculkan masalah, dan 

guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Guru menjelaskan tujuan utama pembelajaran yaitu menyelidiki penyebab 

terjadinya suatu masalah. Guru memunculkan fenomena untuk memunculkan 

masalah dengan media audiovisual. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah dengan variasi suara. Namun deskriptor guru menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan belum terlihat. 

3) Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru mengembangkan keterampilan 

bekerja sama antarsiswa dengan membentuk kelompok dan membantu siswa 

memecahkan masalah secara bersama. Guru membentuk kelompok belajar siswa 

secara heterogen serta membantu memecahkan masalah secara bersama dengan 

variasi suara dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Namun ada 2 

deskriptor yang tidak tampak yaitu guru membantu siswa merencanakan 

penyelidikan dan membantu siswa merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan. 
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4) Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber dan membantu siswa menemukan solusi. Guru 

memotivasi siswa mengumpulkan informasi sumber buku catatan, dan buku paket 

IPA. Guru membantu siswa menemukan solusi dengan mengarahkan pertanyaan 

siswa ke jawaban yang mereka butuhkan. Namun deskriptor membimbing siswa 

melaksanakan penyelidikan dan mendorong pertukaran ide/gagasan untuk 

mengembangkan hipotesis tidak tampak dalam siklus kedua. 

5) Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu guru membantu 

kelompok mengembangkan hasil diskusi/laporan, guru memberikan kesempatan 

tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, memberikan 

kesempatan siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji, dan 

memberikan penguatan kepada siswa. Guru sudah membantu kelompok 

mengembangkan hasil diskusi/laporan dengan cara berkeliling dari satu kelompok 

ke kelompok lain dengan menanyakan apakah ada kesulitan dalam 

mengembangkan hasil diskusi/laporan. Guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi namun beberapa siswa dari 

kelompok masih malu untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Setelah semua 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru memberi kesempatan siswa lain 

untuk menanggapi tetapi mereka mengatakan jawaban mereka sama. Setelah itu, 
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guru memberikan penguatan kepada siswa yang telah maju dengan tepuk tangan 

(verbal) serta memberikan reward pada akhir pembelajaran (tanda/benda). 

6) Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu melakukan umpan 

balik/refleksi, menyimpulkan materi bersama siswa, memberikan soal evaluasi, 

dan memberikan tindak lanjut berupa tugas. Setelah semua kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi mereka, guru melakukan umpan balik/refleksi 

terhadap proses pemecahan masalah mereka. Guru lalu menyimpulkan materi 

bersama siswa dan menyuruh siswa membuat rangkuman di buku tugas masing-

masing. Dan pada akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi serta 

memberikan tindak lanjut untuk membawa potongan koran tentang peristiwa alam 

pada pertemuan selanjutnya. 

4.1.2.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I diperoleh dari 1 kali 

pertemuan pembelajaran. Dalam penelitian pengamatan aktivitas siswa 

difokuskan pada 17 siswa dari 41 siswa, diperoleh data hasil observasi aktivitas 

siswa pada tabel 4.5 sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Data Aktivitas Siswa Siklus II 

N

o 
Indikator 

Frekuensi perolehan 

skor 
Jumlah 

skor  

Rata

-rata  

Kri-

teria 
0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran 
0 0 0 10 7 58 3,41 SB 

2. Siswa menanggapi permasalahan 0 2 15 0 0 32 1,88 C 

3.  Siswa berkelompok untuk 

memecahkan masalah 
0 0 5 12 0 46 2,71 B 

4. Siswa melakukan penyelidikan  0 7 10 0 0 27 1,59 C 

5. Siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 
0 6 0 11 0 39 2,29 B 

6.  Siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

0 0 6 11 0 45 2,65 B 

Jumlah perolehan skor  247  

Jumlah rata-rata skor  14,53 B 

Keterangan : Tiap indikator : K: 0≤ skor ≤ 1; C: 1< skor≤ 2; B: 2 < skor ≤ 3; SB: 3 < skor ≤ 4 

Semua indikator :K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus II adalah 247 dan rata-rata skor 14,53 dengan kriteria baik. 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat disajikan dalam diagram 4.5 berikut:  

 
Diagram 4.5 Aktivitas Siswa Siklus II 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ditunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

Audiovisual diperoleh rata-rata skor 14,53 dengan kriteria baik. Secara lebih 

lanjut dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,41 dengan kriteria sangat baik. Siswa memperoleh 

skor 3 sebanyak 10 siswa yaitu FM, RPK, ASN, DO, GS, NEP, NCAY, RAA, 

TSA, dan PW. Hal ini terlihat siswa telah menaruh minat dalam mengikuti 

pembelajaran, tenang dalam memperhatikan penjelasan guru, beberapa siswa 

sudah berani menjawab pertanyaan guru dan beberapa siswa sudah bersemangat 

untuk mempersiapkan perlengkapan belajar. Ada 7 siswa yang memperoleh skor 

4, yaitu AAA, INA, IAB, KDP, LIS, MAP dan RA karena semua deskriptor sudah 

terlihat. 

b. Siswa menanggapi permasalahan 

Pada indikator siswa menanggapi permasalahan memperoleh rata-rata skor 

1,88 dengan kriteria cukup. Siswa yang memperoleh skor 1 ada 2 yaitu FM dan 

RPK. Hal ini terlihat siswa memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan 

namun belum menanggapi permasalahan yang disajikan guru, belum berani 

mengeluarkan pendapat tentang permasalahan, dan belum melihat hubungan 

permasalahan. Ada 15 siswa yang memperoleh skor 2 yaitu ASN, AAA, DO, GS, 

INA, IAB, KDP, LIS, MAP, NEP, NCAY, RAA, TSA, RA dan PW.Hal ini 

terlihat siswa berani menanggapi permasalahan yang disajikan guru dan 
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memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan. Namun siswa belum 

berani mengeluarkan pendapat tentang permasalahan, dan belum melihat 

hubungan permasalahan. 

c. Siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

Pada indikator siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

memperoleh skor rata-rata 2,71 dengan kriteria baik. Sebanyak 5 siswa 

memperoleh skor 2 yaitu FM, RPK, DO, GS, dan PW. Siswa sudah 

mengembangkan keterampilan bekerja sama dengan kelompok untuk 

memecahkan permasalahan dan memecahkan masalah secara bersama namun 

belum merencanakan penyelidikan dan merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan. Sedangkan 12 siswa memperoleh skor 3 yaitu ASN, AAA, INA, 

IAB, KDP, LIS, MAP, NEP, NCAY, RAA, TSA dan RA. Siswa sudah 

mengembangkan keterampilan bekerja sama dengan kelompok untuk 

memecahkan permasalahan, memecahkan masalah secara bersama dan 

merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan namun belum merencanakan 

penyelidikan. 

d. Siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok  

Pada indikator siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 1,59 dengan kriteria cukup. Sebanyak 7 siswa 

memperoleh skor 1 yaitu FM, GS, MAP, NEP, NCAY, RAA, dan RA. Hal ini 

terlihat siswa menemukan solusi setelah memecahkan masalah namun belum 

memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

belajar, belum melaksanakan penyelidikan, dan belum mengembangkan hipotesis 
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dengan pertukaran ide/gagasan. Sebanyak 10 siswa memperoleh skor 2 yaitu 

RPK, ASN, AAA, DO, INA, IAB, KDP, LIS, TSA, dan PW. Hal ini terlihat siswa 

sudah memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar dan menemukan solusi setelah memecahkan masalah. Namun 

siswa belum melaksanakan penyelidikan, dan belum mengembangkan hipotesis 

dengan pertukaran ide/gagasan. Pada pembelajaran tidak ada penyelidikan 

sehingga siswa tidak melakukan penyelidikan baik secara individu maupun 

kelompok. 

e. Siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

memperoleh rata-rata skor 2,29 dengan kriteria baik. Sebanyak 6 siswa 

memperoleh skor 1 yaitu FM, DO, GS, INA, LIS, dan NCAY. Hal ini terlihat 

siswa sudah menulis hasil diskusi/laporan namun belum berani mempresentasikan 

hasil kerja kelompok, belum memberikan tanggapan kepada kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi dan belum menerima penguatan dengan gembira. 

Sedangkan 11 siswa memperoleh skor 3 yaitu RPK, ASN, AAA, IAB, KDP, 

MAP, NEP, RAA, TSA, RA, dan PW.  Hal ini terlihat siswa sudah menulis hasil 

diskusi/laporan namun, sebagian besar siswa berani mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, dan sebagian besar menerima penguatan dengan gembira namun belum 

memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. 
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f. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 2,65 dengan kriteria baik. 

Sebanyak 6 siswa memperoleh skor 2 yaitu FM, DO, GS, NCAY, RAA, dan PW. 

Hal ini terlihat siswa sudah menyimpulkan materi dan mengerjakan soal evaluasi 

namun belum memperhatikan refleksi guru dan belum mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang belum dipahami. Sedangkan skor 3 diperoleh siswa sebanyak 

11 yaitu RPK, ASN, AAA, INA, IAB, KDP, LIS, MAP, NEP, TSA, dan RA. Hal 

ini terlihat sebagian besar siswa sudah memperhatikan refleksi guru, 

menyimpulkan materi dan mengerjakan soal evaluasi namun belum mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

4.1.2.4. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil belajar pada siklus II merupakan hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

Audiovisual. Jumlah siswa yang mengikuti tes pada siklus II sebanyak 41 siswa. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh dalam pembelajaran pembelajaran IPA melalui 

model Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

NO RENTANG NILAI FREKUENSI 

(F) 

PERSENTASE 

1. 82 – 90  6 14,6% 

2. 77 – 81  3 7,3% 

3. 72 – 76  9 22% 

4. 67 – 71  2 4,9% 

5. 62 – 68  8 19,5% 

6. 57 – 61  10 24,4% 

7. 52 – 56  3 7,3% 

Jumlah Siswa 41  

Keterangan : 

Nilai rata-rata= 
∑ 𝑋

∑ 𝑁
 

 = 
2840

41
= 69,27 

Nilai terendah  = 52 

Nilai tertinggi  = 90 

Siswa tuntas  = 28 

Siswa tidak tuntas = 13 

Ketuntasan klasikal       = 68,29% 

Dari data hasil belajar siklus II dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 

sebesar 62,27. Sebagian besar siswa yaitu 10 siswa atau 24,4% mendapat nilai 

pada rentang 57-61. Nilai terendah 52 diperoleh FM karena dalam mengerjakan 

evaluasi hampir sebagian besar tidak sesuai dengan jawaban yang benar. Ketika 

diskusi FM pasif tidak mau membantu kelompoknya dalam memecahkan 

masalah. Pada saat guru memberikan pertanyaan atau menyuruh siswa yang 

belum paham untuk bertanya, FM tidak mau menjawab atau tidak mau bertanya 

materi yang belum dipahami. FM sudah berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. FM masih sering membuat gaduh 

kelas pada saat pembelajaran sehingga siswa lain terganggu. 

Nilai tertinggi 90 diperoleh KDP karena dalam mengerjakan evaluasi 

semua jawaban sesuai dengan pertanyaan. KDP aktif dalam kelas pada saat 

diskusi, mempresentasikan hasil diskusi bahkan menjawab pertanyaan guru. KDP 

dikelas tidak pernah membuat gaduh sehingga siswa disekitarnya merasa senang. 
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Ketuntasan klasikal mencapai 68,29% dengan 28 siswa tuntas dan 13 

siswa tidak tuntas. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II disajikan 

dalam diagram 4.6 berikut: 

 

Diagram 4.6 Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Diagram 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 68,29% (dari 41 siswa) 

mengalami ketuntasan hasil belajar dan 31,71% (dari 41 siswa) tidak tuntas 

belajar. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada siklus II belum mencapai 

ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator keberhasilan 

penelitian yaitu 80%.  Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus III.  

4.1.2.5. Refleksi Siklus II 

Refleksi tindakan pada siklus II difokuskan pada permasalahan yang 

muncul selama pembelajaran. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

Hasil  observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual siklus II diperoleh 

skor 19 dengan kriteria sangat baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kekurangan yang harus disempurnakan, diantaranya yaitu: (1) guru belum 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan; (2) guru belum membantu siswa 

68%

32%

Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus II

Tuntas

Tidak Tuntas
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merencanakan penyelidikan;  (3) guru belum membantu siswa merencanakan 

pembuatan hasil diskusi/laporan; (4) guru belum membimbing siswa 

melaksanakan penyelidikan; (5) guru belum mendorong pertukaran ide/gagasan 

untuk mengembangkan hipotesis; (6) pada awal pembelajaran guru belum bisa 

mengkondisikan siswa sehingga siswa masih belum tertib ketika memasuki ruang 

kelas; (7) guru belum bisa memotivasi siswa untuk maju ke depan kelas sehingga 

mereka saling menunjuk temannya untuk maju; (8) guru belum bisa 

mengkondisikan siswa ketika memasuki jam pulang sekolah sehingga siswa 

gaduh ketika guru memberikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. 

4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa sejumlah 41 siswa yang difokuskan 17 

siswa pada siklus II diperoleh jumlah skor rata-rata 14,53 dengan kriteria baik.  

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang harus 

disempurnakan, diantaranya yaitu: (1) siswa belum berani mengeluarkan pendapat 

tentang permasalahan; (2) siswa belum melihat hubungan permasalahan; (3) siswa 

belum merencanakan penyelidikan; (4) siswa belum melaksanakan penyelidikan; 

(5) siswa belum mengembangkan hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan; (6) 

siswa belum memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan 

hasil diskusi; (7) siswa belum mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum 

dipahami.  

4.1.2.5.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar IPA siswa siklus II diperoleh hasil yaitu sebanyak 25 siswa 

tuntas belajar sedangkan 13 siswa tidak tuntas belajar. Nilai rata-rata kelas pada 
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siklus II yaitu sebesar 69,27 dengan nilai terendah 48 dan nilai tertinggi 90. Hasil 

belajar IPA siswa belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu minimal mencapai ketuntasan klasikal sebesar 80%.  

4.1.2.6. Revisi Siklus II 

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus II yaitu: 

4.1.2.6.1. Keterampilan Guru 

Revisi yang dilakukan untuk memperbaiki keterampilan guru pada 

pembelajaran pada siklus II yang nantinya akan dilaksanakan pada siklus III yaitu 

: (1) guru hendaknya mempersiapkan pembelajaran agar dapat menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan; (2) guru tidak melaksanakan penyelidikan sehingga 

guru tidak membantu siswa merencanakan penyelidikan; (3) guru hendaknya 

membantu siswa merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan; (4) guru tidak 

melaksanakan penyelidikan sehingga guru tidak membimbing siswa 

melaksanakan penyelidikan; (5) guru harus lebih kreatif dalam mendorong  

pertukaran ide/gagasan untuk mengembangkan hipotesis; (6) guru harus bisa 

mengkondisikan siswa agar siswa dapat tertib dalam memasuki ruang kelas; (7) 

guru harus bisa memotivasi siswa agar mau maju ke depan kelas; (8) guru harus 

bisa mengkondisikan siswa ketika memasuki jam pulang sekolah agar siswa tidak 

gaduh. 

4.1.2.6.2. Aktivitas Siswa 

Revisi yang dilakukan untuk memperbaiki aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pada siklus II yang nantinya akan dilaksanakan pada siklus III yaitu 

: (1) guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa agar berani 
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mengeluarkan pendapat tentang permasalahan; (2) guru harus mendalami materi 

serta mampu memotivasi siswa dalam melihat hubungan permasalahan; (3) guru 

tidak melaksanakan penyelidikan sehingga siswa tidak merencanakan 

penyelidikan dan (4) siswa tidak melaksanakan penyelidikan; (5) guru harus lebih 

bisa memotivasi siswa agar dapat mengembangkan hipotesis dengan pertukaran 

ide/gagasan, dan (6) berani memberikan tanggapan kepada kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi; (7) guru memotivasi siswa agar berani 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

4.1.2.6.3. Hasil Belajar 

Meningkatkan hasil belajar siswa agar mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dengan membimbing siswa agar mempelajari materi dengan baik. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015. Penelitian 

dilaksanakan dalam satu pertemuan dan alokasi waktu yang digunakan setiap 

pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). Siklus III terdiri dari empat tahap 

kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

4.1.3.1. Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yag dilakukan pada tahap perencanaan siklus III antara 

lain: 

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang digunakan dalam siklus III. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 

mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 
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2) Menentukan indikator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai SK dan KD. 

3) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

indikator dan materi pembelajaran serta skenario pembelajaran IPA melalui 

model Problem based learning (PBL). 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual. 

5) Menyiapkan instrumen evaluasi berupa tes tertulis. 

6) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan. 

4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015. Penelitian 

dilaksanakan dalam satu pertemuan dan alokasi waktu yang digunakan setiap 

pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit). Pada pelaksanaan tindakan siklus 

II terdiri dari kegiatan pendahuluan; kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta seorang siswa untuk 

memimpin do’a sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya guru mengecek 

kehadiran siswa serta melakukan apersepsi “anak-anak minggu lalu kalian sudah 

belajar tentang peristiwa alam, masihkah ingat kalian? coba sebutkan apa saja 

peristiwa alam yang ada di lingkungan sekitar kalian!” semua siswa menjawab 

masih ingat dan menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang pernah terjadi 

di lingkungan sekitar mereka yaitu banjir, gempa bumi, tanah longsor dan serta 

cara menanggulanginya. Guru menunjuk siswa secara bergantian. Setelah selesai, 

guru mengaitkan jawaban mereka dengan tujuan pembelajaran yaitu tentang jenis-
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jenis, penyebab, dampak, cara menanggulagi peristiwa alam serta membuat 

laporan tentang peristiwa alam. 

b. Kegiatan Inti 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media 

audiovisual 

Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan pertanyaan 

sebagai berikut: “anak-anak tahukah kalian mengapa di beberapa kota di 

Indonesia terjadi peristiwa alam seperti gunung meletus, banjir?”. Sebagian siswa 

menjawab “karena tidak ada pepohonan bu, suka membuang sampah di sungai bu, 

menggaruk tanah pada bukit bu” lalu guru menambahkan, “iya jawaban kalian 

benar, sekarang perhatikan ke depan kelas. Ibu akan memutarkan video tentang 

contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Siapkan buku catatan untuk 

mencatat hal-hal penting”. Setelah selesai memutarkan videonya lalu guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran masalah, “anak-anak hari kita akan 

menyelidiki mengapa di beberapa kota di Indonesia terjadi peristiwa alam seperti 

gunung meletus, banjir”. 

Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

Pembentukan kelompok siswa dengan berhitung dari 1-5 berulang kali sampai 

siswa yang terakhir. Setelah itu guru menyuruh siswa yang mendapat nomor 1 

untuk berdiri untuk mengetahui anggota kelompoknya sampai siswa yang 

mendapat nomor 5. Setelah itu siswa memperhatikan arahan guru untuk 

berkumpul dengan kelompoknya yang telah terbentuk tadi. Setelah semua 
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berkumpul, guru membagikan lembar kerja kelompok (LKK) pada masing-

masing kelompok. 

Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Guru menyuruh masing-masing kelompok memilih dua potongan koran 

yang telah dibawa untuk dibuat laporan. Lalu siswa mendiskusikan masalah-

masalah yang ada pada potongan koran dengan memperhatikan contoh dalam 

video serta petunjuk guru. Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber belajar untuk memecahkan permasalahan bersama kelompoknya, 

“anak-anak kumpulkan informasi-informasi yang dapat membantu kalian dalam 

memecahkan permasalahan yang ada di dalam potongan koran tersebut”. Guru 

membimbing siswa melaksanakan diskusi kelompok dengan cara mendatangi 

kelompok satu persatu dan memantau pekerjaan mereka. Hampir tiap kelompok 

ada yang menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Terutama dalam hal 

sistematika pembuatan laporan. 

Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Setelah menemukan solusi pemecahan masalah, siswa mulai menulis 

laporan peristiwa alam. Guru membantu kelompok mengembangkan hasil laporan 

mereka. Setelah semua selesai menulis hasil laporan, guru memberikan 

kesempatan tiap kelompok untuk mempresentasikan laporan ke depan kelas 

secara bergantian. Setelah kelompok selesai memaparkan laporan, guru 

memberikan kesempatan siswa dari kelompok lain untuk menanggapi laporan 

peristiwa alam yang telah dipresentasikan. “anak-anak, peristiwa alam apa yang 

telah dilaporkan temanmu?” siswa menjawab ada yang banjir, tanah longsor, 
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gunung meletus, tsunami. Guru bertanya, “apakah laporan yang disajikan teman 

kalian sudah benar pemecahan masalahnya?” Semua kelompok mengatakan benar 

dan setuju dengan jawaban kelompok yang telah maju. Guru memberikan 

penguatan tiap kelompok, “anak-anak berikan tepuk tangan untuk kelompok yang 

telah maju”. Setelah selesai mempresentasikan, siswa mengumpulkan laporan ke 

depan kelas. 

Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah + 

kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru melakukan 

umpan balik terhadap hasil diskusi pemecahan masalah. Lalu, guru 

menyimpulkan materi bersama siswa, “anak-anak apa yang telah kalian pelajari 

hari ini?” siswa menjawab, “peristiwa alam yang terjadi di kota-kota di Indonesia 

bu”. Guru bertanya, “peristiwa alam apa sajakah itu?” siswa menjawab,”banjir bu, 

tanah longsor bu, gunung meletus bu, tsunami bu”. Guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Setelah semua terkumpul, guru 

memberikan reward kepada siswa dan kelompok yang berani maju 

mempresentasikan ke depan kelas disertai tepuk tangan oleh guru dan siswa 

lainnya. Setelah selesai, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas, “anak-anak 

pada pertemuan selanjutnya pelajari kegiatan-kegiatan manusia yang 

mempengaruhi lingkungan”. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan salam 

dan seorang siswa memimpin do’a sebelum pulang. 
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4.1.3.3. Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus III 

4.1.3.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

problem based learning (PBL) dengan media audiovisual pada siklus III diperoleh 

data pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Data Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor 

yang muncul Skor 
Krite

-ria 
a b c d 

1. Guru membuka pelajaran √ √ √ √ 4 SB 

2. Guru memberikan orientasi masalah kepada 

siswa dengan media audiovisual 

√ √ √ √ 4 B 

3. Guru mengorganisasi siswa untuk belajar √ √  √ 3 B 

4. Guru membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

√  √ √ 3 B 

5. Guru membantu mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

√ √ √ √ 4 SB 

6. Guru menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

√ √ √ √ 4 SB 

Jumlah skor yang diperoleh 22 SB 

Rata-rata Skor 3,7 SB 

Keterangan skor: tiap indikator: K:0≤ skor≤ 1;C:1<skor≤2; B: 2< skor ≤3; SB: 3< skor ≤4 

Semua indikator: K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengamatan keterampilan guru siklus III 

melalui model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual dapat 

disajikan dalam diagram 4.7 berikut: 
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Diagram 4.7 Keterampilan Guru Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer (kolaborator) 

dapat dilihat bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

problem based learning (PBL) dengan media audiovisual memperoleh skor 22 

dengan kriteria sangat baik. Berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap 

indikatornya. 

1) Guru membuka pelajaran 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik.  

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu menarik perhatian 

siswa, memotivasi siswa, memberikan acuan dan membuat kaitan dengan 

pembelajaran sebelumnya. Guru menarik perhatian siswa dengan menggunakan 

variasi suara dan yel-yel. Guru memotivasi siswa dengan apersepsi. Guru juga 

sudah memberikan acuan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Guru sudah 
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membuat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya yaitu peristiwa alam yang 

tarjadi di lingkungan sekitar. 

2) Guru memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media audiovisual 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu guru menjelaskan tujuan 

utama pembelajaran, guru menjelaskan logistik yang dibutuhkan, guru 

memunculkan fenomena untuk memunculkan masalah, dan guru memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Guru menjelaskan 

tujuan utama pembelajaran yaitu menyelidiki penyebab terjadinya suatu masalah. 

Guru menjelaskan logistik yang dibutuhkan yaitu memilih dua potongan koran 

yang telah dibawa sebelumnya dari rumah. Guru memunculkan fenomena untuk 

memunculkan masalah dengan media audiovisual. Guru memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah dengan variasi suara.  

3) Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru mengembangkan keterampilan 

bekerja sama antarsiswa dengan membentuk kelompok, membantu siswa 

memecahkan masalah secara bersama dan membantu siswa merencanakan 

pembuatan hasil diskusi/laporan. Guru membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen serta membantu memecahkan masalah secara bersama dengan variasi 

suara dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Guru membantu siswa 

merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan dengan mengarahkan siswa 

tentang sistematika pembuatan laporan secara berulang-ulang. Namun ada 
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deskriptor yang tidak tampak yaitu guru membantu siswa merencanakan 

penyelidikan.  

4) Guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan terlihatnya deskriptor guru memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber, mendorong pertukaran ide/gagasan untuk 

mengembangkan hipotesis dan membantu siswa menemukan solusi. Guru 

memotivasi siswa mengumpulkan informasi sumber buku catatan, dan buku paket 

IPA. Guru mendorong pertukaran ide/gagasan untuk mengembangkan hipotesis 

dengan melakukan tanya jawab. Guru membantu siswa menemukan solusi dengan 

mengarahkan pertanyaan siswa ke jawaban yang mereka butuhkan. Namun 

deskriptor membimbing siswa melaksanakan penyelidikan tidak tampak dalam 

siklus kedua. 

5) Guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu guru membantu 

kelompok mengembangkan hasil diskusi/laporan, guru memberikan kesempatan 

tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, memberikan 

kesempatan siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji, dan 

memberikan penguatan kepada siswa. Guru sudah membantu kelompok 

mengembangkan hasil diskusi/laporan dengan cara berkeliling dari satu kelompok 

ke kelompok lain dengan menanyakan apakah ada kesulitan dalam 

mengembangkan hasil diskusi/laporan. Guru memberikan kesempatan tiap 
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kelompok untuk mempresentasikan laporan. Setelah semua kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi, guru memberi kesempatan siswa lain untuk 

menanggapi tetapi mereka mengatakan jawaban mereka sama. Setelah itu, guru 

memberikan penguatan kepada siswa yang telah maju dengan tepuk tangan 

(verbal) serta memberikan reward pada akhir pembelajaran (tanda/benda). 

6) Guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya semua deskriptor yaitu melakukan umpan 

balik/refleksi, menyimpulkan materi bersama siswa, memberikan soal evaluasi, 

dan memberikan tindak lanjut berupa tugas. Setelah semua kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi mereka, guru melakukan umpan balik/refleksi 

terhadap proses pemecahan masalah mereka. Guru lalu menyimpulkan materi 

bersama siswa dan menyuruh siswa membuat rangkuman di buku tugas masing-

masing. Dan pada akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi serta 

memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi berikutnya. 

4.1.3.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III diperoleh dari 1 kali 

pertemuan pembelajaran. Dalam penelitian pengamatan aktivitas siswa 

difokuskan pada 17 siswa dari 41 siswa, diperoleh data hasil observasi aktivitas 

siswa pada tabel 4.8 sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Aktivitas Siswa Siklus III 

N

o 
Indikator 

Frekuensi perolehan 

skor 
Jumlah 

skor  

Rata

-rata  

Kri-

teria 
0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran 
0 0 0 3 14 65 3,82 SB 

2. Siswa menanggapi permasalahan 0 2 10 5 0 37 2,18 B 

3.  Siswa berkelompok untuk 

memecahkan masalah 
0 0 0 17 0 51 3,00 B 

4. Siswa melakukan penyelidikan  0 0 12 5 0 39 2,29 B 

5. Siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 
0 0 0 13 4 55 3,24 SB 

6.  Siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

0 0 0 17 0 51 3,00 B 

Jumlah perolehan skor  298  

Jumlah rata-rata skor  17,53 B 

Keterangan : Tiap indikator : K: 0≤ skor ≤ 1; C: 1 < skor ≤ 2; B: 2 < skor ≤ 3; SB: 3 < skor ≤ 4 

Semua indikator :K: 0 ≤ skor ≤ 6; C: 6 < skor ≤ 12; B: 12 < skor ≤ 18; SB: 18 < skor ≤ 24 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus III adalah 298 dan rata-rata skor 17,53 dengan kriteria baik. 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat disajikan dalam diagram berikut:  

 
Diagram 4.8 Aktivitas Siswa Siklus III 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III ditunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual diperoleh rata-rata skor 17,53 dengan kriteria baik. Secara lebih lanjut 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,82 dengan kriteria sangat baik. Siswa memperoleh 

skor 3 sebanyak 3 siswa yaitu FM, RPK, dan DO. Hal ini terlihat siswa telah 

menaruh minat dalam mengikuti pembelajaran, tenang dalam memperhatikan 

penjelasan guru, dan beberapa siswa sudah bersemangat untuk mempersiapkan 

perlengkapan belajar namun siswa belum berani menjawab pertanyaan guru. Ada 

14 siswa yang memperoleh skor 4, yaitu ASN, AAA, GS, INA, IAB, KDP, LIS, 

MAP NEP, NCAY, RAA, TSA, RA dan PW karena semua deskriptor sudah 

terlihat. 

b. Siswa menanggapi permasalahan 

Pada indikator siswa menanggapi permasalahan memperoleh rata-rata skor 

2,18 dengan kriteria baik. Siswa yang memperoleh skor 1 ada 2 yaitu FM dan 

RPK. Hal ini terlihat siswa memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan 

namun belum menanggapi permasalahan yang disajikan guru, belum berani 

mengeluarkan pendapat tentang permasalahan, dan belum melihat hubungan 

permasalahan. Ada 10 siswa yang memperoleh skor 2 yaitu ASN, AAA, DO, GS, 

INA, MAP, NCAY, RAA, TSA, dan PW. Hal ini terlihat siswa berani 

menanggapi permasalahan yang disajikan guru dan memperhatikan penjelasan 
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guru tentang permasalahan. Namun siswa belum berani mengeluarkan pendapat 

tentang permasalahan, dan belum melihat hubungan permasalahan. Sedangkan 3 

siswa memperoleh skor 5 yaitu IAB, KDP, LIS, NEP, dan RA. Hal ini terlihat 

siswa Hal ini terlihat siswa berani menanggapi permasalahan yang disajikan guru, 

memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan dan melihat hubungan 

permasalahan. Namun siswa belum berani mengeluarkan pendapat tentang 

permasalahan.  

c. Siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

Pada indikator siswa berkelompok untuk memecahkan masalah 

memperoleh skor rata-rata 3,00 dengan kriteria baik. Sebanyak 17 siswa 

memperoleh skor 3 yaitu FM, RPK, ASN, AAA, DO, GS, INA, IAB, KDP, LIS, 

MAP, NEP, NCAY, RAA, TSA, RA dan PW. Siswa sudah mengembangkan 

keterampilan bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan permasalahan, 

memecahkan masalah secara bersama dan merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan namun belum merencanakan penyelidikan. 

d. Siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok  

Pada indikator siswa melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,29 dengan kriteria baik. Sebanyak 12 siswa 

memperoleh skor 2 yaitu FM, RPK, AAA, DO, GS, INA, LIS, MAP, NCAY, 

RAA, RA dan PW. Hal ini terlihat siswa sudah memecahkan masalah dengan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar dan menemukan solusi 

setelah memecahkan masalah. Namun siswa belum melaksanakan penyelidikan, 

dan belum mengembangkan hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan. Pada 
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pembelajaran tidak ada penyelidikan sehingga siswa tidak melakukan 

penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan 5 siswa 

memperoleh skor 5 yaitu ASN, IAB, KDP, NEP, dan TSA. Hal ini terlihat siswa 

sudah memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar, menemukan solusi setelah memecahkan masalah dan beberapa 

siswa sudah mengembangkan hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan. Namun 

siswa belum melaksanakan penyelidikan. Pada pembelajaran tidak ada 

penyelidikan sehingga siswa tidak melakukan penyelidikan baik secara individu 

maupun kelompok. 

e. Siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

Pada indikator siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

memperoleh rata-rata skor 3,24 dengan kriteria sangat baik. Sebanyak 13 siswa 

memperoleh skor 3 yaitu FM, RPK, DO, GS, IAB, LIS, MAP, NEP, NCAY, 

RAA, TSA, RA, dan PW.  Hal ini terlihat siswa sudah menulis hasil 

diskusi/laporan namun, siswa sudah berani mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, dan menerima penguatan dengan gembira namun belum memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan 4 

siswa memperoleh skor 4 yaitu ASN, AAA, INA, dan KDP. Semua deskriptor 

terlihat pada keempat siswa tersebut. 

f. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan 

bantuan guru 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 3,00 dengan kriteria baik. 

Skor 3 diperoleh siswa sebanyak 17 yaitu FM, RPK, ASN, AAA, DO, GS, INA, 
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IAB, KDP, LIS, MAP, NEP, NCAY, RAA, TSA, RA dan PW. Hal ini terlihat 

sebagian besar siswa sudah memperhatikan refleksi guru, menyimpulkan materi 

dan mengerjakan soal evaluasi namun belum mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang belum dipahami. 

4.1.3.4. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Hasil belajar pada siklus III merupakan hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual. Jumlah siswa yang mengikuti tes pada siklus III sebanyak 41 siswa. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh dalam pembelajaran pembelajaran IPA melalui 

model Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual pada siklus III 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Siklus III 

NO RENTANG NILAI FREKUENSI (F) PERSENTASE 

1. 89 – 91 3 7,3% 

2. 84 – 88  5 12,2% 

3. 79 – 83  5 12,2% 

4. 74 – 78  9 22% 

5. 69 – 73  9 22% 

6. 64 – 68  3 7,3% 

7. 59 – 63  7 17% 

Jumlah Siswa 41  

Keterangan : 

Nilai rata-rata   = 
∑ 𝑋

∑ 𝑁
 

                          = 
3068

41
= 74,82 

Nilai terendah  = 59 

Nilai tertinggi  = 91 

Siswa tuntas  = 34 

Siswa tidak tuntas = 7 

Ketuntasan klasikal       = 82,93% 

Dari data hasil belajar siklus III dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 

sebesar 74,82. Sebagian besar siswa yaitu 9 siswa atau 22% mendapat nilai pada 

rentang 74 – 78 serta pada rentang 69 – 73. 
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Nilai terendah 59 karena karena diperoleh FM karena dalam mengerjakan 

evaluasi hampir sebagian besar tidak sesuai dengan jawaban yang benar. Ketika 

diskusi FM sudah aktif dalam kelompoknya dalam memecahkan masalah. Pada 

saat guru memberikan pertanyaan atau menyuruh siswa yang belum paham untuk 

bertanya, FM tidak mau menjawab atau tidak mau bertanya materi yang belum 

dipahami. FM sudah berani maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. FM masih sering membuat gaduh kelas pada saat 

pembelajaran sehingga siswa lain terganggu. 

Nilai tertinggi 91 karena diperoleh KDP karena dalam mengerjakan 

evaluasi semua jawaban sesuai dengan pertanyaan. KDP aktif dalam kelas pada 

saat diskusi, mempresentasikan hasil diskusi bahkan menjawab pertanyaan guru. 

KDP dikelas tidak pernah membuat gaduh di kelas. 

Ketuntasan klasikal mencapai 82,93% dengan 34 siswa tuntas dan 7 siswa 

tidak tuntas. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus III disajikan 

dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4.9 Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus III 

Diagram 4.9 menunjukkan bahwa sebanyak 82,93% (dari 41 siswa) 

mengalami ketuntasan hasil belajar dan 17,07% (dari 41 siswa) tidak tuntas 

belajar. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada siklus III telah mencapai 
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ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator keberhasilan 

penelitian yaitu 80%.  

4.1.3.5. Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Learning (PBL) dengan media audiovisual meningkat dibandingkan 

dengan siklus II. Skor yang diperoleh sebanyak 22 dengan kriteria sangat baik. 

Hal ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya yaitu 

mencapai ketegori minimal baik pada rentang skor 12 < skor ≤ 18.  

Aktivitas siswa dalam pembelajran IPA melalui model problem based 

learning (PBL) dengan media audiovisual meningkat dibanding dengan siklus II. 

Rata-rata skor yang diperoleh sebanyak 17,53  dengan kriteria baik. Hal ini sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya yaitu mencapai 

ketegori minimal baik pada rentang skor 12 < skor ≤ 18.  

Hasil belajar IPA yang diperoleh siswa pada siklus III ini sudah mencapai 

target yang ditetapkan. Sebesar 82,93% yaitu 34 siswa dari 41 siswa tuntas belajar 

dan 17,07%  yaitu 7 dari 41 siswa tidak tuntas belajar. Adapun rata-rata nilai 

siswa adalah 74,82. Hal tersebut sudah memenuhi target dari indikator 

keberhasilan yaitu minimal 80% siswa tuntas belajar dengan kriteria ketuntasan 

minimal (kkm) sebesar 62. 
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Dari hasil refleksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual sudah 

berhasil. Namun tetap harus ditingkatkan kembali untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berkelanjutan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. 

4.1.3.6. Rekapitulasi Siklus I, II, dan III 

Hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Berikut ini akan disajikan 

peningkatan hasil keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui model Problem based learning (PBL) dengan 

media audiovisual pada siklus I, siklus II, dan siklus III yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Persentase Siklus I, II, dan III 

No. Sumber Data Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan Guru 70,83% 79,17% 91,7% 

2. Aktivitas Siswa 53,19% 60,54% 73% 

3. Hasil Belajar Siswa 48,78% 68,29% 82,93% 

Berdasarkan tabel 4.10 selengkapnya disajikan dalam bentuk diagram 

berikut ini: 
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Diagram 4.10 Rekapitulasi Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan diagram 4.10 menunjukkan bahwa persentase keterampilan 

guru siklus I adalah 70,83% termasuk dalam kriteria baik, siklus II sebesar 

79,17% termasuk dalam kriteria sangat baik, dan siklus III sebesar 91,7% 

termasuk dalam kriteria sangat baik. Persentase aktivitas siswa siklus I sebesar  

53,19% termasuk dalam kriteria baik, siklus II sebesar 60,54% termasuk dalam 

kriteria baik dan siklus III sebesar 73% termasuk dalam kriteria baik. Persentase 

hasil belajar siswa pada siklus I sebesar  48,78% termasuk dalam kriteria cukup, 

siklus II sebesar 68,29% termasuk dalam kriteria baik, dan siklus III sebesar 

82,93% termasuk dalam kriteria sangat baik.  

Peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke II sebesar 8,34% dan dari 

siklus II ke siklus III sebesar 12,53%. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke 

II sebesar 7,35% dan dari siklus II ke siklus III sebesar 12,46%. Peningkatan hasil 

belajar dari siklus I ke siklus II sebesar 19,51% dan dari siklus II ke siklud III 

sebesar 14,64%. Pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai dengan siklus III 
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menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan didasarkan pada hasil pengamatan, catatan lapangan, 

tes evaluasi, dan refleksi pada akhir pelaksanaan tindakan yang mencakup tiga 

variabel yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang.  

4.2.1.1. Pemaknaan Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media Audiovisual pada siklus I, siklus 

II, dan siklus III dapat dilihat pada diagram 4.11 berikut ini: 

 

Diagram 4.11 Peningkatan hasil observasi keterampilan guru siklus I, II dan III 
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Berdasarkan diagram 4.11 tersebut dapat diketahui hasil pengamatan 

keterampilan guru pada siklus I, II dan III. Pada siklus I memperoleh skor 17 

dengan persentase 70,83%, siklus II memperoleh skor 19 dengan persentase 

79,17% dan pada siklus III memperoleh skor 22 dengan persentase 91,7%. 

Peningkatan hasil pengamatan keterampilan guru pada setiap siklusnya dilakukan 

melalui perbaikan proses pembelajaran berdasarkan hasil analisis data dengan 

didukung adanya hasil catatan lapangan pada setiap siklusnya. 

Indikator guru membuka pelajaran, pelaksanaan tindakan pada siklus I 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru hanya menarik perhatian siswa, 

memotivasi siswa dan memberikan acuan. Pada siklus II guru memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Guru menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, 

memberikan acuan dan membuat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Pada 

siklus III guru mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai pada siklus 

sebelumnya sehingga memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Guru 

menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, memberikan acuan dan membuat 

kaitan dengan pembelajaran sebelumnya merupakan komponen keterampilan 

dasar guru dalam membuka pelajaran. Menurut Djamarah (2010:142) dalam 

menarik perhatian anak didik dapat dilakukan dengan mengubah gaya mengajar 

guru, sedangkan dalam menimbulkan motivasi peserta didik dapat dilakukan 

dengan menciptakan rasa ingin tahu siswa dengan apersepsi. Dalam memberikan 

acuan, guru menentukan batas-batas tugas anak didik yang segera harus 

dikerjakan, sedangkan membuat kaitan antara bahan pelajaran baru dengan bahan 

pelajaran yang telah dikenalnya merupakan usaha untuk melakukan 
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kesinambungan. Adapun tujuan keteterampilan membuka pelajaran menurut 

Djamarah (2010: 140) adalah mendorong anak didik agar siap menghadapi tugas 

yang segera akan diterima, menunjukkan pada anak didik batas-batas tugasnya, 

menyarankan anak didik agar dapat menggunakan pendekatan dalam mempelajari 

bahan-bahan pelajaran, dan menunjukkan pada anak didik hubungan antara aspek-

aspek dalam topik yang sedang dipelajari. 

