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ABSTRAK 
Manunggal, Wahyu Aditya . 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

ARIAS Berbantuan Media Video pada Siswa Kelas IVA SDN 01 Wates Semarang. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Purnomo, M.Pd, 205 Halaman. 

 
IPA tidak hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selama ini hasil pendidikan hanya tampak 

dari kemampuan menghafal fakta, konsep, teori atau hukum. Walaupun banyak anak yang mampu 

menunjukan tingkat pengetahuan yang cukup baik tapi pada kenyataannya, mereka seringkali tidak 

memahami secara mendalam substansi materi yang dipelajari. Berdasarkan hasil observasi di kelas IVA SDN 

01 Wates Semarang, ditemukan bahwa hasil belajar IPA masih belum mencapai pemahaman yang baik. 

Diketahui pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Tema Selalu Berhemat Energi pada KI 3, KD 3.4,  hanya 

10 siswa (27,78%) yang dapat mencapai KKM >63/2,66  atau di atas KKM, sedangkan sisanya 26 siswa 

(72,22%) belum mencapai KKM atau di bawah KKM ≤63/2,66 dari total 36 siswa. 

Peneliti menemukan beberapa kendala atau masalah yang dihadapi antara lain: guru belum 

mengembangkan inovasi penyampaian pembelajaran yang optimal dengan menggunakan media. Siswa 

cenderung gaduh dan kurang fokus pada pembelajaran, kurang memiliki rasa percaya diri serta kurang 

memiliki motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa kesulitan dalam menemukan inti substansi 

materi yang dipelajari. Dalam hal ini siswa belum mampu mengembangkan keingintahuannya karena 

kurangnya stimulus yang diberikan guru dalam memulai pembelajaran. Upaya mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menerapkan model ARIAS berbantuan media video pembelajaran. Masalah penelitian 

ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa Kelas IVA SD Negeri 01 Wates 

Kota Semarang.  

Penelitian ini untuk (1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV SD melalui model ARIAS berbantuan media video. (2) Mendeskripsikan 

peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV SD melalui model 

ARIAS berbantuan media video. (3) Mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang melalui model ARIAS berbantuan 

media video. Metode penelitian yang digunakan adalah tindakan kelas yang meliputi 3 siklus dengan tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi pada tiap siklusnya. Data penelitian diambil melalui tes dan 

nontes. Instrumen penelitian berupa lembar observasi, angket dan dokumen foto. Selanjutnya data dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian yaitu seluruh siswa dan guru kelas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 21 

(65,625%) dengan kategori baik, siklus II skor 26 (81,25%) dengan kategori baik, siklus III skor 29 

(90,625%) dengan kategori sangat baik. (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 30,55 (63,657%) 

dengan kategori baik, siklus II skor 32,72  (68,171%) dengan kategori baik, dan siklus III dengan skor 35,53 

(73,843%) dengan kategori baik. (3) Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siklus I sebesar 50%, siklus II 

sebesar 61,11%, dan siklus III sebesar 86,11%. Ketuntasan hasil belajar afektif siklus I  sebesar 625, siklus II 

sebesar 653 dengan kategori baik, dan  siklus III sebesar 674 dengan kategori baik. Ketuntasan hasil belajar 

psikomotorik siklus I sebesar  504 dengan ketegori cukup, siklus II sebesar  588 dengan kategori baik dan 

siklus III sebesar 625 dengan kategori baik. Kesimpulan peneletian ini, bahwa model ARIAS dapat 

meningkatkan proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

 

 

Kata Kunci: ARIAS, IPA, SD, video. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan Indonesia 

menganut konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang terus 

menerus dari lahir sampai akhir hayat. Sehingga pendidikan berlangsung tidak 

hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat, dalam Undang-Undang 

Sisdiknas disebut pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana dalam 

pasal 13 ayat (1). Konsep (rumusan) pendidikan menurut UU Sisdiknas juga 

sesuai dengan fitrah manusia yaitu mengaku adanya keberagamaan atau 

perbedaan individu sebagai peserta didik dengan berbagai potensi yang dimiliki 

baik dalam aspek fisik, psikis maupun mental.  

Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (pasal 1 

ayat 1).  

Dalam Undang-undang guru dan dosen, No. 14 Tahun 2005 memberikan 

pengertian tentang Guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
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formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Undang-

undang tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan Kompetensi guru, yaitu 

kedudukan, fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan 

sertifikasi. Oleh karena itu guru merupakan sosok manusia berintegritas dan kaya 

dengan ilmu. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, guru dituntut untuk 

mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas dalam mencerdaskan peserta 

didiknya.  

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

Menurut KTSP (2006), ruang lingkup bahan kajian di SD secara umum 

meliputi dua aspek yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja 

ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah pengembangan 

kreativitas, pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. Secara terperinci lingkup 
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materi yang terdapat dalam kurikulum KTSP adalah: (1) Makhluk hidup dan 

proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan, serta kesehatan. (2) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi; cair, padat, dan gas. (3) Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, 

magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana. (4) Bumi dan alam semesta 

meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006) secara terperinci adalah: (1) memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

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

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan 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 atau MTs. 

Tetapi, tujuan tersebut belum sejalan dengan kenyataan. Hal ini juga 

diungkap dalam temuan Depdiknas dalam Naskah Akademik Kajian Kebijakan 

yang berdasarkan laporan beberapa lembaga internasional berkenaan dengan 

tingkat daya saing sumber daya manusia kita dengan negara-negara lain. Seperti 
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yang terungkap dalam catatan Human Development Report versi UNDP. 

Peringkat  Human Development Index (HDI) atau kualitas sumber daya manusia 

Indonesia berada pada urutan 102 hingga 112 tiap tahun hingga tahun 2011 dari 

108 negara. Sementara itu lembaga yang mengukur hasil pendidikan Science dan 

Mathematics di dunia, melaporkan hasil Third (kini Trends) International in 

Matemathics and Science Study  (TIMSS), bahwa kemampuan IPA berada di 

urutan ke-32 dari 38 negara (Martin,  et al. 1999)., sedangkan pada tahun 2011 

Indonesia berada di urutan ke 40 dari 42 negara yang berpartisipasi..  

Pembaharuan pendidikan di Indonesia memang harus terus dilakukan. 

Perlu diupayakan penataan pendidikan yang bermutu dan terus menerus yang 

adaptif terhadap perubahan zaman. Rendahnya mutu sumber daya manusia 

Indonesia itu memang tidak terlepas dari hasil yang dicapai oleh pendidikan kita 

selama ini. Harus diakui, masih banyak persoalan yang dihadapi dunia pendidikan 

kita. Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan menghafal fakta, 

konsep, teori atau hukum. Walaupun banyak anak mampu menyajikan tingkat 

pengetahuan yang cukup baik, tetapi pada kenyataannya, mereka seringkali tidak 

memahami secara mendalam substansi materinya. 

Permasalahan yang sama dihadapi oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Wates 

01, Kota Semarang. Substansi inti dari konsep Ilmu Pengetahuan Alam yang 

disampaikan oleh guru belum bisa tersampaikan secara optimal. Hal ini 

disebabkan karena guru belum mengembangkan inovasi penyampaian 

pembelajaran yang optimal dengan menggunakan media. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan kolaborator menunjukkan bahwa terdapat 
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beberapa kendala yang ditemui dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dari 

hasil observasi menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran siswa cenderung 

gaduh dan kurang fokus pada pembelajaran. Pada saat guru memberikan 

pertanyaan, tidak ada siswa yang berusaha menjawab, hal ini disebabkan siswa 

kurang memiliki rasa percaya diri dan iklim pembelajaran yang kurang kondusif. 

Siswa juga kurang memiliki motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Siswa kesulitan dalam menemukan inti substansi materi yang dipelajari. Dalam 

hal ini siswa belum mampu mengembangkan keingintahuannya karena kurangnya 

stimulus yang diberikan guru dalam memulai pembelajaran.  

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA juga belum maksimal. Hal 

tersebut didukung dengan data dari nilai ulangan harian semester I Tahun Ajaran 

2014/2015, masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Tema Selalu 

Berhemat Energi pada KI 3, KD 3.4,  hanya 10 siswa (27,78%) yang dapat 

mencapai KKM >63/2,66  atau di atas KKM, sedangkan sisanya 26 siswa 

(72,22%) belum mencapai KKM atau di bawah KKM ≤63/2,66 dari total 36 

siswa. IPA adalah pelajaran yang paling menonjol dalam hal ketidaktuntasan. Hal 

ini ditunjukkan dengan penerapan dan hasil belajar yang masih di bawah KKM 

>70 / 2,66 yaitu sebanyak 72,22% (26 dari 36 siswa). Alasan pemilihan masalah 

tersebut karena pelajaran IPA merupakan salah satu kemampuan yang penting 

bagi peserta didik dalam mengenal dan belajar di lingkungan. IPA bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan 
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dengan interaksi terhadap lingkungan dan alam sekitar untuk memperoleh 

kemampuan dasar dalam berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan 

masalah, dan berperilaku baik terhadap alam dan lingkungan.. Sehingga 

berdasarkan permasalahan yang muncul pada siswa kelas IV A SDN Wates 01, 

pelajaran IPA-lah yang paling urgent untuk segera dipecahkan berdasarkan tingkat 

kualitas nilai uji kompetensi dan pembelajaran. 

Melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, maka perlu diadakan peningkatan kualitas proses 

pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan hasil belajar. 

Penyelesaian masalah tersebut peneliti bersama tim kolaborator 

menetapkan alternatif tindakan untuk memecahakan masalah pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dalam materi bumi dan alam semesta pada KD 9.2 

mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 

mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan 

Sumber Daya Alam dengan lingkungan dalam KTSP di kelas IVA SD N Wates 

01 menggunakan model ARIAS berbantuan media video yang diharapkan nantinya 

pembelajaran akan menumbuhkan kepercayaan diri (assurance), ketertarikan pada 

pembelajaran (interest) dan kebanggaan terhadap hasil yang diperoleh 

(satisfaction) yang tidak terlepas dari relevansi (relevance) muatan materi 

pembelajaran tentang bumi dan alam semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi 

bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 
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gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam 

dengan lingkungan pada KTSP dengan perolehan evaluasi hasil belajar 

(assessment). 

Model ARIAS merupakan sebuah model pembelajaran yang dimodifikasi 

dari model pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh John M. Keller dengan 

menambahkan komponen assessment pada keempat komponen model 

pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ARCS ini dikenal secara luas sebagai 

Keller’s ARCS model of motivation. Model ini dikembangkan dalam wadah 

Center for Teaching, Learning & Faculty Development di Florida State University 

(Keller, 2006).  

Sopah (dalam Nurishlah 2012: 4-5) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran ARIAS memiliki komponen sebagai berikut; assurance (A), 

relevance (R), interest (I), assessment (A), dan satisfaction (S). Makna dari model 

ini adalah usaha pertama dalam pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau 

percaya diri pada siswa, kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan 

kehidupan siswa, berusaha menarik, dan memelihara minat serta perhatian siswa 

kemudian diadakan evaluasi dan menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan 

memberikan penguatan (reinforcement).  

Penerapan pembelajaran ARIAS  berbantuan media video  diharapkan siswa 

menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan  hasil belajar IPA menjadi 

baik. Motivasi belajar dapat terjaga sampai mereka memiliki kepercayaan diri 

untuk dapat belajar dengan senang dan bangga. Dengan memadukan media video 
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yang lebih inovatif, proses kegiatan belajar mengajar bukan lagi sesuatu yang 

membosankan bagi siswa. 

Penelitian ini memiliki manfaat agar kualitas pembelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) mengalami peningkatan, dengan indikasi bahwa siswa lebih 

berani dalam mengembangkan rasa keingintahuan serta lebih bertanggung jawab 

terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Pembelajaran yang ditingkatkan 

mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Diharapkan siswa 

lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang dirancang dengan 

komponen ARIAS. Sehingga konsep dan substansi materi pembelajaran bisa lebih 

dipahami dengan baik. 

Hal tersebut didukung dengan beberapa hasil penelitian yang menggunakan 

model pembelajaran ARIAS antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ratih 

Nurhani (2013) yang berjudul “Penggunaan Model ARIAS dalam Pembelajaran 

IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa” untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta nilai hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran ARIAS dalam pembelaran IPA. Hasil 

penelitian dengan menggunakan model ARIAS dalam pembelajaran IPA 

menunjukan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta nilai yang 

diperoleh siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata kelas 

mencapai 76, siklus  II meningkat menjadi 83 dan siklus III meningkat lagi 

menjadi 89.  

Penelitian serupa dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS adalah 

penelitian oleh Ruchani Afifah yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
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IPA Melalui Model ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and 

Satisfaction) pada Siswa Kelas V SDN Waduk 1” yang memliki tujuan untuk 

lebih meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase keberhasilan penerapan model Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction (ARIAS) oleh guru pada siklus I 

mencapai 83,75% dan pada siklus II mencapai 91,25%,  nilai rata-rata aktivitas 

siswa pada siklus I 58,3 dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 73,25,  

hasil belajar IPA pada siklus I sebesar 68 dengan ketuntasan klasikal sebesar 45% 

dan meningkat pada siklus II menjadi 81,8 dengan ketuntasan klasikal 85%, serta 

penerapan model ARIAS mendapatkan respon yang positif dari siswa. 

Hal serupa juga diungkapkan dalam penilitan oleh Yusuf Eko Wahyudi 

dengan judul “Penerapan Model ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, Satisfaction) Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas VC MIN 

Kepatihan Kabupaten Bojonegoro” yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

ARIAS pada pembelajaran IPA di kelas VC dapat dilaksanakan dengan baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan penerapan model ARIAS oleh guru pada siklus 1 yaitu 

81,85 dan pada siklus 2 rata-ratanya meningkat menjadi 93,15, aktivitas siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata 70,7 meningkat menjadi 82,5 pada siklus II, 

hasil belajar siswa secara klasikal pada pratindakan memperoleh rata-rata 66,5, 

pada siklus I memperoleh rata-rata 66,52 dan mengalami peningkatan pada siklus 

II yaitu rata-rata 80,09. 
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Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji 

permasalahan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas yang berjudul 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model ARIAS Berbantuan Media 

Video Pada Siswa Kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang. 

1.2  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, 

dan 11,1 di kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang  melalui model 

ARIAS berbantuan media video? 

b. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam IPA KD 9.2, 10.1, dan 

11,1 di kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang  melalui model ARIAS 

berbantuan media video? 

c. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA IPA KD 

9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IVA SD Negeri 01 Wates Semarang  melalui 

model ARIAS berbantuan media video? 

d. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA KD 

9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IVA SD Negeri 01 Wates Semarang  melalui 

model ARIAS berbantuan media video? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi masalah yang muncul sesuai dengan perumusan masalah 

tersebut, maka peneliti akan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

menggunakan model pembelajaran ARIAS (Keller, 1998) berbantuan media video. 
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 Berikut merupakan langkah-langkah model pembelajaran ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) berbantuan media 

video hasil dari elaborasi ARIAS yang telah dimodifikasi dari Fajaroh & Desna, 

2007. 

Tabel 1.1 Langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

model ARIAS berbantuan media video 

Sintak 

ARIAS 
Prinsip Reaksi 

(A
) 

 A
ss

u
ra

n
ce

 

1. Guru memulai pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi berupa motivasi belajar 

melalui penjelasan langsung serta menampilkan 

video yang dapat menumbuhkan sikap positif. 

2. Guru memberikan target keberhasilan dan 

menanamkan sikap optimis agar siswa dapat 

berusaha dengan harapan mencapai target yang 

disepakati. 

K
eg

iatan
 P

em
b
u
k
a 

(R
) 

R
el

ev
an

ce
 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran berdasarkan pada tingkat 

pengalaman dan pengetahuan siswa melalui 

analogi yang mudah dipahami. 

4. Guru menyampaikan pembuka materi dengan 

pertanyaan stimulus untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan awal siswa sesuai tayangan video. 

 

( 
I 

) 

In
te

rs
et

 

 

5. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

untuk berdiskusi mengenai materi yang telah 

disampaikan. 

6. Guru menyampaikan pembelajaran melalui 

tayangan video yang inovatif dan variatif, agar 

minat siswa dalam belajar terpelihara dan 

menstimulasi siswa untuk berpartisipasi aktif. 

K
eg

iatan
 In

ti 

(A
) 

A
ss

es
sm

en
t 

7. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

8. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengkoreksi hasil belajar teman secara jujur. 

P
en

u
tu

p
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(S
) 

S
at

is
fa

ct
io

n
 9. Memberikan penguatan berupa penghargaan 

verbal atau non verbal dan memberi kesempatan 

siswa untuk menyampaikan kesulitan yang 

mereka hadapi. 

10. Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini, dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV 

SD melalui model ARIAS berbantuan media video.  

b. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV SD melalui model ARIAS berbantuan 

media video.  

c. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 

9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV SD melalui model ARIAS berbantuan media 

video. 

d. Mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

KD 9.2, 10.1, dan 11,1 di kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang  melalui 

model ARIAS berbantuan media video. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 pada khususnya. Secara rinci 

diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, 

dan 11,1 melalui model pembelajaran ARIAS dapat memberikan referensi tentang 

pentingnya pendidikan bagi anak. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi 

tentang kelebihan yang dimiliki model pembelajaran ARIAS jika digunakan dalam 

pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Penerapan model pembelajaran ARIAS, guru dapat meningkatkan 

keterampilan dalam mengajar serta dapat menciptakan kegiatan belajar yang lebih 

inovatif dan kreatif. 

b. Bagi sekolah 

Manfaat penggunaan model ARIAS dapat Menambah pengetahuan bagi 

guru-guru di SD N Wates 01 Kecamatan galiyan, Semarang,  tentang model 

pembelajaran ARIAS dan memberi konstribusi yang lebih baik dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari 

(Djamarah, 2012: 21). Proses belajar dikatakan berhasil apabila aktivitas belajar 

menyebabkan perubahan dalam diri individu. Sebaliknya, bila tidak terjadi 

perubahan dalam diri individu, maka belajar dikatakan belum berhasil. 

Learning through unfoldment atau disebut juga teori naturalisme-romantic  

menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik dan aktif (good-active). 