Indikator memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan media 

audiovisual, pelaksanaan tindakan pada siklus I memperoleh skor 3 dengan  

kriteria baik. Guru menjelaskan tujuan utama pembelajaran, memunculkan 

fenomena untuk memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam pemecahan masalah yang dipilih. Pada siklus II guru belum meningkatkan 

keterampilannya sehingga memperoleh skor yang sama seperti pada siklus 

sebelumnya yaitu skor 3. Pada siklus III guru sudah meningkatkan 

keterampilannya sehingga memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Guru 

menjelaskan tujuan utama pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memunculkan fenomena untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto 

(2009:98) bahwa dalam tahap orientasi masalah guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau 

demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Dalam tahap ini guru menerapkan 

keterampilan mengadakan variasi. Menurut Djamarah (2010:124) dalam 

pembelajaran, apabila guru tidak menggunakan variasi maka akan membosankan 
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siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk, akibatnya tujuan belajar tidak 

tercapai. Adapun komponen keterampilan mengadakan variasi yaitu variasi dalam 

gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan 

variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. 

Indikator guru mengorganisasi siswa untuk belajar, pelaksanaan pada 

siklus I memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Guru mengembangkan 

keterampilan bekerja sama antarsiswa dengan membentuk kelompok dan 

membantu siswa memecahkan masalah secara bersama. Pada siklus II guru belum 

meningkatkan keterampilannya sehingga memperoleh skor 2. Pada siklus III guru 

sudah meningkatkan keterampilannya sehingga memperoleh skor 3. Guru 

mengembangkan keterampilan bekerja sama antarsiswa dengan membentuk 

kelompok, membantu siswa memecahkan masalah secara bersama dan membantu 

siswa merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Trianto (2009:100) pada model pengajaran berdasarkan masalah 

dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama diantara siswa dan saling 

membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama. Berkenaan dengan hal 

tersebut siswa memerlukan bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan 

tugas-tugas pelaporan. Bagaimana mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

belajar kooperatif berlaku juga dalam mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok pengajaran berdasarkan masalah. Dalam tahap ini guru menerapkan 

keterampilan dasar mengajar dalam mengelola kelas dan bertanya dasar. Menurut 

Djamarah (2010:149) komponen dalam keterampilan mengelola kelas adalah 

sikap tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok, menuntut 
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tanggung jawab, memberikan petunjuk yang jelas, menegur pengganggu dan 

memberikan penguatan. 

Indikator guru membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Guru 

memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan guru 

membantu siswa menemukan solusi. Pada siklus II guru memperoleh skor 2 

karena guru belum meningkatkan keterampilannya. Pada siklus III guru 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber, guru mendorong pertukaran ide/gagasan untuk 

mengembangkan hipotesis dan guru membantu siswa menemukan solusi. Guru 

membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber, siswa 

diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis 

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Trianto, 

(2009:100) guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan penerimaan 

sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam 

tahap penyelidikan dalam rangka pemelajaran berdasarkan masalah. Guru 

mendampingi peserta didik dalam melaksanakan penyelidikan baik sendiri 

maupun kelompok dengan cara mengumpulkan data dan melakukan percobaan 

serta mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan memberikan solusi. 

(Wisudawati, 2014:93). Dalam tahap ini guru menerapkan keterampilan dasar 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Djamarah (2010: 163) 

keterampilan ini meningkatkan pemahaman guru dan anak didik yang terlibat, 

serta pemahaman dalam mengorganisasi proses interaksi edukatif. Hubungan 
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interpersonal dan sosial akan meningkatkan kesuksesan dalam proses mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. Adapun komponen keterampilan ini adalah 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan membantu, dan keterampilan 

kurikulum. 

Indikator guru membantu mengembangkan dan mempresentasikan hasil, 

pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru 

memberikan kesempatan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, memberikan kesempatan siswa lain memberikan tanggapan kepada 

kelompok penyaji dan memberikan penguatan kepada siswa. Siklus II 

memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik.  Guru membantu kelompok 

mengembangkan hasil diskusi/laporan, guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, memberikan 

kesempatan siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji dan 

memberikan penguatan kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusmono 

(2014:85) bahwa dalam mengembangkan dan mempresentasikan hasil, guru 

memberi kesempatan  kepada setiap kelompok melalui perwakilannya untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sementara kelompok lain turut 

memperhatikan. Setelah selesai penyajian perwakilan dari kelompok yang tidak 

maju diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada penyaji secara 

bergantian. Dalam tahap ini guru menerapkan keterampilan dasar memimpin 

diskusi kelompok kecil dan keterampilan memberikan penguatan. Menurut 

Djamarah (2010:157) komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil 
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adalah pemusatan perhatian, mengklasifikasi masalah, menganalisis pandangan 

anak didik, meningkatkan kontribusi, membagi partisipasi dan menutup diskusi. 

Selain memimpin diskusi kelompok kecil, guru juga menerapkan keterampilan 

dasar memberikan penguatan. Penguatan merupakan pemberian respon dari guru 

terhadap siswa yang memiliki tujuan tertentu. Pemberian respon positif seperti 

pemberian hadiah, bertujuan agar perilaku yang baik dari peserta didik dapat 

berulang frekuensinya. Sementara pemberian respon negatif seperti pemberian 

hukuman bertujun agar perilaku yang kurang baik dari peserta didik berkurang 

frekuensinya. Komponen dalam pemberian penguatan yaitu penguatan verbal, 

penguatan gestural, penguatan kegiatan, penguatan mendekati, penguatan 

sentuhan, dan penguatan tanda (Djamarah, 2010:117). 

Indikator guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, 

pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Guru melakukan umpan balik/refleksi, menyimpulkan materi bersama siswa, 

memberikan soal evaluasi dan memberikan tindak lanjut berupa tugas. Pada siklus 

II dan siklus III guru mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai pada 

siklus sebelumnya sehingga memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

dalam tahap ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Trianto (2009:100) bahwa tugas guru pada tahap akhir 

pengajaran berdasarkan pemecahan masalah adalah membantu siswa menganalisis 

dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri, dan keterampilan penyelidikan 

yang mereka gunakan. Pada tahap ini guru menerapkan keterampilan 
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menjelaskan. Menurut Djamarah (2010:132) alasan perlunya guru menguasai 

keterampilan menjelaskan, yaitu (a) meningkatkan keefektifan pembicara agar 

penjelasan menjadi bermakna; (b) pemahaman anak didik sangat penting dalam 

memberikan penjelasan; (c) guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu 

karena tidak semua anak didik dapat menggali sendiri pengetahuan mereka; (d) 

kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh anak didik dalam 

belajar sehingga guru perlu memberikan informasi lisan yang cocok dengan 

materi. Keterampilan menjelaskan ini diterapkan ketika guru melakukan refleksi. 

Selain itu, guru juga menerapkan keterampilan menutup pelajaran. Adapun 

komponen menutup pelajaran menurut Djamarah (2010:138) adalah review atau 

meninjau kembali penguasaan inti melalui ringkasan, dan mengevaluasi. 

Berdasarkan data hasil pegamatan keterampilan guru dari siklus I sampai 

siklus III menunjukkan adanya peningkatan sehingga mengkriteriakan guru 

sebagai guru yang efektif. Guru yang efektif adalah guru yang dapat menunaikan 

tugas dan fungsinya secara profesional. Davis dan Thomas mengemukakan 

karakteristik guru dan pengajaran yang efektif ditinjau dari berbagai aspek seperti 

iklim kelas (climte classroom), manajemen (management), umpan balik dan 

penguatan (feedback and reinforcement), pembaruan diri, dan pengembangan staf 

(self-renewal and staff-development) (dalam Marno dan M. Idris, 2014:28). Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2010:43) menjelaskan bahwa guru 

memiliki peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, siapa saja yang telah 

menerjunkan diri menjadi guru, berikut merupakan peran guru dalam 

pembelajaran melalui korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, 
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inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, 

supervisor, dan evaluator. Melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan 

media audiovisual, guru sudah menerapkan keterampilan dasar mengajar dengan 

baik. 

4.2.1.2. Pemaknaan Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa kelas V SDN 

Tambakaji 05 Semarang terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa pada pembe-

lajaran IPA melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

Audiovisual dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Secara lebih jelas peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada diagram 4.12 berikut ini: 

 

 

Diagram 4.12 Peningkatan hasil observasi aktivitas siswa siklus I, II, dan III 
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Berdasarkan diagram 4.12 di atas dapat diketahui hasil pengamatan 

aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor  217 dengan persentase 53,19%, 

siklus II memperoleh skor 247 dengan persentase 60,54%, dan siklus III 

memperoleh skor 298 dengan persentase 73%. Peningkatan hasil pengamatan 

aktivitas siswa pada setiap siklusnya dilakukan melalui perbaikan proses 

pembelajaran berdasarkan hasil analisis data dengan didukung adanya hasil 

catatan lapangan dan lembar pengamatan siswa pada setiap siklusnya. 

Indikator siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran, 

pelaksanaan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 3,18 dengan kriteria sangat 

baik. Siswa sudah menaruh minat dalam mengikuti pembelajaran dan siswa 

tenang dalam memperhatikan penjelasan/petunjuk guru, namun sebagian besar 

siswa sudah bersemangat untuk mempersiapkan perlengkapan belajar dan berani 

menjawab pertanyaan guru. Pada siklus II aktivitas siswa meningkat menjadi rata-

rata skor 3,41 dengan kriteria sangat baik. Pada siklus ini banyak siswa yang 

mulai bersemangat untuk mempersiapkan perlengkapan belajar. Sedangkan pada 

siklus III siswa meningkat aktivitasnya menjadi rata-rata skor 3,82 dengan kriteria 

sangat baik. Pada siklus ini siswa sebagian besar bersemangat untuk 

mempersiapkan perlengkapan belajar dan berani menjawab pertanyaan guru. 

Menaruh minat, bersemangat, tenang, dan berani merupakan kegiatan emosional. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) bahwa kegiatan kegiatan-

kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang serta sesuai 

dengan pendapat Sardiman (2012:101) emotional activities, seperti misalnya 
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menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah berani, tenang, 

gugup. 

Indikator siswa menanggapi permasalahan, pelaksanaan tindakan pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 1,76 dengan kriteria cukup. Siswa sudah 

memperhatikan penjelasan guru tentang permasalahan dan sebagian besar sudah 

menanggapi permasalahan yang disajikan guru, namun siswa belum berani 

mengeluarkan pendapat tentang permasalahan dan belum melihat hubungan 

permasalahan. Pada siklus II aktivitas siswa meningkat menjadi rata-rata skor 1,88 

dengan kriteria cukup. Siswa mulai meningkat dalam menanggapi permasalahan 

yang disajikan guru, namun siswa belum berani mengeluarkan pendapat tentang 

permasalahan dan belum melihat hubungan permasalahan. Pada siklus III aktivitas 

siswa meningkat dengan rata-rata skor 2,18 dengan kriteria baik. Siswa pada 

siklus ini mulai melihat hubungan permasalahan. Menanggapi permasalahan 

merupakan kegiatan lisan, hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik bahwa 

kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. Berani merupakan 

kegiatan emosional sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) bahwa kegiatan 

kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang. 

Memperhatikan penjelasan merupakan kegiatan visual sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2012:101) bahwa visual activities, yang termasuk didalamnya 

misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. Sedangkan melihat hubungan merupakan kegiatan mental, sesuai 
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dengan pendapat Sardiman (2012:101) bahwa mental activities, sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

Indikator siswa berkelompok untuk memecahkan masalah, pelaksanaan 

tindakan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,29 dengan kriteria baik. siswa 

sudah memecahkan masalah secara bersama, sebagian besar sudah 

mengembangkan keterampilan bekerjasama dengan berkelompok untuk 

memecahkan permasalahan dan merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan 

namun belum merencanakan penelitian. Pada siklus II aktivitas siswa menjadi 

rata-rata skor 2,71 dengan kriteria baik. Siswa sudah mengembangkan 

keterampilan bekerjasama dengan berkelompok untuk memecahkan permasalahan 

dan dalam merencakan pembuatan hasil diskusi/laporan mulai meningkat. Pada 

siklus III aktivitas siswa meningkat sehingga rata-rata skor menjadi 3 dengan 

kriteria baik. Pada siklus ini siswa sudah merencanakan pembuatan hasil 

diskusi/laporan namun belum merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan. 

memecahkan permasalahan dan merencanakan pembuatan hasil diskusi/laporan 

merupakan kegiatan mental, ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2012:101) 

bahwa mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

Sedangkan merencanakan penyelidikan merupakan kegiatan metrik, ini sesuai 

dengan pendapat Hamalik (2013: 172) bahwa kegiatan-kegiatan metrik, seperti 

melakukan percobaan, memilih alat–alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 
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Indikator siswa melakukan penyelidikan, pelaksanaan tindakan siklus I 

memperoleh rata-rata skor 1,59 dengan kriteria cukup. Siswa sudah menemukan 

solusi setelah memecahkan masalah dan sebagian besar siswa memecahkan 

masalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar namun 

belum melaksanakan penyelidikan dan belum mengembangkan hipotesis dengan 

pertukaran ide/gagasan. Pada siklus II aktivitas siswa tidak mengalami 

peningkatan sehingga rata-rata skor tetap 1,59. Pada siklus III aktivitas siswa 

mengalami peningkatan sehingga rata-rata skor menjadi 2,29 dengan kriteria baik. 

Siswa sudah memecahkan masalah dengan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber belajar dan sebagian kecil siswa sudah mengembangkan 

hipotesis dengan pertukaran ide/gagasan namun belum melaksanakan 

penyelidikan. Memecahkan masalah, mengembangkan hipotesis dan menemukan 

solusi merupakan kegiatan mental, hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman 

(2012:101) bahwa mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. Sedangkan melaksanakan penyelidikan merupakan kegiatan metrik, 

sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) bahwa kegiatan-kegiatan metrik, 

seperti melakukan percobaan, memilih alat–alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

Indikator siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil, 

pelaksanaan pada siklus I memperoleh rata-rata skor 1,47 dengan kriteria cukup. 

Siswa sudah menulis hasil diskusi/laporan, sebagian kecil siswa sudah berani 

mempresentasikan hasil diskusi dan sebagian kecil siswa sudah menerima 
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penguatan dengan gembira, namun belum memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Pada siklus II aktivitas siswa 

meningkat sehingga rata-rata skor menjadi 2,29 dengan kriteria baik. Sebagian 

besar siswa sudah berani mempresentasikan hasil diskusi dan sebagian besar 

siswa sudah menerima penguatan dengan gembira, namun belum memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Pada siklus III 

aktivitas siswa meningkat sehingga rata-rata skor menjadi 3,24 dengan kriteria 

sangat baik. Siswa sudah berani mempresentasikan hasil diskusi, sudah menerima 

penguatan dengan gembira, dan sebagian kecil siswa memberikan tanggapan 

kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Menulis hasil diskusi 

merupakan kegiatan menulis, hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) 

bahwa kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan– bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes 

dan mengisi angket. Mempresentasikan dan memberikan tanggapan merupakan 

kegiatan lisan, hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2013:172) bahwa 

kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. Berani dan gembira 

merupakan kegiatan emosional sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) 

bahwa kegiatan kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, 

tenang.  

Indikator siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah dengan bantuan guru, pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh rata-rata 
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skor 2,47 dengan kriteria baik. Siswa sudah menyimpulkan materi, sudah 

mengerjakan soal evaluasi, sebagian kecil siswa sudah memperhatikan refleksi 

guru namun belum mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

Pada siklus II aktivitas siswa meningkat sehingga memperoleh rata-rata skor 2,65 

dengan kriteria baik. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan refleksi guru 

namun belum mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Pada 

siklus III aktivitas siswa meningkat sehingga memperoleh rata-rata skor 3 dengan 

kriteria baik. Siswa sudah menyimpulkan materi, sudah mengerjakan soal 

evaluasi, sudah memperhatikan refleksi guru namun belum mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Memperhatikan refleksi 

merupakan kegiatan visual, ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2012:101) 

bahwa visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Menyimpulkan materi dan mengajukan pertanyaan merupakan kegiatan mental, 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2012:101) bahwa mental activities, sebagai 

contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. Sedangkan mengerjakan soal 

merupakan kegiatan menulis, ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2013: 172) 

bahwa kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan– bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes 

dan mengisi angket. 

Rata-rata aktivitas siswa pada setiap indikator mengalami peningkatan 

sehingga pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Aktivitas merupakan prinsip atau 
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asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Dalam belajar 

sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental (Sardiman, 2012:100). Model Problem Based Learning (PBL) 

dan media audiovisual membuat siswa melakukan berbagai aktivitas belajar 

sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, penerapan 

model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

4.2.1.3. Pemaknaan Hasil Belajar 

Dari data hasil belajar siswa dalam pembelajaran pembelajaran IPA 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini: 

 

Diagram 4.15 Peningkatan hasil belajar siswa 

Dari diagram diatas dapat terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model problem based learning (PBL) 
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dengan media audiovisual pada prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada 

prasiklus ketuntasan klasikal hanya 24,39% meningkat pada siklus I dengan 

ketuntasan klasikal 48,78%. Pada siklus II meningkat ketuntasan klasikal menjadi 

68,29% sedangkan pada siklus III meningkat pada 82,93%. 

Hasil belajar siswa siklus I pada pembelajaran IPA melalui model problem 

based learning (PBL) dengan media Audiovisual memperoleh nilai rata-rata kelas 

65,61 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 48. Dengan KKM sebesar 62 

maka jumlah siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa dan tidak tuntas sebanyak 21 

siswa sehingga perolehan ketuntasan belajar klasikal sebesar 43,90%. 

Pada siklus II hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata kelas 68,29 

dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 52. Dengan KKM sebesar 62 maka 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa dan tidak tuntas sebanyak 13 siswa 

sehingga perolehan ketuntasan belajar klasikal sebesar 68,29%. 

Sedangkan pada siklus III hasil belajar memperoleh nilai rata-rata kelas 

74,82 dengan nilai tertinggi 91 dan nilai terendah 59. Dengan KKM sebesar 62 

maka jumlah siswa yang tuntas sebanyak 34 siswa dan tidak tuntas sebanyak 7 

siswa sehingga perolehan ketuntasan belajar klasikal sebesar 82,93%. 

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

mengalami peningkatan. Pada siklus I dan siklus II hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan namun belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

yaitu ketuntasan klasikal minimal 80%. Pada siklus III persentase ketuntasan 

klasikal siswa mencapai 82,93%. Hal ini menunjukkan ketercapaian hasil belajar 

siswa.   
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Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA  dikarenakan 

penggunaan model dan media yang efektif, yaitu model Problem based learning 

(PBL) dan media audiovisual. Model PBL menyuguhkan berbagai situasi 

bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi 

sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan (Arend, 2008:41). 

Tujuan model PBL yaitu membantu peserta didik mempelajari konsep 

pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah dengan menghubungkan 

situasi masalah yang ada dalam dunia nyata (Wisudawati, 2014:89). Penggunaan 

media pembelajaran berupa audiovisual juga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa karena bersifat konkret. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat  Piaget (dalam 

Winataputra, 2008: 3.40-3.41) usia anak SD pada tahap konkret operasional, yaitu 

pada pengalaman konkret bukan lagi formal, karena pengalaman yang bersifat 

konkret akan lebih bermakna. Dale (dalam Arsyad, 2014: 13) juga berpendapat 

bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75% dan 

melalui indera dengar sekitar 13%, karena media audiovisual adalah media 

pandang-dengar sehingga dapat memperjelas pemahaman siswa yang berdampak 

pada hasil belajar yang meningkat. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi yang didapat dari hasil penelitian yaitu adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Selain itu, terdapat tiga 
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hal yang didapat dari hasil penelitian ini, yaitu implikasi praktis, implikasi 

teoretis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.2.1. Implikasi praktis  

Pembelajaran IPA melalui model problem based learning (PBL) dengan 

media audiovisual dapat membuat siswa menjadi kritis, aktif, kreatif dan terampil. 

Langkah-langkah model  problem based learning (PBL) dapat membuat siswa 

berpikir kritis, kreatif  terampil karena model ini mengutamakan adanya 

permasalahan sebagai bahan belajar. Sedangkan media audiovisual dapat 

memperjelas masalah yang ditampilkan sehingga menarik perhatian siswa dan 

membuat siswa aktif. 

4.2.2.2. Implikasi Teoritis 

Penerapan model problem based learning (PBL) dengan media 

audiovisual dalam pembelajaran IPA bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Model problem based learning (PBL) dipilih karena memiliki kelebihan-

kelebihan dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan permasalahan yang otentik 

dalam pembelajaran, siswa dapat memecahkan masalah dalam situasi nyata, dan 

siswa dapat membenagun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. 

Sedangkan media audiovisual dipilih karena dapat memfasilitasi siswa dalam 

penyampaian materi agar menarik minat belajar siswa. 

4.2.2.3. Implikasi Pedagogis 

Peran guru dalam pembelajaran IPA melalui model problem based 

learning (PBL) dengan media audiovisual adalah sebagai fasilitator, motivator 
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dan evaluator. Model problem based learning (PBL) dengan media audiovisual 

menuntut guru untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi siswa. 

Selain itu, siswa juga dilatih untuk mengembangkan sifat ingin tahu dan berpikir 

kritis serta aktif dalam pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1     SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPA melalui model 

Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual pada siswa kelas V 

SDN Tambakaji 05 Semarang, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

Penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru kelas 

V SDN Tambakaji 05 Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor yang 

diperoleh guru pada siklus I yaitu 17 dengan kriteria baik, siklus II skor 

meningkat menjadi 19 dengan kriteria sangat baik, dan siklus III meningkat 

kembali menjadi 22 dengan kriteria sangat baik.  

Penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V 

SDN Tambakaji 05 Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan skor aktivitas siswa 

pada siklus  I yaitu 12,76 dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II meningkat 

menjadi 14,53 dengan kriteria baik, dan pada siklus III meningkat kembali 

menjadi 17,53 dengan kriteria baik. 

Penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dengan media 

audiovisual dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V SDN Tambakaji 05 Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketuntasan 
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klasikal pada siklus I sebesar 48,78%, pada siklus II meningkat menjadi 68,29%, 

dan siklus III meningkat kembali menjadi 82,93%. 

5.2     SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan media audiovisual 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang, maka untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian tentang model problem based learning (PBL) 

dengan media audiovisual, guru hendaknya dapat menjadikan model tersebut 

sebagai salah satu alternatif proses pembelajaran di dalam kelas. Guru harus lebih 

kreatif dalam merancang pembelajaran di kelas yang aktif, efektif, dan 

menyenangkan. 

b. Bagi Siswa 

Dalam pembelajaran siswa hendaknya bisa menumbuhkan motivasi dan 

minat belajar, mengkontruksi pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar 

IPA, serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata 

pada pembelajaran IPA sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

c. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini, sekolah hendaknya memfasilitasi guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas 

sekolah, kinerja sekolah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan.  
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

KELAS V SEMESTER II 

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 

 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

3. Bahan Ajar 

4. LKS 

5. Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

6. Soal Evaluasi 

7. Kunci Jawaban 

8. Pedoman Penilaian  

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015  

Lampiran 1 : Instrumen Pembelajaran 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

Sekolah   : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Smester   : V/ II 

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

alam 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.6 

Mengidentifikasi 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampak-nya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

7.6.1. Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

7.6.2. Menjelaskan penyebab 

terjadinya peristiwa alam 

yang ada di Indonesia 

7.6.3. Menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

7.6.4. Menjelaskan cara 

menanggulangi peristiwa 

alam tersebut 

1. orientasi siswa pada 

masalah dengan media 

audiovisual 

2. mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

3. diskusi untuk 

memecahkan 

permasalahan secara 

mandiri dan kelompok 

4. mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

5. menganalisis dan 

mengevaluasi 

pemecahan masalah 

 

Tes dan 

non Tes 

2 x 35 

menit 

1. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Choiril 

2. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Rositawaty 

3. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Heri 

4. Standar isi 

5. standar proses 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah    : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :V/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampak-

nya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

7.6.2. Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam yang ada di Indonesia 

7.6.3. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

7.6.4. Mejelaskan cara menanggulangi peristiwa alam tersebut 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

2. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan tepat 

3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

4. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara 

menanggul-angi peristiwa alam tersebut dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan : . disiplin, tanggung jawab, percaya diri, 

teliti 

E. Materi  Pokok 
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Peristiwa alam beserta dampaknya 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode : tanya jawab dan diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Jenis Kegiatan Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan  

 

a. Guru mempersiapkan bahan, sumber dan 

media pembelajaran 

b. Guru mempersiapkan alat evaluasi berupa 

lembar kerja kelompok dan soal evaluasi 

c. Guru mempersiapkan lembar pengamatan 

aktivitas siswa 

5 menit 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

a. Guru menyampaikan salam pembuka, dan 

seorang siswa diminta untuk memimpin 

do’a sebelum memulai pembelajaran, 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru melakukan apersepsi :  

“anak-anak pernahkah kalian mengamati 

peristiwa alam di lingkungan sekitar 

kalian? Kalau iya, coba sebutkan apa saja 

peristiwa alam yang ada di lingkungan 

sekitar kalian!” 

d. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

5 menit 

Kegiatan Inti 

 

Guru memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa 

dengan media 

audiovisual 

 

 

1.  guru memberikan orientasi masalah kepada 

siswa dengan media audiovisual 

     “anak-anak tahukah kalian mengapa 

terjadi peristiwa alam seperti banjir, tanah 

longsor, gempa bumi di wilayah 

Indonesia?” 

2.  guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran masalah  

     “anak-anak hari kita akan menyelidiki 

mengapa terjadi peristiwa alam seperti 

banjir, tanah longsor di wilayah 

 

 

45 menit 
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Indonesia” 

Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

3.  Guru membentuk beberapa kelompok kecil 

secara heterogen yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

 

Guru membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

4.  guru memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber belajar 

     “anak-anak kumpulkan informasi-informasi 

yang dapat membantu kalian dalam 

memecahkan permasalahan tersebut” 

5.  guru membimbing siswa melaksanakan 

diskusi kelompok untuk memecahkan 

permasalahan 

 

Guru membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil 

6.  guru membantu kelompok mengembangkan 

hasil diskusi  

7.  guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas 

8.  guru memberikan kesempatan siswa dari 

kelompok lain untuk menaggapi hasil 

diskusi yang telah dipresentasikan 

9.  guru memberikan penguatan tiap kelompok 

     “anak-anak berikan tepuk tangan untuk 

kelompok yang telah maju” 

 

Guru menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah + 

kegiatan penutup 

 

10. guru melakukan umpan balik terhadap 

hasil diskusi pemecahan masalah 

11. guru menyimpulkan materi bersama siswa 

      “anak-anak apa yang telah kalian pelajari 

hari ini? Sekarang buatlah rangkuman 

tentang materi yang telah kita pelajari hari 

ini” 

12. guru memberikan soal evaluasi 

13. guru memberikan tindak lanjut berupa 

tugas 

     “anak-anak kalian pelajari tentang 

peristiwa alam yang pernah terjadi di 

lingkungan sekitar kalin” 

12. guru menutup pembelajaran hari ini dengan 

salam dan seorang siswa memimpin do’a 

sebelum pulang. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Video pembelajaran tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia 

2. Sumber : 

a. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Choiril 

b. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Rositawaty 

c. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Heri 

d. Standar isi 

e. standar proses 

I. Penilaian 

Teknik penilaian : tes dan non tes 

Instrumen : soal pilihan ganda, soal uraian, dan lembar observasi   

(terlampir) 

 

  Semarang, 1 April 2015 
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Materi Ajar 

Peristiwa alam disebut juga dengan semua jenis aktivitas alam. Segala 

macam bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Bencana alam ada yang 

disengaja dan tidak disengaja manusia. Bencana alam yang disengaja dapat 

dicegah yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berbagai macam bencana 

alam yang terjadi di Indonesia adalah : 

1. Gunung Meletus 

Indonesia banyak mempunyai gunung api. Gunung api di Indonesia 

banyak yang masih aktif, misalnya Gunung Merapi dan Gunung Kelud. Gunung 

api yang masih aktif sewaktu-waktu bisa meletus. Gunung api yang akan meletus 

biasanya ditandai dengan gempa vulkanik. Letusan gunung api ditandai keluarnya 

awan panas yang disebut wedus gembel. 

Gunung meletus menyemburkan lahar panas melalui kepundan. Semburan 

lahar dapat mencapai ketinggian puluhan sampai ratusan meter. Lahar panas akan 

mengalir ke bawah. Lahan panas dapat membakar tumbuhan dan hewan yang 

diterjangnya. Apabila terkena air hujan, lahar panas akan menjadi lahar dingin. 

Lahar dingin akan mengalir bersama air. Letusan gunung berapi juga 

mengakibatkan terjadinya hujan abu. 

Di Pulau Jawa banyak gunung berapi yang masih aktif. Gunung api yang 

pernah meletus, yaitu Gunung Krakatau, Gunung Kelud, Gunung Merapi, dan 

Gunung Galunggung. Bahkan, abu letusan Gunung Krakatau sampai ke daratan 

Eropa. Letusan gunung berapi membawa korban, baik harta maupun jiwa. Akan 

tetapi, letusan gunung berapi juga memberikan keuntungan. Debu gunung berapi 

menambah kesuburan tanah. Oleh karena itu, tanah di pegunungan banyak yang 

subur. 

2. Gempa Bumi 

Gempa bumi pernah terjadi di Indonesia. Gempa bumi dibedakan menjadi 

dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Apa perbedaan gempa vulkanik 

dan gempa tektonik? Gempa vulkanik adalah gempa akibat keberadaan magma di 

perut bumi. Adapun gempa tektonik adalah gempa akibat pergeseran lapisan kulit 

bumi. Gempa tektonik sangat berbahaya. 
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Jika terjadi di laut, gempa ini dapat menimbulkan tsunami, seperti tsunami 

di Aceh. Tsunami adalah gelombang laut yang besar hingga mencapai daratan. 

Gempa bumi dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah dan gedung-

gedung. Bahkan, juga menimbulkan korban manusia dan harta benda. 

3. Banjir 

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir 

disebabkan oleh hutan gundul. Banjir juga disebabkan tersumbatnya saluran air. 

Saluran air tersumbat karena orang sering membuang sampah di selokan. 

Penggundulan hutan menimbulkan erosi di waktu hujan. Akibatnya tanah tidak 

lagi mengandung humus. Tanah tidak mampu menampung air. Air hujan langsung 

mengalir ke sungai dan terjadilah banjir. Adapun banyaknya sampah yang 

dibuang ke selokan menyebabkan sungai menjadi dangkal. Akibatnya sungai tidak 

mampu menampung air hujan. 

Banyaknya bangunan di bantaran sungai menyebabkan sungai menjadi 

sempit. Hal itu juga penyebab sungai tidak mampu menampung air hujan. Banjir 

menyebabkan korban manusia, harta, dan benda. 

4. Tanah Longsor 

Tanah longsor sering terjadi di dataran tinggi. Tanah longsor terjadi akibat 

penebangan hutan secara liar. Mengapa penebangan hutan secara liar dapat 

menyebabkan tanah longsor? 

Penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul 

menyebabkan tidak adanya akar pohon yang mampu menahan tanah. Oleh karena 

itu, air hujan langsung menggerus. Akibatnya terjadi tanah longsor. Tanah juga 

longsor mengakibatkan korban jiwa, harta dan benda. 

5. Angin Topan dan Badai 

Hujan turun kadangkala disertai angin topan dan badai. Angin topan dapat 

menumbangkan pohon dan merobohkan rumah. Adapun badai dapat 

menenggelamkan kapal. Angin topan juga mampu menerbangkan benda-benda 

yang dilewatinya. Misalnya kendaraan yang lewat di jalan. 

6. Angin Puting Beliung 
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Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai 

angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. Angin 

puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-

akhir ini angin puting beliung sering terjadi di negara kita. Beberapa daerah yang 

mengalami angin puting beliung yaitu Magelang, Lampung, Garut, Nusa 

Tenggara Timur, dan Banjarmasin. 

 

7. Kekeringan  

Di musim penghujan, air sangat melimpah dan kadang terjadi banjir. 

Sebaliknya, di musim kemarau sering terjadi kekeringan. Hal itu sering kita lihat 

di sekitar kita. Pada waktu dulu kekeringan jarang terjadi walaupun kemarau 

panjang.  

Kekeringan terjadi karena banyak pohon di hutan yang ditebang. 

Penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul tidak 

mampu menyimpan cadangan air. Jika hujan turun, air langsung mengalir ke 

sungai. Tidak adanya cadangan air menyebabkan kekeringan. 

Kekeringan merupakan bencana alam yang sangat ditakuti. Kemarau 

panjang mengakibatkan sumber air menjadi kering dan sulit mendapatkan air 

bersih, bahkan tidak dapat mengerjakan sawahnya. Kekeringan mengakibatkan 

kematian banyak hewan dan tumbuhan. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok : ................. 

Anggota kelompok : 1. .................................(..........) 

     2. .................................(..........) 

     3. .................................(..........) 

     4. .................................(..........) 

     5. .................................(..........) 

     6. .................................(..........) 

Setelah kalian mengamati video tentang peristiwa alam, sekarang tuliskan 

peristiwa - peristiwa alam tersebut ke dalam tabel berikut ini ! 

No 
Tempat 

Kejadian 

Nama 

Peristiwa 
Penyebab Akibatnya 

Cara 

menanggulangi/ 

mencegahnya 

1.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Jenjang Keterampilan dan Tingkat Kesukaran 
Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S 

7.6 

Mengidentifikasi 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

7.6.1. Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

7.6.2. Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

peristiwa alam yang ada 

di Indonesia 

7.6.3. Menjelaskan 

dampak dari peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia 

7.6.4. Mejelaskan cara 

menanggulangi peristiwa 

alam tersebut 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

             

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

uraian 

 

 

pilihan 

ganda 

Uraian  

 

1, 2, 3 

 

4, 5, 7 

 

 

 

6 

8 

1 

 

 

9, 10 

 

 2 
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EVALUASI 

 

 

 

  

 

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

paling benar! 

1.  Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu . . . . 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus 

2. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin . . . . 

a. puting beliung     c. laut 

b. topan      d. darat 

3.  Peristiwa alam yang sering terjadi dimusim kemarau adalah …. 

a. banjir 

b. kekeringan 

c. angin dan badai 

d. tanah longsor 

4.  Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya penggundulan 

hutan yaitu . . . . 

a. gempa bumi dan tsunami 

b. gunung meletus dan banjir 

c. banjir dan tanah longsor 

d. angin puting beliung dan tsunami 

5. Gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi 

disebut.... 

a. erosi      c. sedimentasi 

b. tsunami     d. Erupsi 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Presensi : 
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6.  Peristiwa alam yang merugikan dan memberi dampak negatif disebut .... 

a. gejala alam     c. proses alam 

b. hukum alam     d. bencana alam 

7. Berikut ini akibat penebangan hutan, kecuali …. 

a. banjir      c. gempa bumi 

b. tanah longsor     d. kekeringan 

8.  Berikut ini akibat angin topan, kecuali …. 

a. menumbangkan pohon 

b. menerbangkan benda-benda yang dilewatinya  

c. merobohkan rumah 

d. menyuburkan tanah 

9. Pembuatan teras di lereng bukit bertujuan . . . . 

a. mencegah tanah longsor  

b. memperbaiki susunan tanah 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

10.  Berikut ini usaha-usaha untuk mengatasi banjir, kecuali …. 

a. tidak menebang hutan secara membabi buta 

b. membangun rumah di bantaran sungai 

c. tidak membuang sampah di selokan 

d. di daerah perkotaan dibuat reservoir untuk menampung air hujan 

B.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 

1. Apakah dua dampak negatif dan satu dampak positif letusan gunung berapi? 

2. sebutkan masing-masing tiga usaha yang dapat dilakukan manusia untuk 

mencegah banjir dan tanah longsor !  
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KUNCI JAWABAN 

EVALUASI 

 

A.  Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. D 

7. C 

8. D 

9. A 

10. B 

B. Uraian 

1. dampak negatif letusan gunung berapi adalah daerah yang dilalui aliran 

lahar akan rusak dan terbakar, letusan gunung berapi membawa korban 

baik harta maupun jiwa. Sedangkan dampak positif letusan gunung berapi 

adalah debu gunung berapi menambah kesuburan tanah. Oleh karena itu, 

tanah di pegunungan banyak yang subur. 

2. usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah banjir dan tanah 

longsor adalah  

a. Tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah pada 

tempatnya. 

b. Membersihkan saluran air yang tersumbat. Mengeruk tanah di saluran 

air jika terjadi pendangkalan. 

c. Membuat terassering (berundak-undak) pada lahan yang miring. 

Menanami dengan tanaman yang mampu menahan air. 

d. Menanam kembali hutan dan lahan yang gundul (reboisasi). 

e. Membangun lokasi perumahan dan perindustrian dengan menganalisa 

dampak lingkungan. 
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PEDOMAN PENILAIAN 

 

A.  Lembar Kerja Kelompok 

Skor 5 4 3 2 1 

Uraia

n 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat dan 

penanggulan

gan dengan 

benar 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulangan

, satu 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulang

an, dua 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, 

nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggula

ngan, tiga 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, 

nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggula

ngan, empat 

diantaranya 

kurang tepat 

Skor total maksimal = 3 x 5 = 15 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

15
 x 100 = 

15

15
 x 100 = 1 x 100 = 100 

B. Evaluasi 

Skor 1 → maksimal = 10 (jumlah jawaban pilihan ganda yang benar x 1) 

Skor 2  

Skor 3 2 1 

Uraian menyebutkan dua 

dampak negatif dan 

satu dampak positif 

dengan benar 

menyebutkan satu 

dampak negatif dan 

satu dampak positif 

dengan benar 

menyebutkan satu 

dampak negative 

atau satu dampak 

positif dengan benar 

Skor 3  

Skor 6 5 4 3 2 1 

Urai

an 

menyebut

kan 

masing-

masing 

tiga usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor 

dengan 

benar 

menyebutka

n masing-

masing tiga 

usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor, 

satu 

diantaranya 

kurang tepat 

menyebutka

n masing-

masing tiga 

usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor, dua 

diantaranya 

kurang tepat 

menyebutka

n masing-

masing tiga 

usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor, 

tiga 

diantaranya 

kurang 

tepat 

menyebutk

an masing-

masing tiga 

usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor, 

empat 

diantaranya 

kurang 

tepat 

menyebutk

an masing-

masing tiga 

usaha 

mencegah 

banjir dan 

longsor, 

lima 

diantaranya 

kurang 

tepat 

Skor total maksimal = 10 + 3 + 6 = 19 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

19
 x 100 = 

19

19
 x 100 = 1 x 100 = 100 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

KELAS V SEMESTER II 

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 

 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

3. Bahan Ajar 

4. LKS 

5. Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

6. Soal Evaluasi 

7. Kunci Jawaban 

8. Pedoman Penilaian  

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015  
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Smester : V/ II 

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

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampak-nya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

7.6.5. Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.6. Menjelaskan penyebab 

terjadinya peristiwa alam di 

lingkungan sekitar 

7.6.7. Menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

7.6.8. Menjelaskan cara 

menanggulangi peristiwa alam 

tersebut 

 

1. orientasi siswa pada 

masalah dengan media 

audiovisual 

2. mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

3. diskusi untuk 

memecahkan 

permasalahan secara 

mandiri dan kelompok 

4. mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

5. menganalisis dan 

mengevaluasi 

pemecahan masalah 

 

Tes dan 

non Tes 

2 x 35 

menit 

1. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Choiril 

2. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Rositawaty 

3. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Heri 

4. Standar isi 

5. standar proses 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah    : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampak-

nya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.5. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar 

7.6.6. Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam di lingkungan sekitar 

7.6.7. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar 

7.6.8. Menjelaskan cara menanggulangi peristiwa alam tersebut 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. 

2. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar 

dengan tepat 

3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. 

4. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara 

menanggulangi peristiwa alam tersebut dengan tepat. 
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Karakter siswa yang diharapkan : . disiplin, tanggung jawab, percaya diri, 

teliti. 