Melalui alam, anak akan berkembang secara wajar. Biarkan anak berkembang 

sendiri sesuai dengan kodrat alam. Anak harus dijauhkan dari paksaan. Belajar 

sendiri sesuai dengan minatnya, ia  bebas menentukan perbuatannya dan sekaligus 

bertanggung jawab atas tindakannya. Teori ini dikembangkan oleh J.J. Rousseu, 

kemudian disusul oleh pembaharu pendidikan dari Swiss, Pestlozzi dan Froebel 

seorang filosof dari Jerman (Bigge, 1982: 33-34). 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan. (Hamalik, 2011:28). Experiencing means living 
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through actual situations and reacting vigorously to various aspects of those 

situations for purpose apparent to the learner. Experiencing includes whatever 

one does or undergoes which results in changed behavior, in changed values, 

meanings, attitudes or skill. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan 

keterampilan yang bersifat pendidikan dan merupakan satu kesatuan di sekitar 

tujuan murid, pengalaman pendidikan bersifat kontinu dan interaktif yang 

membantu integrasi pribadi murid. (Burton dalam Hamalik, 2011:29). 

Belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekadar menghafal, akan 

tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan 

bukanlah hasil ”pemberian” dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari 

proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari 

”pemberian” tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui 

proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan 

makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan/diingat dalam 

setiap individu. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan usaha individu untuk mencapai perubahan menyeluruh yang 

diinginkan sesuai fitrah manusia dengan memanfaatkan objek pembelajaran 

sebagai fasilitas pembentuk pengetahuan dan pengalaman secara 

berkesinambungan dan terintegratif dalam kaitannya dengan pembelajaran IPA 

KD 9.2, 10.1, dan 11.1 menggunakan model ARIAS berbantuan media video di 

kelas IVA SDN 01 Wates,  Semarang. 
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2.1.2 Pembelajaran 

Menurut Syahrir (2010:6) pembelajaran adalah suatu proses atau 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Berdasarkan teori konstruktivisme, pembelajaran bersifat generatif, yaitu 

tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Pembelajaran sebagai 

kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak 

bisa ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema 

sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan 

proses kognitif dimana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai 

suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006:297), pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram 

dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

Dimyati dan Mudjiono juga menyebutkan bahwa pembelajaran tidak 

mengabaikan karakteristik pembelajar dan prisnsip-prinsip belajar. Oleh karena 

itu dalam program pembelajaran guru perlu berpegang bahwa pembelajar adalah 

“primus motor” dalam belajar. Dengan demikian guru dituntut untuk memusatkan 

perhatian, mengelola, menganalisis, dan megoptimalkan hal-hal yang berkaitan 

dengan (1) perhatian dan motivasi belajar siswa, (2) keaktivan siswa, (3) 
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optimalisasi (5) pemberian tantangan agar siswa bertanggung jawab, (6) 

mengelola proses belajar sesuai dengan perbedaan individual siswa. 

Maka dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses membentuk pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kemampuan 

memahami masing-masing individu yang unik dan khas melalui interaksi dengan 

lingkungannya yang dalam penelitian ini dilakukan pada pembelajaran IPA KD 

9.2, 10.1, dan 11,1 menggunakan model ARIAS berbantuan video di kelas IVA 

SDN 01 Wates Semarang. 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54)  faktor yang mempengaruhi belajar 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.3.1 Faktor Intern 

Slameto (2010: 54) membagi faktor intern menjadi tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor jasmaniah, terdiri atas: (1) faktor kesehatan, proses belajar seseorang 

akan terganggu jika kesehatannya terganggu; (2) cacat tubuh, cacat tubuh 

adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

mengenai tubuh/badan. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu, 

b. Faktor psikologis, terdiri atas: (1) inteligensi, inteligensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang 

tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat ineligensi yang 

rendah; (2) perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya; (3) 
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minat, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan; (4) bakat, bakat adalah kemampuan untuk 

belajar; (5) motif, dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai 

motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian; (6) kematangan, kematangan 

adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru; (7) kesiapan, 

kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi,  

c. Faktor kelelahan, kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani 

terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. 

2.1.3.2 Faktor Ekstern 

Slameto (2010: 58) juga menggolongkan faktor ekstern menjadi tiga 

faktor, yaitu: 

a.  Faktor keluarga, meliputi: (1) cara orang tua mendidik, keterlibatan orang tua 

akan sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan belajar; (2) relasi antar 

anggota keluarga, hubungan antar anggota keluarga yang baik adalah hubungan 

yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila 

perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri; (3) suasana 

rumah, agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah 
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yang tenang dan tenteram; (4) keadaan ekonomi keluarga, keadaan ekonomi 

keluarga erat hubungannya dengan terpenuhinya kebutuhan belajar anak; (5) 

pengertian orang tua, anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua; (6) 

latar belakang kebudayaan, tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar, 

b. Faktor sekolah, meliputi: (1) metode mengajar, guru perlu mempersiapkan 

metode mengajar yang baik agar siswa antusias dalam proses pembelajaran; (2) 

kurikulum, kurikulum dapat dimaknai sebagai sejumlah kegiatan menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan megembangkan bahan 

pelajaran itu; (3) relasi guru dengan siswa, di dalam relasi yang baik, siswa 

akan menyukai gurunya, juga akan menyukai pelajaran yang diberikan 

kepadanya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya; (4) relasi 

siswa dengan siswa, menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, 

agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa; (5) 

disiplin sekolah, kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam 

pekerjaan administrasi dan keberisihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain; (6) alat pelajaran, alat pelajaran yang lengkap dan tepat 

akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa; 

(7) waktu sekolah, waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa; (8) 

standar pelajaran di atas ukuran, standar pelajaran di atas standar yang 

diberikan oleh guru dapat membuat siswa menjadi takut terhadap guru; (9) 

keadaan gedung, keadaan gedung harus memadai di dalam setiap kelas; (10) 
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metode belajar, belajar yang baik dilakukan secara teratur setiap hari dengan 

pembagian waktu yang baik, (11) tugas rumah, waktu belajar yang utama 

adalah di sekolah, sehingga diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi 

tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

c. Faktor masyarakat, meliputi: (1) kegiatan siswa dalam masyarakat, jika siswa 

terlalu banyak mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, belajarnya akan 

terganggu; (2) mass media, siswa perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol 

yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, baik di keluarga, 

sekolah, dan masyarakat mengenai isi mass media; (3) teman bergaul, agar 

siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa 

memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik 

serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana, (4) 

bentuk kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan yang baik akan dapat 

memberi pengaruh yang positif terhadap anak/siswa sehingga siswa dapat 

belajar dengan sebaik-baiknya. 

Faktor-faktor tersebutlah yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam 

menerapkan pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 dengan model ARIAS 

berbantuan media video di kelas IVA SDN 01 Wates, Semarang. 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Konsep dari kualitas merupakan hal yang masih abstrak. Hal ini karena 

pengertian dari kualitas itu sendiri berkembang secara dinamis. Mutu atau kualitas 

pada awalnya berasal dari istilah industri komersial, kemudian mulai masuk dalam 

domain pendidikan tinggi sebagai ukuran layanan profesional publik. Untuk 
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memperjelas pengertian kualitas, dibuatlah satu batasan yang disepakati oleh para 

ahli konsultan dan pebisnis profesional secara universal. 

Sebuah studi di Amerika yang dilakukan terhadap 86 perusahaan di bagian 

Timur Amerika Serikat menemukan bahwa untuk mendefinisikan kualitas telah 

menghasilkan respon yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Evans dan 

Lindsay (2005:12) bahwa kualitas dapat diartikan sebagai: kesempurnaan, 

konsistensi, menghilangkan kerugian, kecepatan pengiriman, proses mengikuti 

prosedur dan kebijakan, menghasilkan produk yang baik dan berguna, melakukan 

yang benar dari awal, memanjakan atau menyenangkan pelanggan dan pelayanan 

dan kepuasan total bagi pelanggan. Selanjutnya, kualitas pembelajaran secara 

operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

guru, siswa, materi, iklim pembelajaran, dan media dalam menghasilkan proses 

dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Mariani, 2009:6). 

Untuk mengukur kualitas pembelajaran yang abstrak, maka dirumuskanlah 

indikator-indikator kualitas pembelajaran dan penjabarannya supaya dapat diamati 

secara kasat mata yang disampaikan oleh Mariani sebagai berikut:  

(1) perilaku pembelajaran guru (teacher behavior), (2) perilaku dan dampak belajar 

siswa (student behavior), (3) iklim pembelajaran (learning climate), (4) materi 

pembelajaran, dan (5) media pembelajaran.  