E. Materi  Pokok 

Peristiwa alam beserta dampaknya 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode : tanya jawab dan diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Prakegiatan  

(5 menit) 

a. Guru mempersiapkan bahan, sumber dan media 

pembelajaran 

b. Guru mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja 

kelompok dan soal evaluasi 

c. Guru mempersiapkan lembar pengamatan aktivitas 

siswa 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(5 menit) 

a. Guru menyampaikan salam pembuka, dan seorang 

siswa diminta untuk memimpin do’a sebelum memulai 

pembelajaran, 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru melakukan apersepsi :  

“anak-anak minggu lalu kalian sudah belajar tentang 

peristiwa alam, masihkah ingat kalian? coba sebutkan 

apa saja peristiwa alam yang telah dipelajari dan 

bagaimana solusinya!” 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini 

Kegiatan Inti 

(45 menit) 

 

Guru memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa 

dengan media 

audiovisual 

1.  guru memberikan orientasi masalah kepada siswa 

dengan media audiovisual 

     “anak-anak tahukah kalian mengapa lingkungan 

sekitar kita sering terjadi banjir, tanah longsor?” 

2.  guru menginformasikan tujuan pembelajaran masalah  

     “anak-anak hari kita akan menyelidiki mengapa 

lingkungan sekitar kita terjadi banjir, tanah longsor” 

Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

3.  Guru membentuk beberapa kelompok kecil secara 

heterogen yang terdiri dari 5-6 siswa. 

Guru membantu 4.  guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari 
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penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

berbagai sumber belajar 

     “anak-anak kumpulkan informasi-informasi yang 

dapat membantu kalian dalam memecahkan 

permasalahan tersebut” 

5.  guru membimbing siswa melaksanakan diskusi 

kelompok untuk memecahkan permasalahan 

Guru membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil 

6.  guru membantu kelompok mengembangkan hasil 

diskusi  

7.  guru memberikan kesempatan tiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas 

8.  guru memberikan kesempatan siswa dari kelompok 

lain untuk menaggapi hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan 

9.  guru memberikan penguatan tiap kelompok 

     “anak-anak berikan tepuk tangan untuk kelompok 

yang telah maju” 

Guru menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah + kegiatan 

penutup 

 

10. guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi 

pemecahan masalah 

11. guru menyimpulkan materi bersama siswa 

      “anak-anak apa yang telah kalian pelajari hari ini? 

Sekarang tulislah pengalaman kalian ketika 

mengalami atau menyaksikan peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan sekitar kalian” 

12. guru memberikan soal evaluasi 

13. guru memberikan tindak lanjut berupa tugas 

     “anak-anak pada pertemuan selanjutnya ibu meminta 

kalian untuk membawa potongan koran tentang 

peristiwa alam” 

12. guru menutup pembelajaran hari ini dengan salam dan 

seorang siswa memimpin do’a sebelum pulang. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Video pembelajaran dan gambar tentang peristiwa alam yang ada 

di Indonesia 

2. Sumber : 

a. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Choiril 
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b. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Rositawaty 

c. Standar isi 

d. standar proses 

I. Penilaian 

Teknik penilaian : tes dan non tes 

Instrumen : soal essay, dan lembar observasi   (terlampir) 

 

 

  Semarang, 1 April 2015 

  



189 
 

 

 

 

Materi Ajar 

PERISTIWA ALAM YANG TERJADI DI INDONESIA 

Peristiwa alam disebut juga dengan semua jenis aktivitas alam. Segala 

macam bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Bencana alam ada yang 

disengaja dan tidak disengaja manusia. Bencana alam yang disengaja dapat 

dicegah yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berbagai macam bencana 

alam yang terjadi di Indonesia adalah : 

1. Gunung Meletus 

Indonesia banyak mempunyai gunung api. Gunung api di Indonesia 

banyak yang masih aktif, misalnya Gunung Merapi dan Gunung Kelud. Gunung 

api yang masih aktif sewaktu-waktu bisa meletus. Gunung api yang akan meletus 

biasanya ditandai dengan gempa vulkanik. Letusan gunung api ditandai keluarnya 

awan panas yang disebut wedus gembel. 

Gunung meletus menyemburkan lahar panas melalui kepundan. Semburan 

lahar dapat mencapai ketinggian puluhan sampai ratusan meter. Lahar panas akan 

mengalir ke bawah. Lahan panas dapat membakar tumbuhan dan hewan yang 

diterjangnya. Apabila terkena air hujan, lahar panas akan menjadi lahar dingin. 

Lahar dingin akan mengalir bersama air. Letusan gunung berapi juga 

mengakibatkan terjadinya hujan abu. 

Di Pulau Jawa banyak gunung berapi yang masih aktif. Gunung api yang 

pernah meletus, yaitu Gunung Krakatau, Gunung Kelud, Gunung Merapi, dan 

Gunung Galunggung. Bahkan, abu letusan Gunung Krakatau sampai ke daratan 

Eropa. Letusan gunung berapi membawa korban, baik harta maupun jiwa. Akan 

tetapi, letusan gunung berapi juga memberikan keuntungan. Debu gunung berapi 

menambah kesuburan tanah. Oleh karena itu, tanah di pegunungan banyak yang 

subur. 

2. Gempa Bumi 

Gempa bumi pernah terjadi di Indonesia. Gempa bumi dibedakan menjadi 

dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Apa perbedaan gempa vulkanik 

dan gempa tektonik? Gempa vulkanik adalah gempa akibat keberadaan magma di 
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perut bumi. Adapun gempa tektonik adalah gempa akibat pergeseran lapisan kulit 

bumi. Gempa tektonik sangat berbahaya. 

Jika terjadi di laut, gempa ini dapat menimbulkan tsunami, seperti tsunami 

di Aceh. Tsunami adalah gelombang laut yang besar hingga mencapai daratan. 

Gempa bumi dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah dan gedung-

gedung. Bahkan, juga menimbulkan korban manusia dan harta benda. 

3. Banjir 

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir 

disebabkan oleh hutan gundul. Banjir juga disebabkan tersumbatnya saluran air. 

Saluran air tersumbat karena orang sering membuang sampah di selokan. 

Penggundulan hutan menimbulkan erosi di waktu hujan. Akibatnya tanah tidak 

lagi mengandung humus. Tanah tidak mampu menampung air. Air hujan langsung 

mengalir ke sungai dan terjadilah banjir. Adapun banyaknya sampah yang 

dibuang ke selokan menyebabkan sungai menjadi dangkal. Akibatnya sungai tidak 

mampu menampung air hujan. 

Banyaknya bangunan di bantaran sungai menyebabkan sungai menjadi 

sempit. Hal itu juga penyebab sungai tidak mampu menampung air hujan. Banjir 

menyebabkan korban manusia, harta, dan benda. 

4. Tanah Longsor 

Tanah longsor sering terjadi di dataran tinggi. Tanah longsor terjadi akibat 

penebangan hutan secara liar. Mengapa penebangan hutan secara liar dapat 

menyebabkan tanah longsor? 

Penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul 

menyebabkan tidak adanya akar pohon yang mampu menahan tanah. Oleh karena 

itu, air hujan langsung menggerus. Akibatnya terjadi tanah longsor. Tanah juga 

longsor mengakibatkan korban jiwa, harta dan benda. 

5. Angin Topan dan Badai 

Hujan turun kadangkala disertai angin topan dan badai. Angin topan dapat 

menumbangkan pohon dan merobohkan rumah. Adapun badai dapat 

menenggelamkan kapal. Angin topan juga mampu menerbangkan benda-benda 

yang dilewatinya. Misalnya kendaraan yang lewat di jalan. 
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6. Angin Puting Beliung 

 Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai 

angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. Angin 

puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-

akhir ini angin puting beliung sering terjadi di negara kita. Beberapa daerah yang 

mengalami angin puting beliung yaitu Magelang, Lampung, Garut, Nusa 

Tenggara Timur, dan Banjarmasin. 

7. Kekeringan  

Di musim penghujan, air sangat melimpah dan kadang terjadi banjir. 

Sebaliknya, di musim kemarau sering terjadi kekeringan. Hal itu sering kita lihat 

di sekitar kita. Pada waktu dulu kekeringan jarang terjadi walaupun kemarau 

panjang.  

Kekeringan terjadi karena banyak pohon di hutan yang ditebang. 

Penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul tidak 

mampu menyimpan cadangan air. Jika hujan turun, air langsung mengalir ke 

sungai. Tidak adanya cadangan air menyebabkan kekeringan. 

Kekeringan merupakan bencana alam yang sangat ditakuti. Kemarau 

panjang mengakibatkan sumber air menjadi kering dan sulit mendapatkan air 

bersih, bahkan tidak dapat mengerjakan sawahnya. Kekeringan mengakibatkan 

kematian banyak hewan dan tumbuhan. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok : ................. 

Anggota kelompok : 1. .................................(..........) 

     2. .................................(..........) 

     3. .................................(..........) 

     4. .................................(..........) 

     5. .................................(..........) 

     6. .................................(..........) 

Setelah kalian mengamati video tentang contoh peristiwa alam, sekarang 

tuliskan contoh peristiwa - peristiwa alam yang pernah terjadi di lingkungan 

sekitarmu! 

 Video 1  

Nama Peristiwa : ……………………………………………………………. 

Tempat Kejadian : ……………………………………………………………. 

Penyebab  : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

Akibatnya  : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………….. 

Cara menanggulangi : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………….. 

 Video 2 

Nama Peristiwa : ……………………………………………………………. 

Tempat Kejadian : ……………………………………………………………. 

Penyebab  : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

Akibatnya  : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………….. 

Cara menanggulangi : ……………………………………………………………. 

    …………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………….. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

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

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Jenjang Keterampilan dan Tingkat Kesukaran 
Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa  alam yang 

terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

 

7.6.5. 

Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan 

sekitar 

7.6.6. Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

peristiwa alam di 

lingkungan sekitar 

7.6.7. Menjelaskan 

dampak dari peristiwa 

alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.8. Menjelaskan 

cara menanggulangi 

peristiwa alam 

tersebut 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

   

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

          Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian  

 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

1, 3, 4, 

7 

2 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

 

 

8 

9, 10 

4 
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EVALUASI 

 

 

 

  

 

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

paling benar! 

1. Berikut adalah bencana alam yang tidak dapat kita cegah adalah .… 

a. gempa bumi dan tanah longsor 

b. banjir dan tanah longsor 

c. gunung meletus dan gempa bumi 

d. gunung meletus dan banjir 

2. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia adalah .... 

a. banjir 

b. gempa bumi 

c. gunung meletus 

d. angin topan 

3. Adanya pergeseran kerak Bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana . . . . 

a. tanah longsor 

b. gempa bumi vulkanik 

c. gempa bumi tektonik 

d. angin puting beliung 

4. Gelombang laut yang sangat besar diakibatkan oleh gempa bumi disebut .... 

a. erosi      c. sedimentasi 

b. tsunami      d. Erupsi 

5. Berikut ini penyebab banjir, kecuali …. 

a. penggundulan hutan 

b. membuang sampah di selokan 

c. menanam tanaman di lereng-lereng gunung 

d. adanya hunian liar di pinggir-pinggir sungai 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Presensi : 
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6. Berikut ini merupakan dampak terjadinya gempa bumi, kecuali .... 

a. korban jiwa dan luka 

b. rumah, bangunan sekolah, perkantoran dan berbagai sarana sosial rusak dan 

tidak dapat digunakan lagi 

c. jalan dan jembatan rusak 

d. lahan pertanian subur 

7. Letusan gunung api yang banyak makan korban adalah …. 

a. letusan Gunung Kelud 

b. letusan Gunung Krakatau 

c. letusan Gunung Merapi 

d. letusan Gunung Galunggung 

8. Untuk mengetahui peristiwa alam yang akan terjadi, pemerintah membentuk … 

a. Badan Meteorologi dan Geofisika  

b. Badan Pertanahan Nasional 

c. Badan Usaha Milik Negara 

d. Badan Penelitian dan Pengembangan teknologi 

9. Hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi bencana gempa bumi, kecuali .... 

a. berteduh di bawah pohon 

b. bersembunyi di bawah meja 

c. berlari ke luar rumah 

d. berada di lapangan 

10.Tindakan yang benar untuk mencegah banjir yaitu . . . . 

a. membuang sampah di sungai 

b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

d. melakukan reboisasi 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 

1.  Sebutkan tiga bencana alam yang pernah terjadi di lingkungan sekitarmu! 

2.  Jelaskan proses terjadinya banjir! 

3. Sebutkan tiga dampak yang ditimbulkan akibat angin topan! 

4. Sebutkan tiga cara mencegah bajir!  
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KUNCI JAWABAN 

EVALUASI 

 

A.  Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

6. D 

7. B 

8. A 

9. A 

10. D 

B. Uraian 

1. Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, kekeringan 

2. Banjir terjadi berawal dari gundulnya hutan. Tumbuhan kecil dan pohon-

pohon besar menyerap air. Jika pohon-pohon itu ditebang, tidak ada lagi 

yang dapat menyerap air. Air hujan akan mengalir dari atas bukit dengan 

deras. Akhirnya banjir diikuti longsor.  

Banjir juga di sebabkan saluran air yang tersumbat sampah. Saluran air 

yang tersumbat mengakibatkan air meluap. 

3. dampak yang ditimbulkan akibat angin topan adalah menumbangkan 

pohon, menerbangkan benda-benda yang dilewatinya, merobohkan rumah. 

4. cara mencegah banjir adalah melakukan reboisasi, membuat sengkedan di 

lahan miring, tidak membuang sampah di sungai dan saluran air 
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PEDOMAN PENILAIAN  

 

A.  Lembar Kerja Kelompok 

Skor 5 4 3 2 1 

Uraia

n 

Menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat dan 

penanggulan

gan dengan 

benar 

Menjawab, 

tempat nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulang

an, satu 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulang

an, dua 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulang

an, tiga 

diantaranya 

kurang tepat 

menjawab 

tempat, nama 

peristiwa, 

penyebab, 

akibat, dan 

penanggulang

an, tiga 

diantaranya 

kurang tepat 

Skor total maksimal = 3 x 5 = 15 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

15
 x 100 = 

15

15
 x 100 = 1 x 100 = 100 

B. Evaluasi 

Skor 1 maksimal  = 10 (jumlah jawaban pilihan ganda yang benar x 1) 

Skor 2 maksimal =  

Skor 3 2 1 

Uraian menyebutkan 3 

bencana alam, 3 

dampak angin topan, 

3 cara mencegah 

banjir 

menyebutkan 2 bencana 

alam, 2 dampak angin 

topan, 2 cara mencegah 

banjir 

menyebutkan 1 

bencana alam, 1 

dampak angin topan, 1 

cara mencegah banjir 

menjelaskan proses 

terjadinya banjir 

hanya menuliskan 

penyebab terjadinya 

banjir 

hanya menuliskan cara 

mencegah banjir 

 

Skor total maksimal = 10 + 9 + 3 = 22 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

22
 x 100 

 = 
22

22
 x 100 

 = 1 x 100 

 = 100 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Smester : V/ II 

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

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampak-nya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

 

7.6.5. Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar 

7.6.6. Mengetahui penyebab 

terjadinya peristiwa alam yang 

ada di lingkungan sekitar 

7.6.7. Menjelaskan dampak dari 

peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.8. Menjelaskan cara menang-

gulangi peristiwa alam tersebut 

7.6.9. Menulis laporan tentang 

peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

1. orientasi siswa pada 

masalah dengan media 

audiovisual 

2. mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

3. diskusi untuk 

memecahkan 

permasalahan secara 

mandiri dan kelompok 

4. mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

5. menganalisis dan 

mengevaluasi pemecahan 

masalah 

 

Tes dan 

non Tes 

2 x 35 

menit 

1. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Maryanto 

2. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

Heri 

3. Buku Sekolah elektronik 

(BSE) llmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI kelas V, 

choirul amin 

4. Standar isi 

5. standar proses 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampak-nya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.5.  Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar 

7.6.6. Mengetahui penyebab terjadinya peristiwa alam yang ada di lingkungan 

sekitar 

7.6.7. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar 

7.6.8.  Menjelaskan cara menanggulangi peristiwa alam tersebut 

7.6.9. Menulis laporan tentang peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. 

2. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengetahui penyebab 

terjadinya peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat 

3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dampak dari 

peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. 



201 
 

 

 

4. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara 

menanggul-angi peristiwa alam tersebut dengan tepat. 

5. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat laporan tentang 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan baik dan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : . disiplin, tanggung jawab, percaya diri, 

teliti 

E. Materi  Pokok 

Peristiwa alam beserta dampaknya 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode : tanya jawab dan diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Prakegiatan  

(5 menit) 

a. Guru mempersiapkan bahan, sumber dan media 

pembelajaran 

b. Guru mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja 

kelompok dan soal evaluasi 

c. Guru mempersiapkan lembar pengamatan aktivitas 

siswa 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(5 menit) 

a. Guru menyampaikan salam pembuka, dan seorang 

siswa diminta untuk memimpin do’a sebelum memulai 

pembelajaran, 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru melakukan apersepsi :  

“anak-anak minggu lalu kalian sudah belajar tentang 

peristiwa alam, masihkah ingat kalian? coba sebutkan 

apa saja peristiwa alam yang ada di lingkungan 

sekitar kalian!” 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini 

Kegiatan Inti 

(45 menit) 

 

Guru memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa 

dengan media 

audiovisual 

1.  guru memberikan orientasi masalah kepada siswa 

dengan media audiovisual 

     “anak-anak tahukah kalian mengapa di beberapa kota 

di Indonesia terjadi peristiwa alam seperti gunung 

meletus, banjir?” 

2.  guru menginformasikan tujuan pembelajaran masalah  
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     “anak-anak hari kita akan menyelidiki mengapa di 

beberapa kota di Indonesia terjadi peristiwa alam 

seperti gunung meletus, banjir” 

Guru 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

3.  Guru membentuk beberapa kelompok kecil secara 

heterogen yang terdiri dari 5-6 siswa. 

Guru membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

4.  guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber belajar 

     “anak-anak kumpulkan informasi-informasi yang 

dapat membantu kalian dalam memecahkan 

permasalahan tersebut” 

5.  guru membimbing siswa melaksanakan diskusi 

kelompok untuk memecahkan permasalahan 

Guru membantu 

mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil 

6.  guru membantu kelompok mengembangkan laporan 

peristiwa alam  

7.  guru memberikan kesempatan tiap kelompok untuk 

mempresentasikan laporan peristiwa alam ke depan 

kelas 

8.  guru memberikan kesempatan siswa dari kelompok 

lain untuk menaggapi laporan peristiwa alam yang 

telah dipresentasikan 

9.  guru memberikan penguatan tiap kelompok 

     “anak-anak berikan tepuk tangan untuk kelompok 

yang telah maju” 

Guru menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah + kegiatan 

penutup 

 

10. guru melakukan umpan balik terhadap laporan 

peristiwa alam  

11. guru menyimpulkan materi bersama siswa 

      “anak-anak apa yang telah kalian pelajari hari ini? 

12. guru memberikan soal evaluasi 

13. guru memberikan tindak lanjut berupa tugas 

     “anak-anak pada pertemuan selanjutnya pelajari 

kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi 

lingkungan” 

12. guru menutup pembelajaran hari ini dengan salam dan 

seorang siswa memimpin do’a sebelum pulang. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : Video pembelajaran dan gambar tentang peristiwa alam yang ada 

di Indonesia 
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2. Sumber : 

a. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Maryanto 

b. Buku Sekolah elektronik (BSE) llmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas V, Heri 

c. Standar isi 

d. standar proses 

I. Penilaian 

Teknik penilaian : tes dan non tes 

Instrumen : soal pilihan ganda, soal essay, dan lembar observasi   (terlampir) 

 

 

  Semarang, 1 April 2015 
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Materi Ajar 

BERBAGAI PERISTIWA ALAM 

 

Berbagai peristiwa alam terjadi silih berganti. Berbagai kejadian alam 

terjadi karena proses alam. Meskipun demikian, ada pula peristiwa alam yang 

sebenarnya terjadi akibat kelalaian manusia. 

A. Banjir dan Dampaknya 

Banjir adalah tergenangnya suatu wilayah akibat meningkatnya jumlah air 

permukaan. Banjir dapat menggenangi permukiman, sawah, ladang, dan 

sebagainya. 

1. Beberapa penyebab banjir 

Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luapan air sungai, 

pasang naik air laut, dan sebagainya. 

a. Banjir akibat luapan air sungai 

Ketidakmampuan sungai menampung air hujan dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, yaitu: 

-  badan sungai terlalu kecil; 

-  daerah bantaran sungai digunakan untuk permukiman. Bantaran sungai adalah 

pelebaran daerah aliran di kanan kiri sungai. 

-  pendangkalan sungai oleh endapan lumpur; 

-  pendangkalan sungai oleh tumpukan sampah. 

b. Banjir akibat pasang naik air laut 

Pasang naik tertinggi terjadi pada saat bulan purnama atau bulan baru. Nah, bila 

pasang naik terlalu tinggi, air dapat meluap hingga ke daratan. Akibatnya daerah 

pantai mengalami banjir. 

c. Banjir akibat air hujan tidak dapat mengalir ke daerah yang lebih rendah 

Hujan terus-menerus pada periode musim tertentu dapat meningkatkan jumlah air. 

Namun, berbagai kegiatan manusia dapat memicu terjadinya banjir. Misalnya: 

*  Penebangan liar yang merusak hutan. Akibatnya daerah resapan berkurang dan 

air hujan mengalir tanpa halangan. 



205 
 

 

 

*  Banyaknya perkerasan di daerah permukiman. Halaman dibeton, disemen, dan 

sebagainya. Akibatnya lingkungan permukiman tidak memiliki daerah resapan 

air hujan. 

*  Kurang disiplin menjaga kebersihan sungai, got, dan berbagai saluran air lain. 

Akibatnya terjadi pendangkalan atau penyumbatan. 

2. Dampak banjir bagi kehidupan 

Banjir membawa dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Berbagai 

kerugian oleh banjir antara lain: 

-  Rumah dan barang berharga rusak atau hanyut.  

-  Sawah ladang terendam air dan hasil pertanian hanyut. 

-  Terdapat korban jiwa karena hanyut atau terserang berbagai penyakit pasca 

banjir. 

-  Muncul berbagai penyakit pasca banjir, seperti diare dan infeksi saluran 

pernapasan atas (ISPA). 

-  lingkungan rusak, misalnya tanah longsor, terjadi penumpukan lumpur/sampah, 

dan lain-lain. 

B. Gempa bumi dan Dampaknya 

Gempa bumi adalah gerakan atau getaran yang terjadi di dalam kerak bumi secara 

mendadak. 

1. Berbagai jenis gempa bumi 

Peristiwa gempa bumi dapat dikelompokkan menurut beberapa hal, di antaranya 

adalah menurut penyebab gempa dan menurut letak pusat gempa (episentrum). 

a. Gempa bumi menurut penyebabnya 

Menurut penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi gempa vulkanik dan 

gempa tektonik. 

*  Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. 

Terjadi karena saluran keluar magma tersumbat. Tekanan magma yang tinggi 

dapat menggerakkan tanah bagian dalam sampai permukaan tanah. 

*  Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan pergeseran 

kerak bumi. 
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b. Gempa bumi menurut letak pusat gempa 

Pusat gempa disebut episentrum. Pusat gempa tidak selalu berada di wilayah 

daratan. Pusat gempa bisa juga berada di wilayah perairan (lautan). Menurut letak 

episentrum dikenal gempa daratan dan gempa laut. 

* Gempa daratan adalah gempa yang episentrumnya berada di wilayah daratan. 

* Gempa laut adalah gempa yang episentrumnya berada di dasar laut. Gempa laut 

dapat menimbulkan gelombang air laut sangat besar yang disebut gelombang 

tsunami. Alat pencatat getaran gempa disebut seismograf. Salah satu skala 

untuk mengukur kuat lemahnya getaran gempa adalah skala Richter.  

2. Dampak gempa bumi 

Berbagai kerugian dan dampak buruk yang disebabkan oleh gempa bumi, antara 

lain: 

-  korban jiwa dan luka serta penderitaan lahir batin yang dalam; 

-  rumah dan harta benda hancur; 

-  lahan pertanian dan perkebunan rusak; 

-  rumah, bangunan sekolah, perkantoran dan berbagai sarana sosial rusak dan 

tidak dapat digunakan lagi; 

-  jalan dan jembatan rusak; 

-  rel kereta api putus atau bengkok; 

-  terjadi gelombang tsunami yang memporakporandakan permukiman dan sawah 

ladang. 

C. Gunung Meletus dan Dampaknya 

Indonesia merupakan lintasan pegunungan dunia. Banyak gunung dan 

pegunungan di berbagai pulau. Sebagian besar gunung di Indonesia masih aktif. 

Gunung aktif disebut juga gunung berapi. Gunung berapi adalah gunung yang 

masih dapat meletus dan memuntahkan lava dari dalam bumi. Letusan gunung 

berapi dapat menguntungkan dan juga merugikan. 

a. Dampak positif letusan gunung berapi 

Beberapa dampak positif letusan gunung berapi, adalah: 

* Tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur. Muntahan material dari gunung 

berapi mengandung zat-zat yang menyuburkan tanah. 
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*  Gejala alam yang muncul setelah letusan dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

wisata, misalnya sumber air panas dan belerang. 

b. Dampak negatif letusan gunung berapi 

Beberapa dampak negatif letusan gunung berapi, adalah: 

-  Terdapat korban jiwa dan luka-luka. 

-  Terjadi kepanikan yang luar biasa. 

-  Rumah dan harta benda rusak. 

-  Lingkungan rusak akibat disapu awan panas. 

- Pasir dan debu menghalangi pandangan, menyebabkan gangguan pernapasan, 

dan mengotori lingkungan.  

-  Tanaman pertanian dan perkebunan yang siap dipanen rusak. 

-  Hewan ternak mati atau hilang. 

-  Gempa bumi vulkanik merusak bangunan. 

-  Terjadi timbunan material yang banyak. Untuk membersihkannya, diperlukan 

waktu lama. 

-  Wilayah yang tertimbun lahar rusak parah. 

B. Membuat Laporan tentang Peristiwa Alam 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir, gunung meletus, 

tsunami, dan gempa bumi dapat kalian buat laporannya. Di dalam laporan tersebut 

berisi data-data yang terkait dengan peristiwa alam yang terjadi. Informasi dapat 

kalian peroleh baik dari media cetak (koran, majalah, dan lain-lain) ataupun media 

elektronik (TV, Radio, atau internet). Kalian tentu dapat membuat suatu laporan 

yang menggambarkan peristiwa alam yang terjadi di negeri kita ini. 

Agar kalian mudah dalam pembuatan laporan, perhatikan langkah-langkah 

pembuatan laporan berikut ini! 

1. Menyusun sebuah laporan 

Langkah awal untuk membuat suatu laporan adalah dengan cara 

mengumpulkan informasi-informasi yang memuat peristiwa atau kejadian yang 

akan dibuat laporannya. Koran adalah salah satu media yang dapat dijadikan 

sumber untuk mencari informasi mengenai peristiwa alam yang akan kita buat 

laporannya. 
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Laporan dapat disajikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dalam hal ini kita 

akan mempelajari bagaimana membuat laporan dalam bentuk tulisan. Laporan 

yang kita buat harus sesuai dengan data yang kita dapat dari koran ataupun 

sumber lainnya. Jadi, laporan bukan sebuah karangan yang kita tulis bebas. 

Penyajian yang tepat dengan susunan laporan yang baik akan memudahkan 

pembaca memahami laporan yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus mengerti 

bagimana penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai. Pembuatan laporan ini dapat 

dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok. 

2. Sistematika Pembuatan Laporan 

Untuk membuat suatu laporan tentang suatu peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia, kita perlu membuat urutan-urutan laporan. Hal ini bertujuan agar hasil 

laporan kita mudah dipahami dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. 

Urutan-urutan laporan tersebut kita kenal dengan istilah sistematika pembuatan 

laporan. Adapun sistematika pembuatan laporan yang baik adalah sebagai berikut. 

a. Judul laporan 

Judul laporan dibuat dengan kalimat yang singkat dan jelas tidak terlalu 

panjang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami laporan apa 

yang akan kita buat. Contoh judul laporan adalah sebagai berikut. 

1) Tsunami di Aceh 

2) Gempa Bumi di Yogyakarta 

3) Banjir di Jakarta 

b. Isi Laporan 

Pada bagian isi laporan, kalian perlu memberikan data-data yang berkaitan dengan 

peristiwa alam. Data-data tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Tempat kejadian, misalnya Jakarta beserta derah-daerah yang meliputi 

kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang terkena peristiwa alam tersebut. 

2)  Waktu kejadian, memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun peristiwa alam 

tersebut terjadi. Misalnya Senin, 26 Maret 2007. 

3)  Penyebab peristiwa alam tersebut, berisi hal-hal yang menyebabkan mengapa 

peristiwa alam tersebut terjadi. 
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4)  Data korban yang terkena musibah, berisi data korban meninggal dunia, 

korban yang mengalami luka ringan, korban yang mengalami luka berat, dan 

lain-lain. 

5)  Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam tersebut, misalnya 

terganggunya kegiatan belajar karena banjir atau gempa, warga di ungsikan 

ke tempat yang lebih aman karena gempa atau tsunami. 

c. Sumber-sumber informasi 

Memuat peristiwa alam tersebut, misalnya Koran Pikiran Rakyat, Selasa 22 April 

2007 atau Liputan 6 SCTV pada hari ..... jam...., dan sebagainya. 
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LAPORAN PERISTIWA ALAM 

 

Kelompok : ................. 

Anggota kelompok : 1. .................................(..........) 

     2. .................................(..........) 

     3. .................................(..........) 

     4. .................................(..........) 

     5. .................................(..........) 

     6. .................................(..........) 

a. Tujuan Kegiatan 

Agar kamu dapat membuat laporan tentang peristiwa alam. 

b. Langkah Kerja 

Setelah menyimak tayangan video, buatlah laporan tentang peristiwa 

bencana alam di sekitar lingkungan rumahmu. Jika kamu tidak memiliki 

pengalaman sendiri, kamu dapat memperolehnya dari surat kabar atau media 

lainnya. Tulislah laporanmu berdasarkan urutan berikut. 

1. Judul Kegiatan 

2. Sumber Laporan 

3. Waktu Kejadian 

4. Tempat Kejadian 

5. Peristiwa yang Terjadi 

6. Penyebab Peristiwa Alam tersebut 

7. Data Korban 

8. Dampak yang ditimbulkan 

9. Usaha yang Seharusnya dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut 
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KISI-KISI SOAL  

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/II 

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

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Jenjang Keterampilan dan Tingkat Kesukaran 
Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S Md Sd S 

7.6 

Mengidentifikasi 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

 

7.6.5. Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan 

sekitar 

7.6.6. Mengetahui 

penyebab terjadinya 

peristiwa alam yang 

ada di lingkungan 

sekitar 

7.6.7. Menjelaskan 

dampak dari peristiwa 

alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

7.6.8. Menjelaskan cara 

menanggulangi 

peristiwa alam tersebut 

7.6.9. Menulis 

laporan tentang 

peristiwa alam yang 

terjadi di lingkungan 

sekitar 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Pilihan 

ganda 

uraian 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

LKK 

1, 2, 3, 

9, 10 

1, 2 

 

4 

 

 

 

 

5, 6 

 

 

 

7, 8 
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EVALUASI 

 

 

 

  

 

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

paling benar! 

1. Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu . . . . 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus 

2. Peristiwa alam yang sering terjadi dimusim kemarau adalah …. 

a. banjir 

b. kekeringan 

c. angin dan badai 

d. tanah longsor 

3. Berikut ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar 

adalah …. 

a. tersedia air bersih    c. harga kayu murah 

b. banyak tersedia kayu    d. terjadi tanah longsor 

4. Banjir yang terjadi di kota-kota besar umumnya disebabkan oleh …. 

a. penggundulan hutan 

b. meluapnya air laut 

c. tidak memiliki saluran air 

d. berkurangnya daerah resapan air 

5. Berikut ini akibat angin topan, kecuali …. 

a. menumbangkan pohon 

b. menerbangkan benda-benda yang dilewatinya  

c. merobohkan rumah 

d. menyuburkan tanah 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Presensi : 
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6. Berikut ini merupakan dampak terjadinya gempa bumi, kecuali .... 

a. lahan pertanian subur  

b. rumah, bangunan sekolah, perkantoran dan berbagai sarana sosial rusak dan 

tidak dapat digunakan lagi 

c. jalan dan jembatan rusak 

d. korban jiwa dan luka 

7. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir 

adalah.... 

a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar 

b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong 

c. membuang sampah di sungai 

d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan 

8. Hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi bencana gempa bumi, kecuali .... 

a. berteduh di bawah pohon 

b. bersembunyi di bawah meja 

c. berlari ke luar rumah 

d. berada di lapangan 

9.Gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi disebut.... 

a. erosi      c. sedimentasi 

b. tsunami      d. Erupsi 

10. Pembuatan teras di lereng bukit bertujuan . . . . 

a. mencegah tanah longsor  

b. memperbaiki susunan tanah 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 

1. Sebutkan 3 peristiwa alam yang dapat mengakibatkan kerusakan! 

2. Sebutkan 3 sumber informasi untuk mengetahui tentang peristiwa alam! 
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KUNCI JAWABAN 

EVALUASI 

 

A.  Pilihan Ganda 

1. C 

2. B 

3. D 

4. D 

5. D 

6. A 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

B. Uraian 

1. Peristiwa alam yang dapat mengakibatkan kerusakan adalah gempa bumi, 

gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor 

2. Koran/surat kabar, Media Elektronik, Internet 
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PEDOMAN PENILAIAN  

 

A. Lembar Kerja Kelompok 

Skor 1 

Skor 5 4 3 2 1 

Uraian menulis judul 

kegiatan, 

sumber 

laporan, waktu 

kejadian, 

tempat dan 

nama peristiwa 

dengan benar 

menulis judul 

kegiatan, 

sumber 

laporan, waktu 

kejadian, dan 

tempat dan 

nama peristiwa 

salah satu 

diantaranya 

kurang tepat 

menulis judul 

kegiatan, 

sumber 

laporan, waktu 

kejadian, dan 

tempat dan 

nama 

peristiwa, dua 

diantaranya 

kurang tepat 

menulis judul 

kegiatan, 

sumber 

laporan, waktu 

kejadian, dan 

tempat dan 

nama 

peristiwa tiga  

diantaranya 

kurang tepat 

menulis judul 

kegiatan, 

sumber laporan, 

waktu kejadian, 

dan tempat dan 

nama peristiwa 

empat  

diantaranya 

kurang tepat 

Skor 2  

Skor 8 6 4 2 

Uraian menulis 

penyebab, data 

korban, 

dampak, dan 

usaha dengan 

benar 

menulis 

penyebab, data 

korban, 

dampak, dan 

usaha, salah 

satu 
diantaranya 

kurang tepat 

menulis 

penyebab, data 

korban, 

dampak, dan 

usaha, dua 

diantaranya 
kurang tepat 

menulis 

penyebab, data 

korban, 

dampak, dan 

usaha, tiga 

diantaranya 
kurang tepat 

Skor total maksimal = 5 + 8 = 13 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

13
 x 100 = 

13

13
 x 100 = 1 x 100 = 100 

B. Evaluasi 

Skor 1 maksimal  = 10 (jumlah jawaban pilihan ganda yang benar x 1) 

Skor 2  

Skor 3 2 1 

Uraian menyebutkan 3 

peristiwa alam 

menyebutkan 2 peristiwa 

alam 

menyebutkan 1 

peristiwa alam 

menyebutkan 3 

sumber informasi 

menyebutkan 2 sumber 

informasi 

menyebutkan 1 

sumber informasi 

Skor total maksimal = 10 + 6 = 16 

Nilai maksimal = 
skor total maksimal

20
 x 100 = 

16

16
 x 100 = 1 x 100 = 100 
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PEDOMAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

JUDUL :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media audiovisual Siswa Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Pembelajaran IPA  melalui 

model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media 

Audiovisual 

Indikator keterampilan guru 

dalam Pembelajaran IPA  

melalui model Problem Based 

Learning (PBL) dengan media 

Audiovisual 
1) keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran;  
2) keterampilan 

bertanya dasar 
3) keterampilan 

mengadakan 

variasi; 
4) keterampilan 

menjelaskan 
5) keterampilan 

mengelola kelas 
6) keterampilan 

memimpin 

diskusi 

kelompok kecil; 
7) keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan; 
8) keterampilan 

memberi 

penguatan 

1) Guru membuka pelajaran  

2) Guru memberikan 

orientasi masalah kepada 

siswa dengan media 

audiovisual 

3) Guru mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

4) Guru membantu 

penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

5) Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

6) Guru menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

1) Guru membuka pelajaran 
(keterampilan membuka)  

2) Guru memberikan 

orientasi masalah kepada 

siswa dengan media 

audiovisual (keterampilan 

mengadakan variasi) 

3) Guru mengorganisasi 

siswa untuk belajar 
(keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan bertanya 

dasar) 

4) Guru membantu 

penyelidikan mandiri dan 

kelompok (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

5) Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 
(keterampilan memimpin 

diskusi kelompok kecil, 

keterampilan memberikan 

penguatan) 

6) Guru menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 
(keterampilan menjelaskan, 

keterampilan menutup) 

 

  

Lampiran 2 : Instrumen Pengumpul Data 
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PEDOMAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

JUDUL :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media Audiovisual Siswa Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang 

Aktivitas Siswa 

Pembelajaran IPA melalui 

model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media 

Audiovisual 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran IPA 

melalui model Problem 

Based Learning (PBL) 

dengan media Audiovisual 

1) kegiatan 

emosional, 
2) kegiatan lisan, 
3) kegiatan visual, 
4) kegiatan 

mendengarkan,  
5) kegiatan mental, 

dan 

6) kegiatan menulis 

1) Siswa mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

2) Siswa menanggapi 

permasalahan yang 

disajikan guru 

3) siswa berkelompok untuk 

memecahkan permasalahan 

4) siswa melakukan penyelidikan 

mandiri dan kelompok  
5) siswa mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

6) siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengerjakan evaluasi 

1) Siswa 

mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

pembelajaran 
(kegiatan emosional) 

2) Siswa menanggapi 

permasalahan 
(kegiatan emosional, 

lisan, mendengarkan, 

mental) 

3) siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

permasalahan 
(kegiatan mental, metrik) 

4) siswa melakukan 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok (kegiatan 

mental, metrik, lisan) 

5) siswa 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil (kegiatan menulis, 

lisan, emosional) 

6) siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

mengerjakan evaluasi 
(kegiatan  mental, lisan, 

menulis) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model Problem Based Learning 

(PBL) dengan media Audiovisual Siswa Kelas V SDN Tambakaji 05 Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instru

men 

1. Keterampilan 

guru dalam 

Pembelajaran 

IPA melalui 

model 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) dengan 

media 

Audiovisual 

1) Guru membuka pelajaran 

(keterampilan membuka)  

2) Guru memberikan orientasi 

masalah kepada siswa dengan 

media audiovisual (keterampilan 

mengadakan variasi) 

3) Guru mengorganisasi siswa 

untuk belajar (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

bertanya dasar) 

4) Guru membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

5) Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

(keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil, keterampilan 

memberikan penguatan) 

6) Guru menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

menutup) 

 Guru 

 Foto  

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 Kamera 

 

2. Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran 

IPA melalui 

model 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) dengan 

media 

Audiovisual 

1) Siswa mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

2) Siswa menanggapi permasalahan 
(kegiatan emosional, lisan, 

mendengarkan, mental) 
3) siswa berkelompok untuk 

memecahkan permasalahan 
(kegiatan mental, metrik) 

4) siswa melakukan penyelidikan 

mandiri dan kelompok (kegiatan 

mental, metrik, lisan) 
5) siswa mengembangkan dan 

 Siswa 

 Foto 

 

 

 Lembar 

Observasi 

 Catatan 

Lapangan 

 Kamera 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instru

men 

mempresentasikan hasil (kegiatan 

menulis, lisan, emosional) 
6) siswa mengakhiri pembelajaran 

dengan mengerjakan evaluasi 
(kegiatan  mental, lisan, menulis) 

3 Hasil belajar 

siswa terhadap 

materi IPA 

melalui model 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) dengan 

media 

Audiovisual 

Kognitif 

1. Mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia 

2. Menjelaskan penyebab terjadinya 

peristiwa alam yang ada di 

Indonesia 

3. Menjelaskan dampak dari 

peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

4. Menjelaskan cara menanggulangi 

peristiwa alam tersebut 

5. Mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di lingkungan sekitar 

6. Menjelaskan penyebab terjadinya 

peristiwa alam di lingkungan 

sekitar 

7. Menjelaskan dampak dari 

peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

8. Menjelaskan cara menanggulangi 

peristiwa alam tersebut 

9. Menulis laporan tentang peristiwa 

alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar 

 

 Siswa 

 foto 

 Lembar  

penilaian 

 Observasi 

 Kamera  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SIKLUS I/ II/ III 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Guru : Eva Agustina 

Hari/Tanggal :      April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

Skor 

1. Guru membuka 

pelajaran  
(ket. Membuka) 

a. Menarik perhatian siswa  

 
b.Memotivasi siswa  

c.  memberikan acuan  

d.membuat kaitan dengan pembelajaran 

sebelumnya 
 

2. Guru memberikan 

orientasi masalah 

kepada siswa dengan 

media audiovisual 
(ket. Mengadakan 

variasi) 

a. guru menjelaskan tujuan utama pembelajaran  

 

b.guru menjelaskan logistik yang dibutuhkan  

c. guru memunculkan fenomena untuk 

memunculkan masalah 
 

d.guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih  
 

3. Guru mengorganisasi 

siswa untuk belajar 
(ket. Mengelola kelas, 

a. guru mengembangkan keterampilan bekerja 

sama antarsiswa dengan membentuk 

kelompok 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

Skor 

ket. bertanya dasar) b.guru membantu siswa menginvestigasikan 

masalah secara bersama 
 

c. guru membantu siswa merencanakan 

penyelidikan  
 

d. guru membantu siswa merencanakan 

pembuatan hasil diskusi/laporan 
 

4. Guru membantu 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 
(ket. Mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

a. Guru memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber  
 

 
b. Guru membimbing siswa melaksanakan 

penyelidikan 
 

c. Guru mendorong pertukaran ide/gagasan 

untuk mengembangkan hipotesis 
 

d. Guru membantu siswa menemukan solusi  
5. Guru membantu 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil 
(ket. Memimpin diskusi 

kelompok kecil, ket. 