Masing-masing indikator tersebut menurut penjelasan Mariani, (2009:6:1) 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

 Dari sisi guru, kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu 

memfasilitasi proses belajar siswa; 2) Dari sisi siswa, kualitas dapat dilihat dari perilaku 

dan dampak belajar siswa yang mampu membuat siswa termotivasi, aktif, dan kreatif; 3) 

Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasana 

belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa; 4) Dari sisi media belajar, kualitas dapat 
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dilihat dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

intensitas belajar siswa; 5) Sedangkan dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari 

kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

  

Adapun yang dimaksud kualitas pembelajaran dalam penelitian ini 

merupakan penyesuaian penggunaan lima indikator tersebut terhadap kebutuhan 

penelitian dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Terdapat tiga indikator yang 

akan diobservasi, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang 

berupa hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara lebih terperinci, 

indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

2.1.5 Keterampilan Guru 

Menurut hasil penelitian Turney (dalam Solihatin, 2012: 56-73), terdapat 8 

keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Kedelapan keterampilan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

2.1.5.1 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru/dosen karena 

hampir pada setiap kegiatan belajar mengajar guru mengajukan pertanyaan, dan 

kualitas pertanyaan guru akan menentukan kaulitas jawaban murid. Keterampilan 

bertanya dibagi menjadi 2 yaitu keterampilan bertanya dasar, dengan komponen-

komponen: (a) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (b) pemberian 

acuan; (c) pemusatan perhatian; (d) penyebaran pertanyaan: ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu, meminta siswa lain menanggapi jawaban temannya; (e) 

pemindahan giliran; (f) pemberian waktu berpikir; (g) pemberian tuntutan dengan 

cara: mengungkapkan pertayaan dengan cara lain, menyederhanakan pertanyaan, 
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dan mengulangi penjelasan sebelumnya dan keterampilan bertanya lanjut, yang 

terdiri dari komponen: (a) mengubah tuntutan kognitif dalam menjawab 

pertanyaan, yaitu dari tingkatan yang paling rendah (mengingat) ke tingkat yang 

lebih tinggi seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi; (b) pengaturan urutan pertanyaan yang paling sederhana diikuti 

dengan yang agak kompleks, sampai pada pertanyaan yang paling kompleks; (c) 

penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik seperti: klarifikasi, 

meminta siswa memberi alasan atas jawabannya, meminta kesepakatan pandangan 

dari siswa lain, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, 

meminta contoh, meminta jawaban yang lebih kompleks; (d) peningkatan 

terjadinya interaksi, dengan cara meminta siswa lain memberi jawaban atas 

pertanyaan yang sama. 

2.1.5.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adala respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang 

guru/dosen perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena 

penguatan merupakan dorongan bagi siswa/mahasiswa untuk meningkatkan 

penampilannya, serta dapat meningkatkan perhatian. Penguatan dapat diberikan 

dalam bentuk verbal dan nonverbal. Penguatan verbal dapat berupa kata-

kata/kalimat pujian, seperti “bagus”, “tepat sekali”, atau “saya puas akan 

pekerjaanmu”. Sedangkan penguatan nonverbal, yaitu berupa: (a) gerak 

mendekati; (b) mimik dan gerak badan; (c) sentuhan; (d) kegiatan yang 

menyenangkan; serta (e) token (simbol atau benda kecil lain). 
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2.1.5.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa/mahasiswa, 

serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu variasi dalam gaya 

belajar, yang dapat dilakukan dengan cara seperti: (a) variasi suara rendah; (b) 

memusatkan perhatian; (c) membuat kesenyapan sejanak, (d) mengadakan kontak 

pandang; (e) variasi gerak badan dan mimik; dan (f) mengubah posisi, variasi 

dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi: (a) variasi alat dan 

bahan yang dapat dilihat; (b) variasi alat dan bahan yang dapat didengar; (c) 

variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi, dan variasi dalam pola 

interaksi dan kegiatan dapat berupa: klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai 

dengan keperluan, sedangkan variasi kegiatan dapat berupa mendengarkan 

informsai,menelaah materi, diskusi, latihan, atau demonstrasi. 

2.1.5.4 Keterampilan Menjelaskan 

Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, atau pelatihan, menjelaskan 

berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana 

secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa/mahasiswa. 

Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: (a) membimbing siswa/mahasiswa 

memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur, (b) membimbing 

siswa/mahasiswa menjawab pertanyaan “mengapa” secara nalar,  (c) melibatkan 

siswa/mahasiswa untuk berfikir, (d) mendapatkan balikan mengenai pemahaman 
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siswa/mahasiswa, serta (e) menolong siswa/mahasiswa menghayati berbagai 

proses penalaran. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan 

keterampilan menjelaskan, yaitu: (a) penjelasan dapat diberikan pada awal, 

tengah, atau akhir pelajaran sesuai dengan keperluan, (b) penjelasan harus relevan 

dengan tujuan, (c) materi yang dijelaskan harus bermakna, (d) penjelasan yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa/mahasiswa. 

2.1.5.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah sesuatu yang diperhatikan oleh guru/dosen 

untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri 

siswa/mahasiswa. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. 

Tujuan membuka dan menutup pelajaran adalah: (a) membangkitkan 

motivasi dan perhatian, (b) membuat siswa/mahasiswa memahami batas tugasnya, 

(c) membantu siswa/mahasiswa memahami hubungan berbagai materi yang 

disajikan, (d) membantu siswa/mahasiswa mengetahui tingkat keberhasilannya 

Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran, mencakup: (a) 

menarik perhatian siswa/mahasiswa dengan berbagai cara, (b) menimbulkan 

motivasi dengan: kehangatan dan keantusiasan,  menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat 

siswa/mahasiswa, (c) memberikan acuan dengan cara: mengemukakan tujuan dan 

batas-batas tugas; menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan; 

mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas; dan mengajukan pertanyaan, (d) 
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membuat kaitan, dengan cara: mengajukan pertanyaan apersepsi atau merangkum 

pelajaran yang lalu. 

Sedangkan komponen menutup pelajaran, mencakup: (a) meninjau 

kembali, dengan cara merangkum atau membuat ringkasan, (b) mengadakan 

evaluasi penguasaan siswa/mahasiswa, dengan meminta mereka: 

mendemonstrasikan keterampilan; menerapkan ide baru pada situasi lain; 

mengekspresikan pendapat sendiri; dan memberikan soal-soal tertulis, (c) 

memberikan tindak lanjut, yang dapat berupa pekerjaan rumah, merancang 

sesuatu, atau berkunjung ke suatu tempat. 

2.1.5.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar 

mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Komponen keterampilan 

yang perlu dimiliki oleh pimpinan diskusi kelompok kecil adalah: (a) memusatkan 

perhatian, yang dapat dilakukan dengan cara: merumuskan tujuan diskusi secara 

jelas; merumuskan kembali masalah, jika terjadi penyimpangan, menandai hal-hal 

yang tidak relevan jika terjadi penyimpangan, serta merangkum hasil pembicaraan 

pada saat-saat tertentu, (b) memperjelas masalah atau pemberian pendapat, dengan 

cara: menguraikan kembali atau mernagkum pemberian pendapat peserta,  

mengajukan pertanyaan pada anggota kelompok tentang pendapat anggota lain, 

atau menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan informasi, (c) 

menganalisis pandangan  siswa/mahasiswa, dengan cara: meneliti apakah alasan 

yang dikemukakan punya dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang 

disepakati dan yang tidak disepakati, (d) meningkatkan urunan siswa/mahasiswa 
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dengan cara: mengajukan pertanyaan kunci yang mennatang mereka untuk 

berpikir, memberi contoh pada saat yang tepat, menghangatkan suasana dengan 

mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, memberikan 

waktu untuk berpikir, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, (e) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dengan cara: memancing pendapat 

peserta yang enggan berpartisipasi, memberikan kesempatan pertama pada peserta 

yang enggan berpartisipasi, mencegah secara bijaksana peserta yang suka 

memonopoli pembicaraan, mendorong mahasiswa untuk mengomentari pendapat 

temannya, serta  meminta pendapat siswa jika terjadi jalan buntu, (f) menutup 

diskusi yang dapat dilakukan dengan cara: merangkum hasil diskusi, memberikan 

gambaran tindak lanjut, mengajak para siswa menilai proses diskusi yang telah 

berlangsung. 

2.1.5.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan 

dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar 

mengajar yang serasi dan efektif. 

Guru perlu menguasai keterampilan ini agar dapat: (a) mendorong siswa 

mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal dalam berperilaku 

yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung, (b) 

menyadari kebutuhan siswa, serta (c) memberikan respon yang efektif terhadap 

perilaku siswa. 

Untuk menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat prinsip 

berikut: (a) kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, yang dapat 
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menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, (b) menggunakan kata-kata atau 

tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir, (c) menggunakan beragai 

variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, (d) keluwesan guru dalam 

pelaksanaan tugas, (e) penekanan pada hal-hal yang bersifat positif, (e) 

penanaman disiplin diri sendiri. 

Selanjutnya, dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal 

berikut: (a) campur tangan yang berlebihan, (b) kelenyapan/penghentian suasana 

pembicaraan/kegiatan karena ketidakpastian guru, (c) ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri pelajaran, (d) penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan disiplin 

diri, (e) bertele-tele, (f) pengulangan penjelasan yang tidak diperlukan 

2.1.5.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

memungkinkan guru/dosen mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien 

serta memainkan perannya sebagai: (a) organisator kegiatan belajar mengajar, (b) 

sumber informasi bagi siswa, (c) pendorong bagi siswa/mahasiswa untuk belajar, 

(d) penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, (e) pendiagnosa dan 

pemberi bantuan kepada siswa seusai dengan kebutuhannya, (e) peserta kegiatan 

yang punya hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. 

Berdasasrkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam keterampilan ini 

adalah keterampilan guru dalam pemeblajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan media video di kelas IVA SDN Wates 01 Semarang dengan 

indikatornya antara lain sebagai berikut: (a) Keterampilan membuka pelajaran 

berupa: (1) kegiatan guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi  
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berupa motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video 

yang dapat menumbuhkan sikap positif; (2) berikutnya, guru memberikan target 

keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar siswa dapat berusaha dengan 

harapan mencapai target yang disepakati; (b) Keterampilan menjelaskan berupa: 

(3) kegiatan guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan 

pada tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa melalui analogi yang mudah 

dipahami; (c) Keterampilan bertanya berupa: (4) kegiatan guru menyampaikan 

pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan awal siswa; (d) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

berupa: (5) kegiatan guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk 

berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan; (e) Keterampilan 

mengadakan variasi berupa: (6) kegiatan guru menyampaikan pembelajaran 

melalui tayangan video yang inovatif dan variatif, agar minat siswa dalam belajar 

terpelihara dan menstimulasi siswa untuk berpartisipasi aktif; (f) Keterampilan 

mengelola kelas berupa: (7) kegitan guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengkoreksi hasil belajar teman secara jujur; (g) Keterampilan memberi 

penguatan berupa: (8) kegiatan guru yang berupa penghargaan verbal atau non 

verbal dan memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan klasikal 

yang mereka hadapi; (h) Keterampilan menutup pembelajaran berupa: (9) 

kegiatan guru memberikan soal evaluasi kepada siswa; (10) serta guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2.1.6 Aktivitas Siswa 
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Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, aktivitas artinya adalah “kegiatan/keaktifan”.  Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa adalah kegiatan atau perilaku yang kompleks yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. 

Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik (2011:172) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluaekan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

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

menyalin. 

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

6. Motor activites, yang termasuk didalamnya 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. 
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Berdasarkan uraian di atas, aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan 

kegiatan siswa yang muncul dari tindakan instruksional guru dalam pembelajaran 

IPA KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, 

KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan dengan menggunakan model 

ARIAS dengan berbantuan media video di kelas IVA SDN 01 Wates Semarang. 

Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Emotional activities 

berupa: (1) Menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti 

pelajaran; serta (2) menumbuhkan optimisme pencapaian target keberhasilan; (10) 

Jujur dan bertanggung jawab dalam penilaian terhadap teman; Mental activities 

berupa: (3) Memahami tujuan dan manfaat pembelajaran; (11) Menyimpulkan 

materi; Oral activities berupa: (4) Menjawab pertanyaan guru; (6) Berpartisipasi 

dalam diskusi; (7) Mempresentasikan hasil diskusi; Motor activites berupa: (5) 

Membentuk kelompok; Visual activities dan Listening activities berupa: (8) 

Memperhatikan media video pembelajaran; Writing activities berupa: (9) 

Mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni et al. 2005). Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilku tersebut tergantung pada pada yang di pelajari oleh pembelajar. 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan tujuan dari kegiatan 

belajarnya. Berkenaan dengan tujuan ini, Bloom dalam mengemukakan taksonomi 
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yang mencakup tiga kawasan, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Tiap-tiap isi kawasan taksonomi dapat diuraikan sebagai berikut (dalam Hamdani, 

2011:151): 

a. Kawasan Kognitif 

Kawasan Kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan kegiatan 

mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang paling 

tinggi, yaitu evaluasi. Kawasan kognitif terdiri atas enam tingkatan dengan aspek 

belajar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. 

1) Tingkat pengetahuan (knowledge). Tujuan instruksional pada level ini 

menuntut siswa untuk mampu mengingat (recall) informasi yang telah diterima 

sebelumnya, misalnya fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, 

dan sebagainya. 

2) Tingkat pemahaman (comprehension). Kategori pemahaman dihubungkan 

dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah 

diketahui dengan kata-kata sendiri. 

3) Tingkat penerapan (application). Penerapan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi 

yang baru serta, memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4) Tingkat analisis (analysis). Analisis merupakan kemampuan untuk 

mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau 

elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan 

memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada-tidaknya kontradiksi. 
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5) Tingkatan sintesis (synthesis). Sintesis dimaknai sebagai kemampuan seorang 

dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

6) Tingkat evaluasi (evaluation). Evaluasi merupakan level tertinggi, yang 

mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nlai 

suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan kriteria 

tertentu. Jadi, evaluasi lebih condong pada bentuk penilaian biasa daripada 

sistem evaluasi. 

b. Kawasan Afektif (Sikap dan Perilaku) 

Untuk memperoleh gambaran tentang kawasan tujuan instruksional afektif 

secara utuh, berikut ini merupakan tiap tingkat yang berurutan. 

1) Tingkat menerima (receiving), yaitu proses pembentukan sikap dan dan 

perilaku dengan cara membangkitkan  kesadaran tentang adanya stimulus 

tertentu yang mengandung estetika. 

2) Tingkat tanggapan (responding), memiliki beberapa pengertian, antara lain: 

a) tanggapan dilihat dari segi pendidikan dimaknai sebagai perilaku baru dari  

siswa sebagai manifestasidari pendapatnya yang timbul akibat adanya 

stimulus saat ia belajar, 

b) tanggapan dilihat dari segi psikologi perilaku (behavior psychology)  adalah 

segala perubahan perilagu organismeyang terjadi atau yang timbul karena 

adanya rangsangan. 

3) Tingkat menilai (valuing). Menilai dapat dimaknai sebagai : 
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a) Pengakuan secara obyektif (jujur) bahwa siswa itu obyektif, sistem atau  

benda tertentu mempunyai kadar manfaat. 

b) Kemauan untuk menerima suatu obyek atau kenyataan setelah seseorang itu 

sadar bahwa obyek tersebut mempunyai nilai atau kekuatan, dengan cara 

menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku positif atau negatif. 

4) Tingkat organisasi (organization). Organisasi dapat dimaknai sebagai : 

a) Proses konseptualisasi nilai-nilai dan menyusun hubungan antar nilai-nilai 

tersebut, kemudian memilih nilai-nilai yang terbaik untuk diterapkan. 

b) Kemungkinan untuk mengorganisasikan nilai-nilai, menentukan hubungan 

antar nilai dan menerima bahwa suatu nilai itu lebih dominan dibanding 

nilai yang lain apabila kepadanya diberikan berbagai nilai. 

5) Tingkat karakterisasi/pembentukan pola hidup (characterization by a value or 

value complex). Karakterisasi adalah sikap dan perbuatan yang secara 

konsisten dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat 

diterimanya, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-olah telah menjadi ciri-

ciri pelakunya. 

Berdasarkan pada kelima tingkatan yang dirumuskan oleh Bloom dan 

Kratwohl tersebut di atas, maka Romiszowski dalam bukunya Producing 

Instruction System (1984), mengelompokkan aspek afektif tersebut menjadi dua 

tipe perilaku yang berbeda. 

(a) Reflek yang terkondisi, yaitu reaksi kepada stimuli khusus tertentu yang 

dilakukan secara spontan tanpa direncanakan lebih dahulu tujuan reaksinya. 
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(b) Sukarela (voluntary) adalah aksi dan reaksi yang terencana untuk 

mengarahkan ke tujuan tertentu dengan cara membiasakan dengan latihan-

latihan untuk mengontrol diri. 

c. Kawasan Psikomotor (psychomotor domain) 

Kawasan psikomotor adalah kawasan yang berorientasi kepada 

ketrampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan 

(action) yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot. Dalam literatur 

tujuan ini tidak banyak ditemukan penjelasannya, dan lebih banyak dihubungkan 

dengan latihan menulis, berbicara, dan olahraga serta bidang studi berkaitan 

dengan ketrampilan.  

Untuk diketahui, tujuan intruksional yang berhubungan dengan kawasan 

psikomotor umumnya belum dapat diterima secara meluas seperti kawasan 

kognitif dan afektif. Oleh karena itu sampai sekarang masih ada beberapa 

rumusan yang berbeda. Rumusan yang secara umum sudah biasa diterapkan, ada 

yang mengelompokkan kawasan psikomotor menjadi empat kategori. Berikut ini 

penjelasannya: 

1)  Gerakan seluruh badan (gross body movement) 

Gerakan seluruh badan adalah perilaku seseorang dalam suatu kegiatan yang 

memerlukan gerakan fisik secara menyeluruh. 

2)  Gerakan yang terkoordinasi (coordination movements) 

 Gerakan yang terkoordinasi adalah gerakan yang dihasillkan dari perpaduan 

antara fungsi salah satu atau lebih indera manusia dengan salah satu anggota 

badan. 
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3)  Komunikasi nonverbal (nonverbal communication) 

Komunikasi nonverbal adalah hal – hal yang berkenaan dengan komunikasi 

yang menggunakan simbol – simbol atau isyarat, misalnya: isyarat dengan 

tangan, anggukan kepala, ekspresi wajah, dan lain – lain. 

4)  Kebolehan dalam berbicara (speech behaviour) 

Kebolehan berbicara dalam hal-hal yang berhubungan dengan koordinasi 

gerakan tangan atau anggota badan lainnya dengan ekspresi muka dan 

kemampuan berbicara.  