Memberikan 

penguatan) 

a. Guru membantu kelompok mengembangkan 

hasil diskusi/laporan  
 

 

b.Guru memberikan kesempatan tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

 

c. Guru memberikan kesempatan siswa lain 

memberikan pertanyaan kepada kelompok 

yang maju 

 

d. Guru memberikan penguatan kepada siswa  
6. Guru menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  
(ket. Menjelaskan, 

Menutup pelajaran) 

a. Guru melakukan umpan balik/refleksi  

 
b.Guru menyimpulkan materi bersama siswa  

c. Guru memberikan soal evaluasi   

d.Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas  

Jumlah Skor Total  

Persentase  

Kriteria  

Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

18 < skor ≤ 24 Sangat baik (SB) 

12 < skor ≤ 18 Baik (B) 

6 < skor ≤ 12 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 6 Kurang (D) 

Semarang,      April 2015 

      Kolaborator 

 

 

      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP. 19800602 201406 2 005  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

SIKLUS I/ II/ III 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : .............................. 

No Presensi : ............................. 

Hari/Tanggal :           /      April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. Siswa 

mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

pembelajaran 
(keg. emosional) 

a. siswa menaruh minat dalam mengikuti 

pembelajaran 
  

b.siswa bersemangat untuk mempersiapkan 

perlengkapan belajar 
 

c. siswa tenang dalam memperhatikan 

penjelasan/petunjuk guru 
 

d. siswa berani menjawab pertanyaan guru  
2. Siswa menanggapi 

permasalahan 
(keg. emosional, 

lisan, visual, mental) 

a. Siswa menanggapi permasalahan yang 

disajikan guru 
  

b. Siswa berani mengeluarkan pendapat tentang 

permasalahan 
 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

permasalahan  
 

d. Siswa melihat hubungan permasalahan  
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

3. Siswa berkelompok 

untuk memecahkan 

masalah 
(keg. mental,metrik) 

a. Siswa mengembangkan keterampilan 

bekerjasama dengan berkelompok untuk 

memecahkan permasalahan 

  

b. Siswa menginvestigasikan masalah secara 

bersama 
 

c. Siswa merencanakan penyelidikan  

d. Siswa merencanakan pembuatan hasil diskusi / 

laporan 
 

4. Siswa melakukan 

peneyelidikan 

mandiri dan 

berkelompok 
(keg. mental, metrik, 

lisan) 

a. Siswa memecahkan masalah dengan 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 

  

b. Siswa melaksanakan penyelidikan  

c. Siswa mengembangkan hipotesis dengan 

pertukaran ide / gagasan 
 

d.  Siswa menemukan solusi setelah 

memecahkan masalah 
 

5. Siswa 

mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil 
(keg. menulis, lisan, 

emosional) 

a. Siswa menulis hasil diskusi / laporan    

b. Siswa berani mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 
 

c.  Siswa memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

d.  Siswa menerima penguatan dengan gembira  
6. Siswa dibantu guru 

menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 
(keg. mental, visual, 

menulis) 

a. Siswa memperhatikan refleksi guru   

b. Siswa menyimpulkan materi  

c. Siswa mengajukan pertanyaan tentang materi 

yang belum dipahami  
 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

Jumlah Skor Total  

Persentase  

Kriteria  

Kriteria Skor untuk aktivitas siswa 

Skor Kriteria 

18 < skor ≤ 24 Sangat baik (SB) 

12 < skor ≤ 18 Baik (B) 

6 < skor ≤ 12 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 6 Kurang (D) 

Semarang,  April 2015 

      Observer 

 

      ____________________ 

      NIM.  
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I/ II/ III 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Semester : V/ II (genap) 

Hari/ tanggal/pukul : …………/………………………/…………… 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Awal Pembelajaran  : 

………………………………………………………………………….……….…

……….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Inti Pembelajaran : 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..……………………………................. 

…..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Akhir Pembelajaran : 

……………………………………………..……………………………................. 

…..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Semarang,    April 2015 

Peneliti, 

 

 

Eva Agustina 

 NIM.1401411067 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

  

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Guru : Eva Agustina 

Hari/Tanggal : 2 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Menyampaikan apersepsi dengan 

menarik  

√ 

2 

b.Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 

c. Menyampaikan langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

 

d.Memberikan motivasi dengan penuh 

semangat 

 

2. Melakukan tanya 

jawab 

a. Pertanyaan berkaitan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

 

3 
b.Pertanyaan mengkaitkan dengan 

lingkungan sekitar 

√ 

c. Pertanyaan mudah dipahami oleh siswa √ 

d.Pertanyaan menimbulkan motivasi √ 

Lampiran 3 : Hasil Penelitian 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

3. Menggunakan 

media audio 

visual dalam 

pembelajaran 

a. Media audio visual berisi pesan yang 

disampaikan dengan mudah dan cepat 

diingat 

 

3 

b.Media audio visual dapat 

mengembangkan pikiran siswa 

√ 

c. Media audio visual memperjelas masalah 

yang dikemukakan 

√ 

d.Media audio visual menumbuhkan minat 

dan motivasi belajar 

√ 

4. Mendefinisikan 

masalah 

a. Masalah yang dikemukakan adalah 

masalah otentik 

√ 

2 

b. Masalah yang ditampilkan merupakan 

masalah lingkungan sekitar 

 

c. Masalah yang akan dianalisis mudah 

dipahami dan jelas 

 

d. Masalah yang dikemukakan 

menumbuhkan motivasi belajar 

√ 

5. Memotivasi 

siswa 

mengumpulkan 

informasi  

a. Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi secara terus menerus 

 

2 

b.Memotivasi semua siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

√ 

c. Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dengan penuh semangat 

 

d.Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi deri berbagai sumber belajar 

√ 

6. Memfasilitasi 

siswa 

mempresentasi-

kan hasil diskusi  

a. Membimbing siswa menyampaikan hasil 

diskusi secara lisan di depan kelas 

√ 

3 

b.Menyuruh kelompok lain memperhatikan 

siswa yang maju di depan kelas 

√ 

c. Memberi kesempatan kelompok lain 

untuk menanggapi hasil diskusi siswa  

√ 

d.Memberi komentar atas hasil diskusi 

siswa 

 

7 Memberikan 

penguatan  

a. reward diberikan kepada individu 

tertentu dengan menyebutkan namanya 

√ 

3 

b.Mengajak siswa lain untuk memberikan 

tepuk tangan kepada siswa atau 

kelompok terbaik 

√ 

c. Memberikan reward pada kelompok 

yang aktif 

√ 

d.memberikan timbal balik dengan 

menyuruh siswa yang belum paham 

untuk bertanya 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

8. Menutup 

pelajaran 

  

a. menyuruh siswa membuat rangkuman 

materi 

√ 

3 b. memberikan evaluasi dengan tertib √ 

c. menyimpulkan materi dengan jelas √ 

d. memberikan tindak lanjut dengan tugas  

Jumlah Skor Total 21 

Persentase 65,6% 

Kriteria Baik 

 

 

Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

24 < skor ≤ 32 Sangat baik (SB) 

16 < skor ≤ 24 Baik (B) 

8 < skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 2 April 2015 

 

 

      Observer, 

 
      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP. 19800602 201406 2 005 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Guru : Eva Agustina 

Hari/Tanggal : 6 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

1. Membuka 

pelajaran  

a. Menyampaikan apersepsi dengan 

menarik  

√ 

2 

b.Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 

c. Menyampaikan langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

 

d.Memberikan motivasi dengan penuh 

semangat 

 

2. Melakukan tanya 

jawab 

a. Pertanyaan berkaitan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

√ 

3 b.Pertanyaan mengkaitkan dengan 

lingkungan sekitar 

 

c. Pertanyaan mudah dipahami oleh siswa √ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

d.Pertanyaan menimbulkan motivasi √ 

3. Menggunakan 

media audio 

visual dalam 

pembelajaran 

a. Media audio visual berisi pesan yang 

disampaikan dengan mudah dan cepat 

diingat 

 

3 

b.Media audio visual dapat 

mengembangkan pikiran siswa 

√ 

c. Media audio visual memperjelas masalah 

yang dikemukakan 

√ 

d.Media audio visual menumbuhkan minat 

dan motivasi belajar 

√ 

4. Mendefinisikan 

masalah 

a. Masalah yang dikemukakan adalah 

masalah otentik 

√ 

3 

b. Masalah yang ditampilkan merupakan 

masalah lingkungan sekitar 

√ 

c. Masalah yang akan dianalisis mudah 

dipahami dan jelas 

 

d. Masalah yang dikemukakan 

menumbuhkan motivasi belajar 

√ 

5. Memotivasi 

siswa 

mengumpulkan 

informasi  

a. Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi secara terus menerus 

√ 

3 

b.Memotivasi semua siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

√ 

c. Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi dengan penuh semangat 

 

d.Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi deri berbagai sumber belajar 

√ 

6. Memfasilitasi 

siswa 

mempresentasi-

kan hasil diskusi  

a. Membimbing siswa menyampaikan hasil 

diskusi secara lisan di depan kelas 

√ 

3 

b.Menyuruh kelompok lain memperhatikan 

siswa yang maju di depan kelas 

√ 

c. Memberi kesempatan kelompok lain 

untuk menanggapi hasil diskusi siswa  

√ 

d.Memberi komentar atas hasil diskusi 

siswa 

 

7 Memberikan 

penguatan  

a. reward diberikan kepada individu 

tertentu dengan menyebutkan namanya 

√ 

4 

b.Mengajak siswa lain untuk memberikan 

tepuk tangan kepada siswa atau 

kelompok terbaik 

√ 

c. Memberikan reward pada kelompok 

yang aktif 

√ 

d.memberikan timbal balik dengan 

menyuruh siswa yang belum paham 

√ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
skor 

untuk bertanya 

8. Menutup 

pelajaran 

  

a. menyuruh siswa membuat rangkuman 

materi 

√ 

4 b. memberikan evaluasi dengan tertib √ 

c.  menyimpulkan materi dengan jelas √ 

d. memberikan tindak lanjut dengan tugas √ 

Jumlah Skor Total 25 

Persentase 78,1% 

Kriteria Sangat 

Baik 

 

 

Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

24 < skor ≤ 32 Sangat baik (SB) 

16 < skor ≤ 24 Baik (B) 

8 < skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 6 April 2015 

 

      Observer, 

 
 

      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP. 19800602 201406 2 005 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Guru : Eva Agustina 

Hari/Tanggal : 9 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. Membuka 

pelajaran  
a. Menyampaikan apersepsi dengan menarik  √ 

3 

b.Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

jelas 

√ 

c. Menyampaikan langkah-langkah kegiatan 

yang akan dilaksanakan 
 

d.Memberikan motivasi dengan penuh 

semangat 
√ 

2. Melakukan tanya 

jawab 
a. Pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran 

sebelumnya 
√ 

4 
b.Pertanyaan mengkaitkan dengan lingkungan 

sekitar 

√ 

c. Pertanyaan mudah dipahami oleh siswa √ 

d.Pertanyaan menimbulkan motivasi √ 

3. Menggunakan 

media audio 
a. Media audio visual berisi pesan yang 

disampaikan dengan mudah dan cepat 

√ 
4 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

visual dalam 

pembelajaran 
diingat 

b.Media audiovisual dapat mengembangkan 

pikiran siswa 
√ 

c. Media audiovisual memperjelas masalah 

yang dikemukakan 
√ 

d.Media audio visual menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar 
√ 

4. Mendefinisikan 

masalah 
a. Masalah yang dikemukakan adalah masalah 

otentik 

√ 

4 

b. Masalah yang ditampilkan merupakan 

masalah lingkungan sekitar 
√ 

c. Masalah yang akan dianalisis mudah 

dipahami dan jelas 
√ 

d. Masalah yang dikemukakan menumbuhkan 

motivasi belajar 
√ 

5. Memotivasi siswa 

mengumpulkan 

informasi  

a. Memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

secara terus menerus 

√ 

4 

b.Memotivasi semua siswa untuk 

mengumpulkan informasi 
√ 

c. Memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

dengan penuh semangat 
√ 

d.Memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

deri berbagai sumber belajar 
√ 

6. Memfasilitasi 

siswa 

mempresentasi-

kan hasil diskusi  

a. Membimbing siswa menyampaikan hasil 

diskusi secara lisan di depan kelas 

√ 

3 
b.Menyuruh kelompok lain memperhatikan 

siswa yang maju di depan kelas 
√ 

c. Memberi kesempatan kelompok lain untuk 

menanggapi hasil diskusi siswa  
√ 

d.Memberi komentar atas hasil diskusi siswa  
7 Memberikan 

penguatan  
a. reward diberikan kepada individu tertentu 

dengan menyebutkan namanya 
√ 

4 

b.Mengajak siswa lain untuk memberikan 

tepuk tangan kepada siswa atau kelompok 

terbaik 

√ 

c. Memberikan reward pada kelompok yang 

aktif 
√ 

d.memberikan timbal balik dengan menyuruh 

siswa yang belum paham untuk bertanya 
√ 

8. Menutup 

pelajaran 

  

a. menyuruh siswa membuat rangkuman materi √ 

4 
b. memberikan evaluasi dengan tertib √ 

c.  menyimpulkan materi dengan jelas √ 

d. memberikan tindak lanjut dengan tugas √ 

Jumlah Skor Total 30 
Persentase 93,7% 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

Kriteria Sangat Baik 

 

 

Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

24 < skor ≤ 32 Sangat baik (SB) 

16 < skor ≤ 24 Baik (B) 

8 < skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 9 April 2015 

 

      Observer, 

 
      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP. 19800602 201406 2 005 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

No. Indikator Siklus 1 Siklus II Siklus III 

1. Membuka pelajaran 2 2 3 

2. Melakukan tanya jawab 3 3 4 

3. Mengunakan media audiovisual dalam 

pembelajaran 

3 3 4 

4. Mendefinisikan masalah 2 3 4 

5. Memotivasi siswa mengumpulkan 

informasi 

2 3 4 

6. Memfasilitasi siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

3 3 3 

7. Memberikan penguatan 3 4 4 

8. Menutup pelajaran 3 4 4 

Jumlah Skor 21 25 30 

Rata-rata 2,6 3,1 3,7 

Kriteria Baik 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Keterangan : kurang: 0 ≤ skor ≤ 8; cukup: 8 < skor ≤ 16; baik: 16 < skor ≤ 24; sangat baik: 

24 < skor ≤ 32 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI TAMBAKAJI 05 

No Nama Nama Inisial Siswa 

1. Fery Maryatin FM 

2. Nur Rachman NR 

3. Adis Surya F. ASF 

4. Achmad Faiz Ikhsanudin AFI 

5. Fadila Fatika Mukti FFM 

6. Luthfi Algi Pratama LAP 

7. Rima Putri Khasanah RPK 

8. Aprilia Sherly Nurlita ASN 

9. Atira Aidah Anwar AAA 

10. Aulia Nur Eka ANE 

11. Danang Oktavian DO 

12. Eko Sakti Budi Laksana ESBL 

13. Evita Ayudya Putri EAP 

14. Fadila Dwi Afriliani FDA 

15. Faizah Haryati N. FHN 

16. Faray Ilham Firdaus FIF 

17. Ganang Supriatmono GS 

18. Irsya Nur Aqila INA 

19. Irvana Aura Bilqis IAB 

20. Krisnanda Devanico P. KDP 

21. Lafinati Intan Suryaneta LIS 

22. Melinda Azzahra Putri MAP 

23. Muhammad Zaqi Ridwansyah MZR 

24. Muhammad Fa’iq Majid MFM 

25. Muhammad Ibnu MI 

26. Nabila Desta Amalia NDA 

27. Nabilah Qothrun N. NQN 

28. Naufal Eka P. NEP 

29. Nur Cholish Ahmad Yusa NCAY 

30. Putri Maharani Dwi PMD 

31. Riski Aditya Azis RAA 

32. Romadani Tri Saputra RTS 

33. Taufiq Atmaja Rasyiddin TAR 

34. Tegar Satria Ardhian TSA 

35. Tutik Anjar Rahmayanti TAR 

36. Vicky Putra Nofadiansah VPN 

37. Yafi Atma Taraka YAT 

38. Sheva Dina Astuti SDA 

39 Najwa Wanda Masitoh NWM 

40 Ridho Ardiansyah RA 

41 Purbo Wasesa PW 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Fery Maryatin  

No. Presensi : 01 

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

2 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

1 
b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman 

dalam kelompok 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang ditampilkan 

dengan antusias 
√ 

2 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti  

c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
√ 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
√ 

2 

b. Mengumpulkan informasi dengan bekerja 

sama bersama teman kelompok  
 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
 

1 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
√ 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

1 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

c.  Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
 

d.  Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara mandiri  

2 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 11 
Persentase 39,3% 
Kriteria Cukup 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 2 April 2015 

      Observer 

 

 

 

      Puji Lestari 

      NIM. 1401411045 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Krisnanda Devanico P.  

No. Presensi : 20 

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

4 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
√ 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
√ 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

2 
b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman 

dalam kelompok 
√ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang 

ditampilkan dengan antusias 
√ 

3 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti √ 
c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
√ 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
 

2 

b. Mengumpulkan informasi dengan 

bekerja sama bersama teman kelompok  
√ 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
 

1 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
√ 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

2 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

 c. Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
√ 

 d. Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri 
√ 

4 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
√ 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 18 
Persentase 64,3% 
Kriteria Baik 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 2 April 2015 

      Observer 

 

 

 

      Nurul Ulya Agustina 

      NIM. 1401411540 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator 

Jumlah  Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 2 1 2 2 1 1 2 11 C 

2 RPK 3 2 3 2 1 2 2 15 B 

3 ASN 3 2 2 3 1 2 2 15 B 

4 AAA 4 2 2 2 1 2 2 15 B 

5 DO 3 2 2 1 1 2 2 13 C 

6 GS 3 2 2 1 3 2 2 15 B 

7 INA 4 2 2 1 1 2 2 14 C 

8 IAB 4 2 2 2 1 2 2 15 B 

9 KDP 4 2 3 2 1 2 4 18 B 

10 LIS 4 2 2 1 1 2 2 14 C 

11 MAP 4 2 2 1 1 2 2 14 C 

12 NEP 3 2 2 1 1 2 2 13 C 

13 NCAY 3 1 2 2 1 2 2 13 C 

14 RAA 3 1 2 2 3 2 2 15 B 

15 TSA 3 1 2 1 3 2 3 15 B 

16 RA 3 2 2 2 1 2 2 14 C 

17 PW 3 1 2 2 1 2 2 13 C 

Jumlah 56 29 36 28 23 33 37 242  

Rata-rata  3.29   1.71   2.12   1.65   1.35   1.94   2.18   14.24  B 

 

Semarang, 2 April 2014 

Observer 1,      Observer 2, 

 

 

Puji Lestari      Nurul Ulya Agustina 

NIM. 1401411045     NIM. 1401411540 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Fery Maryatin  

No. Presensi : 01 

Hari/Tanggal : Senin/ 6 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

2 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

2 
b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman 

dalam kelompok 
√ 

d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang 

ditampilkan dengan antusias 
√ 

2 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti  
c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
√ 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
√ 

2 

b. Mengumpulkan informasi dengan 

bekerja sama bersama teman kelompok  
 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
√ 

2 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
√ 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

1 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

 c. Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
 

 d. Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri 
 

2 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 13 
Persentase 46,4% 
Kriteria Cukup 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 6 April 2015 

      Observer 

 

 

 

      Puji Lestari 

      NIM. 1401411045 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Krisnanda Devanico P. 