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan dalam diri individu yang meliputi perubahan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan setelah melalui proses belajar berdasarkan tingkatan dan 

spesifikasi tertentu. 

 Pengukuran hasil belajar dalam pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11.1 

melalui model ARIAS berbantuan media video di kelas IVA SDN 01 Wates, 

diukur dari hasil kerja kelompok dan evaluasi individu yang terspesifikasi dalam 

tiga ranah: (a) Kognitif meliputi: mengingat, memahami, menganalisis 

mengemukakan gagasan, dan menilai hasil kerja dengan bimbingan guru. (b) 

Afektif meliputi: merespon pertanyaan, aktif berdiskusi, berani berpendapat, dan 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. (c) Psikomotorik meliputi: 

keterampilan berbicara dan menjalankan tugas kelompok. 

2.1.8 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

Menurut Cain dan Evans (1993: 4) sifat dasar IPA terbagi menjadi empat, 

yaitu: proses, produk, sikap, dan teknologi. 
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a. IPA sebagai proses                                                                                                    

Menurut Cain dan Evans (1993) IPA sebagai proses yaitu memahami 

bagaimana cara untuk memperoleh produk IPA. IPA disusun dan diperoleh 

melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan bahwa proses IPA adalah metode 

ilmiah. Proses dalam IPA dilakukan sesuai dengan tahapan dari penelitian atau 

eksperimen meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) interpretasi; (4) prediksi; 

(5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) merencanakan dan melaksanakan 

penelitian; (8) interferensi; (9) aplikasi; (10) komunikasi; (11) variabel kontrol; 

(12) percobaan. Cain dan Evans menjelaskan bahwa: 

As an elementary science teacher, you must think of science not as a noun a 

body of knowledge or facts to be memorized but as a verb acting, doing, 

investigating that is, science as a means to an end. They need  hand-on 

experiences that involve them in gathering, organizing, analizing and 

evaluating science content. This is the core of sciencing. This approach 

fosters growth and development in all areas of learning, not just in the 

memorization of facts.  

 

Pada penelitian ini aspek-aspek IPA sebagai proses muncul dalam kegiatan 

belajar siswa, misalnya: (1) Pada siklus I, siswa memahami fase-fase perubahan 

kenampakan bulan melalui tayangan video pembelajaran. Selanjutnya, secara 

berkelompok, siswa diminta untuk menggambarkan fase-fase tersebut di atas 

kertas dengan urut. Setelah itu, siswa mengidentifikasi masing-masing nama dari 

fase kenampakan bulan tersebut, (2) Pada siklus II, siswa menyajikan hasil diskusi 

tentang tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi perubahan lingkungan 

fisik yang ditayangkan melalui LCD. Secara tidak langsung mereka juga 

diarahkan untuk menemukan solusi terhadap masalah perubahan lingkungan 

tersebut, (3) Pada siklus III, siswa memahami proses pengelolaan sumber daya 

alam melalui tayangan video proses produksi kain sarung. Selanjutnya siswa 
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diminta untuk mendiskusikan tahapan prosesnya dan menuliskannya di lembar 

tugas kelompok yang disediakan guru. 

b. IPA Sebagai Produk  

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

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

teks, artikel ilmiah, dan jurnal. Seperti yang dijelaskan oleh Cain dan Evans 

(1993) sebagai berikut: 

You are probably most familiar with science as content or product. This 

component includes in the accepted fact, laws, principals and theories of 

science. At the elementary level, science content can be separated into three 

areas: physical, life and earth. Physical science is the examination of 

nonliving phenomena. Typical topic areas include air, magnets, electricity, 

changes, energy, matter, sound, simple machines and light. Life science is 

the investigation of living things. Typical topics from these devisions are 

our bodies. Earth science content is drawn from the areas of astronomy, 

meteorology and geology. Typical meteorology topics are solar energy, 

clouds and weather and weather instruments.  

 

Pada penelitian ini, IPA sebagai produk muncul dari penemuan-penemuan 

yang dipahami siswa sebagai konsep berpikir dan kebenaran dari hal yang 

dipelajari melalui proses pembelajaran yang mereka lakukan, misalnya: (1) Pada 

siklus I, dari pengamatan fase-fase perubahan kenampakan bulan melalui 

tayangan video pembelajaran, siswa akan menemukan fakta tentang fase-fase 

perubahan kenampakan bulan. Fakta yang diterima ini kemudian akan membentuk 

konsep pemikiran tentang bagaimana proses perubahan kenampakan bulan itu 

terjadi, kapan terjadinya, apa penyebabnya dan apa dampaknya bagi manusia. 

Contoh konkretnya, siswa mengetahui bahwa gravitasi bulan saat bulan purnama 

dapat mengakibatkan pasang air laut. Fakta-fakta tersebut tidak dapat langsung 

muncul dan terhubung sebagai konsep pemikiran yang utuh tanpa diaktifkan oleh 
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arahan dari seorang guru. (2) Pada siklus II, siswa mengumpulkan informasi dari 

tayangan video tentang beragam faktor yang dapat mempengaruhi perubahan 

lingkungan fisik yaitu hujan, angin, cahaya matahari dan gelombang air laut. 

Fakta yang didapatkan misalnya abrasi bibir pantai diakibatkan oleh gelombang 

air laut. (3) Pada siklus III, siswa mengetahui pengelolaan sumber daya alam, 

serta bagaiamana pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam melaui 

tayangan video pembelajaran. Selanjutnya siswa berdiskusi tentang proses 

pembuatan kain sarung sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam 

oleh masyarakat. 

c. IPA Sebagai Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah secara alami muncul dalam diri siswa dalam bentuk menaruh 

perhatian, mengamati peristiwa alam, dan selalu ingin mengetahui tentang apa, 

bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa alam terjadi. Maka, hal tersebut menjadi 

sebuah masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut siswa kemudian menggunakan 

cara khusus untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Cara itu dinamakan 

“Metode Ilmiah”. Demikian pula yang dijelaskan oleh Cain dan Evans (1993) 

sebagai berikut: 

As a teacher, capitalize of children’s natural curiosity and promote 

attitude of discovery. Focus on students finding out for themselves 

how and why phenomena occur. Developing objectivity, openness 

and tentativeness as well as basing conclisions on available data are 

all a part of the scientific attitude. Much scientific knowledge has 

resulted from such mistakes. Science can be fun and stimulating.  

Pada proses pemecahan masalah tersebut, siswa berusaha mengambil sikap 

tertentu yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap yang 

dimaksud antara lain: 1) obyektif terhadap fakta, 2) tidak tergesa-gesa mengambil 
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kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung, 3) berhati terbuka, 4) tidak 

mencampuradukkan fakta dengan pendapat, 5) bersifat hati-hati, dan 6) ingin 

menyelidiki. (Srini M. Iskandar, 2001:13-14). 

Sikap ilmiah yang muncul dalam proses pembelajaran IPA antara lain: (1) 

Pada siklus I misalnya, ketika siswa mengetahui terjadinya gerhana bulan 

merupakan salah satu fenomena alam dan bukan merupakan mitos orang jawa 

yang mengatakan bahwa bulan dimakan raksasa maka siswa tidak 

mencampuradukkan fakta dengan pendapat. (2) Pada siklus II misalnya, siswa 

berdiskusi menentukan langkah solutif dalam menghadapi perubahan kenampakan 

alam, diharapkan mereka belajar menerima pendapat dari siswa lain dan tidak 

tergesa-gesa mengambil kesimpulan. (3) Pada siklus III misalnya, dalam 

menuliskan proses pengolahan benang menjadi produk sarung harus urut dan 

sesuai informasi yang ada. 

d. IPA Sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi maksudnya produk IPA yang telah diuji 

keabsahannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk 

mempermudah kehidupannya secara langsung dalam bentuk teknologi. IPA 

sebagai teknologi bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan 

dunia yang semakin maju. Menurut Cain dan Evans (1993) sebagai berikut: 

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 word” problems is the theme seen in 

the curricula. In there curricula, students are involved  in identifying 

a real-word problem, formulating a solution or alternative solutions, 

and then actually taking action. In this approach, students use 

technology to solve real-word problems. The link is made between 
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sciencing and everyday life. This component also involves them in 

understanding the impact of science and technology on our society 

 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini contohnya setelah siswa 

mengetahui konsep perubahan kenampakan bulan, maka siswa dapat mengetahui 

dampak yang diakibatkan pada bumi, misalnya saat terjadi pasang air laut akibat 

gaya gravitasi saat bulan purnama dapat dimanfaatkan untuk mengisi petak-petak 

yang dibuat petani garam tanpa harus bersusah payah untuk memindahkan air 

laut. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka pembelajaran IPA 

seharusnya mencakup keempat aspek tersebut supaya pembelajaran IPA lebih 

bermakna dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penelitian 

ini juga akan mengaplikasikan keempat aspek hakikat IPA tersebut. 

2.1.9 Tujuan dan Manfaat IPA 

Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah dimaknai sebagai  sesuatu yang 

diharapkan akan dicapai oleh peserta didik setelah melalui suatu proses 

pembelajaran IPA tertentu di Sekolah Dasar. Tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan  pada langkah awal pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam 

kegiatan pembelajaran dan proses penilaian yang akan dilakukan. 

Tujuan pengajaran IPA di sekolah bisa sangat beragam, yaitu: IPA sebagai 

produk,  IPA sebagai proses, IPA sebagai sarana pengembangan sikap ilmiah. 

Secara keseluruhan berbagai kemungkinan tujuan pengajaran sains ini bisa 

diwujudkan melalui pengajaran sains di laboratorium. 
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Tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) secara terperinci adalah: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaann-Nya, 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

,dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan, serta 

f. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

(Depdiknas Ditjen Manajemen Dikdasmen Ditjen Pembinaan TK dan SD, 2007: 

13-14). 

Sedangkan manfaat IPA sendiri adalah untuk mengembangkan sikap 

ilmiah antara lain: 

a. sikap ingin tahu (curiousity) 

b. sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (originality) 
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c. sikap kerja sama (cooperation) 

d. sikap tidak putus asa ( perseverance) 

e. sikap terbuka untuk menerima (open-mindedness) 

f. sikap mawas diri (self critism) 

g. sikap bertanggung jawab (responsibility) 

h. sikap berpikir bebas (independence in thinking) 

i. sikap kedisiplinan diri (self discipline) 

2.1.10 Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPA di SD 

Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA SD/MI secara garis besar terinci 

menjadi empat (4) kelompok yaitu: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas; 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana; 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

(Depdiknas Ditjen Manajemen Dikdasmen Ditjen Pembinaan TK dan SD, 2007: 

14) 

 Pokok bahasan yang akan diteliti adalah bumi dan alam semesta yang 

diterapkan dengan model ARIAS pada pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, dan 11,1 

dengan berbantuan media video di kelas IVA SDN Wates 01 Semarang. 
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2.1.11 Model Pembelajaran ARIAS 

2.1.11.1 Pengertian Model Pembelajaran ARIAS 

 Model Pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model ARCS. 

Model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfication) yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Jhon M Keller pada tahun 1987. Keller (dalam Kiranawati, 

2007) menyatakan bahwa model pembelajaran ARCS dikembangkan berdasarkan 

teori nilai harapan (expectancy value theory) yang mengandung dua komponen 

yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (expectancy) agar 

berhasil mencapai tujuan itu. Dari kedua komponen itu, Keller 

mengeembangkannya menjadi empat komponen. Lebih lanjut Keller (dalam 

Mertasari, 2003) menyatakan empat komponen tersebut yakni: (1) minat/attention, 

yakni sejauh mana rasa ingin tahu siswa dibangkitkan dan dipertahankan dari 

waktu ke waktu; (2) relevansi/relevance, yang berkaitan dengan sejauh mana 

proses pembelajaran dapat memuaskan atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

pribadi siswa; (3) harapan/confidence, perasaan untuk berhasil yang mungkin 

berada dalam kendali siswa sendiri; dan (4) pemuasan/satisfaction, mengacu 

kepada kombinasi ganjaran. 

Model pembelajaran ini ditambahkan tahap assessment. Assessment 

merupakan salah satu aktivitas evaluasi pendidikan yang perlu dilakukan untuk 

mengetahui/mengecek pamahaman siswa yang selanjutnya dapat membimbing 

siswa dalam pengalaman belajarnya. Assessment dapat dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung. Mengingat pentingnya assessment dalam 
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pembelajaran, maka model pembelajaran ARCS dimodifikasi yaitu dengan 

menambahkan komponen assessment pada model pembelajaran tersebut. 

Adanya modifikasi tersebut, maka model pembelajaran yang digunakan 

mengandung lima komponen yaitu: attention (minat/perhatian); relevance 

(relevansi); confidence (percaya/yakin); satisfaction (kepuasan/bangga), dan 

assessment (mengecek). Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian nama 

confidence menjadi assurance, dan attention menjadi interest karena kata-kata 

tersebut bersinonim. Kiranawati (2007) menyatakan “untuk memperoleh akronim 

yang lebih baik dan lebih bermakna urutannya juga dimodifikasi menjadi 

assurance, relevance, interest, assessment dan satisfaction”. Dengan mengambil 

huruf awal dari masing-masing komponen menghasilkan kata ARIAS sebagai 

akronim. Oleh karena itu, model pembelajaran yang sudah dimodifikasi ini 

disebut model pembelajaran ARIAS. Secara lebih rinci langkah-langkah dari 

model pembelajaran ARIAS sebagai berikut; fase assurance (A), fase relevance 

(R), fase interest (I), fase assessment (A), dan fase satisfaction (S). Kelima 

komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran yang dalam penelitian ini diterapkan pada pembelajaran IPA KD 

9.2, 10.1, dan 11,1 kelas IVA SDN 01 Wates Semarang. 

2.1.12 Karakteristik Model ARIAS 

2.1.12.1 Komponen ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen (assurance, 

relevance, interest, assessment, dan satisfaction) yang disusun berdasarkan teori 

belajar. Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan 
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dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi masing-masing komponen  adalah 

sebagai berikut. 

a. Assurance (Percaya Diri) 

 Assurance berhubungan dengan sikap percaya, yakin akan berhasil atau 

yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil (Keller, 1987:2-9). Menurut 

Bandura seperti dikutip oleh Gagne dan Driscoll (1988:70) seseorang yang 

memiliki sikap percaya diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimana pun 

kemampuan yang ia miliki. Sikap ketika seseorang merasa yakin, percaya dapat 

berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi mereka bertingkah laku untuk 

mencapai keberhasilan tersebut. Sikap ini mempengaruhi kinerja aktual seseorang, 

sehingga perbedaan dalam sikap ini menimbulkan perbedaan dalam kinerja. Sikap 

percaya, yakin atau harapan akan berhasil mendorong individu bertingkah laku 

untuk mencapai suatu keberhasilan (Petri, 1986:218).  

Siswa yang memiliki sikap percaya diri memiliki penilaian positif tentang 

dirinya cenderung menampilkan prestasi yang baik secara terus menerus 

(Prayitno, 1989:42). Sikap percaya diri, yakin akan berhasil ini perlu ditanamkan 

kepada siswa untuk mendorong mereka agar berusaha dengan maksimal guna 

mencapai keberhasilan yang optimal. Sikap yakin yang dimiliki, kepercayaan diri 

dan perasaan mampu melakukan sesuatu hal dengan berhasil, akan menjadikan 

siswa terdorong untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sebaik-baiknya 

sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya atau dapat 

melebihi orang lain. 

b. Relevance (Relevan) 
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 Relevance yaitu berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa 

pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan 

kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang (Keller, 1987:2-9). Siswa merasa 

kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna 

bagi kehidupan mereka. Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu bila yang akan 

dipelajari ada relevansinya dengan kehidupan mereka, dan memiliki tujuan yang 

jelas. Sesuatu yang memiliki arah tujuan, dan sasaran yang jelas serta ada manfaat 

dan relevan dengan kehidupan akan mendorong individu untuk mencapai tujuan 

tersebut. Tujuan yang jelas akan membuat mereka mengetahui kemampuan apa 

yang akan dimiliki dan pengalaman apa yang akan didapat. Mereka juga akan 

mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang telah dimiliki dengan 

kemampuan baru itu sehingga kesenjangan tadi dapat dikurangi atau bahkan 

dihilangkan sama sekali (Gagne dan Driscoll, 1988:140). 

c. Interest (Menarik) 

Interest adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian siswa. Menurut 

Woodruff seperti dikutip oleh Callahan (1966:23) bahwa sesungguhnya belajar 

tidak terjadi tanpa ada minat/perhatian. Keller seperti dikutip Reigeluth (1987: 

383-430) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran minat/perhatian tidak 

hanya harus dibangkitkan melainkan juga harus dipelihara selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan berbagai 

bentuk dan memfokuskan pada minat/perhatian dalam kegiatan pembelajaran. 

Herndon (1987:11-14) menunjukkan bahwa adanya minat/perhatian siswa 

terhadap tugas yang diberikan dapat mendorong siswa melanjutkan tugasnya. 
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Siswa akan kembali mengerjakan sesuatu yang menarik sesuai dengan 

minat/perhatian mereka. Membangkitkan dan memelihara minat/perhatian 

merupakan usaha menumbuhkan keingintahuan siswa yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

d. Assessment 

Assessment berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa. Evaluasi 

merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberikan 

keuntungan bagi guru dan murid (Lefrancois, 1982:336). Fungsi evaluasi bagi 

guru menurut Deale seperti dikutip Lefrancois (1982:336) evaluasi merupakan 

alat untuk mengetahui apakah yang telah diajarkan sudah dipahami oleh siswa; 

untuk memonitor kemajuan siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok; 

untuk merekam apa yang telah siswa capai, dan untuk membantu siswa dalam 

belajar. Tapi bagi siswa, evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan 

motivasi berprestasi (Hopkins dan Antes, 1990:31).  

Evaluasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

kemajuan yang telah mereka capai. Apakah siswa telah memiliki kemampuan 

seperti yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran (Gagne dan Briggs, 

1979:157). Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga oleh siswa untuk 

mengevaluasi diri mereka sendiri (self assessment) atau evaluasi diri. Evaluasi diri 

dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri, maupun terhadap teman 

mereka. Hal ini akan mendorong siswa untuk berusaha lebih baik lagi dari 

sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal. Mereka akan merasa malu jika 
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kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diketahui oleh teman mereka sendiri. 