No. Presensi : 20 

Hari/Tanggal : Senin/ 6 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

4 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
√ 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
√ 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

2 b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman √ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

dalam kelompok 
d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang 

ditampilkan dengan antusias 
√ 

3 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti √ 
c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
√ 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
√ 

3 

b. Mengumpulkan informasi dengan 

bekerja sama bersama teman kelompok  
√ 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
√ 

3 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
√ 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
√ 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

2 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

 c. Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
√ 

 d. Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri 
√ 

4 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
√ 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 21 
Persentase 75% 
Kriteria Baik 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 6 April 2015 

      Observer, 

 

 

 

      Nurul Ulya Agustina 

      NIM. 1401411540 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator 

Jumlah Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 2 2 2 2 2 1 2 13 C 

2 RPK 3 2 3 2 3 2 3 18 B 

3 ASN 4 2 2 3 3 2 4 20 B 

4 AAA 4 2 2 3 1 2 4 18 B 

5 DO 3 3 2 2 1 2 3 16 B 

6 GS 3 2 2 2 3 2 3 17 B 

7 INA 4 2 2 2 3 2 4 19 B 

8 IAB 4 2 2 3 1 2 3 17 B 

9 KDP 4 2 3 3 3 2 4 21 B 

10 LIS 4 2 2 1 1 2 3 15 B 

11 MAP 4 2 2 1 3 2 3 17 B 

12 NEP 3 2 2 1 3 2 3 16 B 

13 NCAY 4 1 2 2 1 2 3 15 B 

14 RAA 4 2 2 2 1 2 3 16 B 

15 TSA 4 1 2 1 1 2 3 14 C 

16 RA 4 2 2 2 3 2 3 18 B 

17 PW 4 1 2 2 3 2 3 17 B 

Jumlah 62 32 36 34 36 33 54 287  

Rata-rata 3.65 1.88 2.12 2.00 2.12 1.94 3.18 16.88 B 

 

 

Semarang, 6 April 2014 

Observer 1,      Observer 2, 

 

 

Puji Lestari      Nurul Ulya Agustina 

NIM. 1401411045     NIM. 1401411540 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Fery Maryatin  

No. Presensi : 01 

Hari/Tanggal : Kamis/ 9 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

3 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
√ 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

2 
b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman 

dalam kelompok 
√ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang 

ditampilkan dengan antusias 
√ 

2 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti  
c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
√ 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
√ 

3 

b. Mengumpulkan informasi dengan 

bekerja sama bersama teman kelompok  
√ 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
√ 

1 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

1 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

 c. Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
 

 d. Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri 
 

2 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 14 
Persentase 50% 
Kriteria Cukup 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 9 April 2015 

      Observer 

 

 

 

      Puji Lestari 

      NIM. 1401411045 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/semester : V (empat)/II (genap) 

Nama Siswa : Krisnanda Devanico P. 

No. Presensi : 20 

Hari/Tanggal : Kamis/ 9 April 2015 

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator deskriptor aktivitas siswa di bawah ini! 

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

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom check yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4  Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3  Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0  Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

(Rusman, 2012:101) 

N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

1. kesiapan mengikuti 

pelajaran  
a.Datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai 
√ 

4 

b.Menyiapkan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
√ 

c.Memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran 
√ 

d.Tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing 
√ 

2. aktif bertanya, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menanggapi 

a. Bertanya pada guru dengan bahasa yang 

mudah dipahami 
 

2 
b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

jelas 
√ 

c. Melakukan tanya jawab dengan teman 

dalam kelompok 
√ 
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N

o 
Indikator Deskriptor 

Check 
(√) 

skor 

d. Memberikan tanggapan hasil diskusi 

kelompok lain dengan percaya diri 
 

3. mengamati dan 

menyimak tayangan 

video 

a. Siswa mengamati video yang 

ditampilkan dengan antusias 
√ 

4 
b. Mencatat informasi penting dengan teliti √ 
c. Memanfaatkan isi video sebagai bahan 

diskusi 
√ 

d. Dapat menjawab pertanyaan guru tentang 

isi video dengan percaya diri  
√ 

4. Mengumpulkan 

informasi 
a. Mengumpulkan informasi dengan penuh 

semangat 
√ 

4 

b. Mengumpulkan informasi dengan 

bekerja sama bersama teman kelompok  
√ 

c. Mengumpulkan informasi secara terus 

menerus 
√ 

d. Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar 
√ 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 
a. Berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
√ 

3 

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 
√ 

c. Merespon tanggapan yang muncul 

dengan percaya diri 
 

d. Memperhatikan kelompok yang maju 

dengan sungguh-sungguh 
√ 

6. merangkum materi 

yang telah dipelajari 
a. Menulis judul rangkuman dengan jelas  

3 

b. Menuliskan rangkuman dengan kalimat 

sendiri 
√ 

 c. Menuliskan rangkuman dengan runtut 

dan jelas 
√ 

 d. Memberikan kesimpulan pada akhir 

rangkuman 
√ 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 
a. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri 
√ 

4 

b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 
√ 

c. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 
√ 

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru 
√ 

Jumlah Skor Total 24 
Persentase 85,7% 
Kriteria Sangat Baik 
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Kriteria Skor untuk Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik (SB) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Semarang, 9 April 2015 

      Observer 

 

 

 

      Nurul Ulya Agustina 

      NIM. 1401411540 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator 

Jumlah Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 3 2 2 3 1 1 2 14 C 

2 RPK 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

3 ASN 4 3 3 4 3 2 3 22 SB 

4 AAA 4 3 3 3 3 2 4 22 SB 

5 DO 3 3 3 3 3 2 2 19 B 

6 GS 4 2 3 3 3 2 4 21 B 

7 INA 4 2 3 4 3 2 4 22 SB 

8 IAB 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

9 KDP 4 2 4 4 3 3 4 24 SB 

10 LIS 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

11 MAP 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

12 NEP 4 2 3 3 3 2 4 21 B 

13 NCAY 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

14 RAA 4 3 3 4 3 2 3 22 SB 

15 TSA 4 2 3 3 3 2 3 20 B 

16 RA 4 2 3 3 3 2 4 21 B 

17 PW 3 2 3 3 3 2 3 19 B 

Jumlah 65 38 51 55 49 34 55 347  

Rata-rata 3.82 2.24 3.00 3.24 2.88 2.00 3.24 20.41 B 

 

Semarang, 9 April 2014 

Observer 1,      Observer 2, 

 

 

Puji Lestari      Nurul Ulya Agustina 

NIM. 1401411045     NIM. 1401411540 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

No Nama  
Nilai 

Ket 
Evaluasi LKK Rata-rata 

1. FM 37 59 48 tidak tuntas 

2. NR 47 58 53 tidak tuntas 

3. ASF 58 53 56 tidak tuntas 

4. AFI 53 48 51 tidak tuntas 

5. FFM 58 48 53 tidak tuntas 

6. LAP 47 58 53 tidak tuntas 

7. RPK 53 69 61 tidak tuntas 

8. ASN 58 69 64 tuntas 

9. AAA 68 84 76 tuntas 

10. ANE 53 53 53 tidak tuntas 

11. DO 84 63 74 tuntas 

12. ESBL 68 58 63 tuntas 

13. EAP 53 64 59 tidak tuntas 

14. FDA 58 59 59 tidak tuntas 

15. FHN 47 53 50 tidak tuntas 

16. FIF 74 74 74 tuntas 

17. GS 58 64 61 tidak tuntas 

18. INA 84 68 76 tuntas 

19. IAB 100 79 90 tuntas 

20. KDP 100 79 90 tuntas 

21. LIS 89 63 76 tuntas 

22. MAP 79 63 71 tuntas 

23. MZR 53 69 61 tidak tuntas 

24. MFM 58 59 59 tidak tuntas 

25. MI 53 58 56 tidak tuntas 

26. NDA 53 69 61 tidak tuntas 

27. NQN 68 58 63 tuntas 

28. NEP 74 79 77 tuntas 

29. NCAY 74 79 77 tuntas 

30. PMD 58 64 61 tidak tuntas 

31. RAA 58 68 63 tuntas 

32. RTS 79 63 71 tuntas 

33. TAR 58 64 61 tidak tuntas 

34. TSA 84 79 82 tuntas 

35. TAR 89 68 79 tuntas 

36. VPN 58 64 61 tidak tuntas 

37. YAT 89 79 84 tuntas 

38. SDA 58 52 55 tidak tuntas 

39 NWM 58 48 53 tidak tuntas 

40 RA 68 63 66 tuntas 

41 PW 74 79 77 tuntas 

Jumlah 2669  

Rata-rata 65.10 Tuntas 

Nilai Tertinggi 90  

Nilai Terendah 48  

Tuntas/Tidak Tuntas 20/21  

Presentase Ketuntasan 48.78 %  

 Evaluator 1,     Evaluator 2, 

 

 

 

 Eva Agustina      

 NIM. 1401411067     
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HASIL BELAJAR SIKLUS II 

No Nama  
Nilai 

Ket 
Evaluasi Diskusi Rata-rata 

1. FM 41 62 52 tidak tuntas 

2. NR 59 64 62 tidak tuntas 

3. ASF 50 68 59 tidak tuntas 

4. AFI 68 65 67 tuntas 

5. FFM 41 62 52 tidak tuntas 

6. LAP 59 63 61 tidak tuntas 

7. RPK 68 65 67 tuntas 

8. ASN 59 70 65 tuntas 

9. AAA 73 78 76 tuntas 

10. ANE 68 85 77 tuntas 

11. DO 91 78 85 tuntas 

12. ESBL 73 78 76 tuntas 

13. EAP 45 78 62 tidak tuntas 

14. FDA 68 70 69 tuntas 

15. FHN 59 70 65 tuntas 

16. FIF 59 70 65 tuntas 

17. GS 68 55 62 tidak tuntas 

18. INA 73 78 76 tuntas 

19. IAB 91 78 85 tuntas 

20. KDP 100 80 90 tuntas 

21. LIS 82 63 73 tuntas 

22. MAP 86 78 82 tuntas 

23. MZR 55 60 58 tidak tuntas 

24. MFM 55 68 62 tidak tuntas 

25. MI 55 60 58 tidak tuntas 

26. NDA 50 75 63 tuntas 

27. NQN 73 78 76 tuntas 

28. NEP 82 85 84 tuntas 

29. NCAY 55 75 65 tuntas 

30. PMD 45 68 57 tidak tuntas 

31. RAA 59 78 69 tuntas 

32. RTS 77 85 81 tuntas 

33. TAR 73 80 77 tuntas 

34. TSA 77 78 78 tuntas 

35. TAR 86 63 74 tuntas 

36. VPN 64 60 62 tuntas 

37. YAT 86 80 83 tuntas 

38. SDA 55 65 60 tidak tuntas 

39 NWM 64 58 61 tidak tuntas 

40 RA 86 63 75 tuntas 

41 PW 86 80 83 tuntas 

Jumlah 2840  

Rata-rata 69,27 Tuntas 

Nilai Tertinggi 90  

Nilai Terendah 52  

Tuntas/Tidak Tuntas 28/13  

Presentase Ketuntasan 68,29%  

 Evaluator 1,     Evaluator 2, 

 

 

 

 Eva Agustina      

 NIM. 1401411067     
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HASIL BELAJAR SIKLUS III 

 

No Nama  
Nilai 

Ket 
Evaluasi Laporan 1 Laporan 2 Rata-rata 

1. FM 50 77 51 59 tidak tuntas 

2. NR 56 58 67 60 tidak tuntas 

3. ASF 56 77 46 60 tidak tuntas 

4. AFI 69 73 77 73 tuntas 

5. FFM 69 69 85 74 tuntas 

6. LAP 50 72 63 62 tidak tuntas 

7. RPK 69 82 75 75 tuntas 

8. ASN 75 62 69 69 tuntas 

9. AAA 81 88 87 85 tuntas 

10. ANE 81 62 69 71 tuntas 

11. DO 81 77 77 78 tuntas 

12. ESBL 81 92 85 86 tuntas 

13. EAP 69 73 77 73 tuntas 

14. FDA 94 77 67 79 tuntas 

15. FHN 56 62 62 60 tidak tuntas 

16. FIF 75 77 77 76 tuntas 

17. GS 75 77 67 73 tuntas 

18. INA 81 69 85 78 tuntas 

19. IAB 81 93 87 87 tuntas 

20. KDP 100 82 92 91 tuntas 

21. LIS 88 77 67 77 tuntas 

22. MAP 88 69 85 81 tuntas 

23. MZR 75 67 72 71 tuntas 

24. MFM 56 67 61 61 tidak tuntas 

25. MI 88 82 80 83 tuntas 

26. NDA 50 77 51 59 tidak tuntas 

27. NQN 81 67 69 72 tuntas 

28. NEP 88 77 77 81 tuntas 

29. NCAY 75 77 51 68 tuntas 

30. PMD 75 77 69 74 tuntas 

31. RAA 75 67 69 70 tuntas 

32. RTS 88 82 92 87 tuntas 

33. TAR 88 77 62 76 tuntas 

34. TSA 94 74 85 84 tuntas 

35. TAR 94 82 92 89 tuntas 

36. VPN 100 77 51 76 tuntas 

37. YAT 88 77 51 72 tuntas 

38. SDA 69 67 67 68 tuntas 

39 NWM 75 67 82 75 tuntas 

40 RA 94 82 92 89 tuntas 

41 PW 88 74 85 82 tuntas 

Jumlah 3,068  

Rata-rata 74.82 Tuntas 

Nilai Tertinggi 91  

Nilai Terendah 59  

Tuntas/Tidak Tuntas 34/7  

Presentase Ketuntasan 82.93%  

 Evaluator 1,     Evaluator 2, 

 

 

 

 Eva Agustina      

 NIM. 1401411067     
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA 

No. Nama Siklus I Siklus II Siklus III 
1. FM 48 52 59 

2. NR 53 62 60 

3. ASF 56 59 60 

4. AFI 51 67 73 

5. FFM 53 52 74 

6. LAP 53 61 62 

7. RPK 61 67 75 

8. ASN 64 65 69 

9. AAA 76 76 85 

10. ANE 53 77 71 

11. DO 74 85 78 

12. ESBL 63 76 86 

13. EAP 59 62 73 

14. FDA 59 69 79 

15. FHN 50 65 60 

16. FIF 74 65 76 

17. GS 61 62 73 

18. INA 76 76 78 

19. IAB 90 85 87 

20. KDP 90 90 91 

21. LIS 76 73 77 

22. MAP 71 82 81 

23. MZR 61 58 71 

24. MFM 59 62 61 

25. MI 56 58 83 

26. NDA 61 63 59 

27. NQN 63 76 72 

28. NEP 77 84 81 

29. NCAY 77 65 68 

30. PMD 61 57 74 

31. RAA 63 69 70 

32. RTS 71 81 87 

33. TAR 61 77 76 

34. TSA 82 78 84 

35. TAR 79 74 89 

36. VPN 61 62 76 

37. YAT 84 83 72 

38. SDA 55 60 68 

39 NWM 53 61 75 

40 RA 66 75 89 

41 PW 77 83 82 

Jumlah 2669 2840 3,068 

Rata-rata 65.10 69,27 74.82 

Nilai tertinggi 90 90 91 

Nilai terendah 48 52 59 

Tuntas/tidak tuntas 20/21 28/13 34/7 

Presentase ketuntasan 48.78 % 68,29% 82.93% 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS 1 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Semester : V/ II (genap) 

Hari/ tanggal/pukul : Kamis/2 April 2015/11.00-selesai 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Awal Pembelajaran  : 

Pada awal pembelajaran siswa belum terkondisikan dengan baik hal itu 

terlihat pada saat masuk kelas mereka tidak tertib karena cuaca yang sangat panas 

sehingga siswa tidak tahan berbaris di halaman yang panas dan ketika guru sudah 

di depan kelas beberapa siswa bicara dengan siswa lainnya. 

Inti Pembelajaran : 

Pembentukan kelompok sudah berjalan tertib namun masih ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan intruksi guru. Sehingga mereka bertanya kepada 

guru tentang pembagian kelompok. Ketika pemutaran video, siswa yang duduk di 

belakang sering berbicara sendiri dengan teman kelompoknya sehingga video 

tidak terdengar dengan jelas. 

Akhir Pembelajaran : 

Pada akhir pembelajaran siswa tergesa-gesa ingin pulang ketika waktu 

mendekati jam pulang sekolah. 

 

Semarang, 2 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

Eva Agustina 

 NIM.1401411067 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Semester : V/ II (genap) 

Hari/ tanggal/pukul : Senin/6 April 2015/11.00-selesai 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Awal Pembelajaran  : 

pada awal pembelajaran siswa belum tertib dalam berbaris ketika masuk 

kelas hal ini mengakibatkan berebut masuk kelas dan menimbulkan kegaduhan. 

Inti Pembelajaran : 

Pada kegiatan inti, siswa masih malu dan kurang percaya diri ketika 

disuruh maju ke depan kelas sehingga mereka saling menunjuk temannya untuk 

maju. 

Akhir Pembelajaran : 

Pada akhir pembelajaran siswa gaduh ketika guru memberikan penugasan 

untuk pertemuan selanjutnya. Sehinga guru harus mengulang penugasan berkali-

kali. 

 

Semarang, 6 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

Eva Agustina 

  NIM.1401411067 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/ Semester : V/ II (genap) 

Hari/ tanggal/pukul : Kamis/9 April 2015/11.00-selesai 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Awal Pembelajaran  : 

Pada awal pembelajaran beberapa siswa masih belum siap menerima 

pelajaran. 

Inti Pembelajaran : 

Pada kegiatan inti, beberapa siswa masih terlihat membuat gaduh. 

Akhir Pembelajaran : 

Pada akhir pembelajaran siswa sudah tertib dalam mengerjakan evaluasi. 

Namun ada beberapa siswa yang masih meminta bantuan kepada teman 

sebangkunya. 

 

 

Semarang, 9 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

Eva Agustina 

  NIM.1401411067 
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Evaluasi Siklus I 

 

  

Lampiran 4 : Hasil Evaluasi Siswa 
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Evaluasi Siklus II 
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Evaluasi Siklus III 

 

  



273 
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276 
 

 

 

Dokumentasi Siklus I 

 

Guru membuka pelajaran 

Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

 

Guru melakukan tanya jawab 

Siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan dan menanggapi 

Lampiran 5 : Foto-foto 

Penelitian 
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Guru menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran 

Siswa mengamati dan menyimak tayangan video 

 

Guru mendefinisikan masalah 
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Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

Siswa mengumpulkan informasi 

 

Guru memfasilitasi siswa mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Guru memberikan penguatan 

 

 

Siswa merangkum materi 
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Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

Guru menutup pelajaran 
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Dokumentasi Siklus II 

 

Guru membuka pelajaran 

Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

 

Guru melakukan tanya jawab 

Siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan dan menanggapi 
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Guru menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran 

Siswa mengamati dan menyimak tayangan video 

 

Guru mendefinisikan masalah 
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Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

Siswa mengumpulkan informasi 

 

Guru memfasilitasi siswa mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Guru memberikan penguatan 

 

 

Siswa merangkum materi 
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Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

Guru menutup pelajaran 
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Dokumentasi Siklus III 

 

Guru membuka pelajaran 

Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

 

Guru melakukan tanya jawab 

Siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan dan menanggapi 
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Guru menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran 

Siswa mengamati dan menyimak tayangan video 

 

Guru mendefinisikan masalah 
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Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi 

Siswa mengumpulkan informasi 

 

Guru memfasilitasi siswa mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Guru memberikan penguatan 

 

 

Siswa merangkum materi 
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Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

Guru menutup pelajaran 
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Surat Keterangan KKM 
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Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian 
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Surat Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 