Evaluasi terhadap diri sendiri merupakan evaluasi yang mendukung proses belajar 

mengajar serta membantu siswa meningkatkan keberhasilannya (Soekamto, 

1994). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Martin dan Briggs seperti 

dikutip Bohlin (1987:11-14) bahwa evaluasi diri secara luas sangat membantu 

dalam pengembangan belajar atas inisiatif sendiri. Sehingga, evaluasi diri dapat 

mendorong siswa untuk meningkatkan apa yang ingin mereka capai.  

e. Satisfaction (Rasa bangga) 

Satisfaction berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil yang 

dicapai. Menurut teori belajar satisfaction adalah reinforcement (penguatan). 

Siswa yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa 

bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Keberhasilan dan kebanggaan itu menjadi 

penguat bagi siswa tersebut untuk mencapai keberhasilan berikutnya (Gagne dan 

Driscoll, 1988:70). Reinforcement atau penguatan yang dapat memberikan rasa 

bangga dan puas pada siswa adalah penting dan perlu dalam kegiatan 

pembelajaran (Hilgard dan Bower, 1975:561).  

Menurut Keller berdasarkan teori kebanggaan, rasa puas dapat timbul dari 

dalam diri individu sendiri yang disebut kebanggaan intrinsik dimana individu 

merasa puas dan bangga telah berhasil mengerjakan, mencapai atau mendapat 

sesuatu. Kebanggaan dan rasa puas ini juga dapat timbul karena pengaruh dari 

luar individu, yaitu dari orang lain atau lingkungan yang disebut kebanggaan 

ekstrinsik (Keller dan Kopp, 1987:2-9). Seseorang merasa bangga dan puas 

karena apa yang dikerjakan dan dihasilkan mendapat penghargaan baik bersifat 



50 

 

 

 

verbal maupun nonverbal dari orang lain atau lingkungan. Memberikan 

penghargaan (reward) menurut Thorndike seperti dikutip oleh Gagne dan Briggs 

(1979:8) merupakan suatu penguatan (reinforcement) dalam kegiatan 

pembelajaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memberikan 

penghargaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi hasil belajar siswa (Hilgard dan Bower, 1975:561). Oleh sebab itu, 

rasa bangga dan puas perlu ditanamkan dan dijaga dalam diri siswa. (Model 

Pembelajaran ARIAS Terintegratif, M. Rahman dan Sofan Amri, 2014:55). 

2.1.13 Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang-dengar (Hamdani, 2011:249). Media audio visual dapat 

menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat didengar oleh 

telinga dan dilihat oleh mata manusia, gambar juga dapat tetap maupun bergerak, 

seperti slide proyektor yang dipadukan dengan tape recorder, televisi, film, video 

player, DVD player dan komputer (Mardiati, 2010:18). 

(Ruminiati, 2007:2-14) membedakan media audio visual menjadi dua, 

yaitu: (a) audio visual diam dan (b) audio visual gerak. Audiovisual diam adalah 

media yang menampilkan suara dan gambar diam (tidak bergerak). Misalnya, film 

bingkai suara sound sistem, film rangkai suara, dan cetak suara. Audio visual 

gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang 

bergerak. Misalnya, film suara dan video-cassette. 

2.1.14 Media Video 
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Media video termasuk dalam media audio visual gerak. (Prastowo, 2011: 

300) mengemukakan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), 

video dimaknai sebagai rekaman gambar hidup atau program televisi lewat 

tayangan pesawat televisi. Atau, dengan kata lain video merupakan tayangan 

gambar bergerak yang disertai dengan suara. 

Bahan ajar video mengkombinasikan dua materi, yaitu materi auditif yang 

dapat merangsang indera pendengaran dan materi visual yang dapat merangsang 

indera penglihatan. Dibekali kombinasi dua materi ini, pendidik dapat menyajikan 

pembelajaran yang lebih efektif dari segi komunikasi. Peserta didik akan lebih 

mudah memahami materi karena tidak hanya menggunakan satu indera saja. 

Confucius (seorang filsuf Cina) mengemukakan , “Apa yang saya dengar saya 

lupa. Apa yang saya lihat saya ingat. Apa yang saya lakukan saya paham.” Maka 

dari itu, siswa yang hanya menerima materi auditif saja sangat mungkin terjadi 

kekurangpahaman pada siswa. Penjelasan dengan suara yang dikombinasikan 

dengan gambar, akan membuat meningkatnya kemampuan mengingat siswa. 

2.1.20.1 Manfaat media video  

Menurut Prastowo (2011:301), manfaat yang bisa diperoleh dengan 

pemanfaatan media video ialah sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. 

b. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa 

dilihat. 

c. Jika dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan, dapat 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. 
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d. Menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat 

memicu diskusi peserta didik. 

e. Menunjukkan cara penggunaan alat atau perkakas. 

f. Memperagakan keterampilan yang akan dipelajari. 

g. Menunjukkan tahapan prosedur. 

h. Menghadirkan penampilan drama atau musik. 

i. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. 

j. Menyampaikan objek tiga dimensi. 

k. Memperlihatkan diskusi atau interaksi antara dua atau lebih orang. 

l. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan 

tertentu. 

2.1.20.2 Kelebihan dan keterbatasan media video 

Anderson (dalam Prastowo, 2011:303) mengemukakan sejumlah 

keunggulan dan keterbatasan media video yaitu: 

a. Keunggulan 

1) Keunggulan video, (disertai suara atau tidak) kita dapat menunjukkan kembali 

gerakan tertentu. Gerakan yang ditunjukkan tersebut dapat  berupa 

rangsangan yang serasi atau berupa respon yang diharapkan dari peserta 

didik.  

2) Keunggulan video, penampilan peserta didik dapat segera dilihat kembali 

untuk dikritik atau dievaluasi. Caranya yaitu dengan merekam kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan keterampilan interpersonal, seperti 
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teknik mewanwancarai, memimpin sidang, memberi ceramah, dan 

sebagainya. 

3) Mempergunakan efek tertentu, dapat memperkokoh proses belajar maupun 

nilai hiburan dari penyajian tersebut. Beberapa jenis efek visual yang bisa 

didapat dengan video antara lain penyingkatan atau perpanjangan waktu, 

gambaran dari beberapa kejadian yang berlangsung bersamaan split atau 

multiple screen image (pada layar terlihat dua atau tiga kejadian), 

perpindahan yang lembut dari satu gambar atau babak berikutnya, dan 

penjelasan gerk (dipercepat atau diperlambat). 

4) Pembelajaran menggunakan video, kita akan mendapatkan isi dan susunan 

yang masih utuh dari materi pelajaran atau latihan, yang dapat digunakan 

secara interkatif dengan buku kerja, buku petunjuk,buku teks serta alat atau 

benda lain yang biasa digunakan di lapangan. 

5) Keunggulan pembelajaran menggunakan video yang lain yaitu informasi 

dapat disajikan secara serentak pada waktu yang sama di lokasi (kelas) yang 

berbeda dengan jumlah peserta yang tidak tebatas. Caranya yaitu dengan 

menempatkan monitor-monitor di kelas-kelas. 

6) Pembelajaran dengan video merupakan suatu kegiatan pembelajaran mandiri, 

dimana siswa sesuai dengan kecepatan masing-masing dapat dirancang. 

Rancangan kegiatan yang mandiri ini biasanya dilengkapi atau 

dikombinasikan dengan komputer atau bahan cetak 

b. Keterbatasan media video 
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a) Ketika akan digunakan, peralatan video tentu harus sudah tersedia di tempat 

penggunaan serta harus cocok ukuran dan formatnya dengan pita video atau 

piringan video (VCD/DVD) yang akan digunakan. 

b) Menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah, di 

samping menyita banyak waktu. 

c) Biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu 

mengerjakannya. Akan tetapi, keterbatasan ini tampaknya sudah tidak relevan 

lagi dengan perkembangan teknologi digital dan informasi yang begitu pesat 

saat ini, karena kita bisa memperoleh alat perekaman video dengan harga 

yang murah. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah membuat atau mengedit 

video tersebut dengan software yang bisa diperoleh di banyak tempat ataupun 

melalui sarana dunia maya). 

d) Apabila gambar pada pita video ditransfer ke film, hasilnya tidak bagus. 

e) Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan 

monitor dan sistem proyeksi video diperbanyak. 

f) Jumlah grafis pada garis untuk video terbatas yakni separuh dari jumlah huruf 

garis untuk film atau gambar diam. 

g) Perubahan yang pesat dalam teknologi menyebabkan keterbatasan sistem 

video menjadi masalah yang berkelanjutan. 

h) Ketersediaan instalasi saluran listrik dan peralatan elektronik pendukung 

harus memadahi. 

2.1.15 Spesifikasi Video Pembelajaran 

a. Prinsip-prinsip Video sebagai Media Pembelajaran 
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Adapun prinsip yang harus diperhatikan adalah: 

1) Adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media, untuk 

siapa, dipakai dimana, keperluan apa dan lain sebagainya. 

2) Familiaritas media, pengguna media harus mengenal sifat dan ciri-ciri 

media yang akan dipilih. 

3) Media pembanding, hal ini diperlukan untuk memberikan alternatif 

pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat tentang 

media ang akan dipergunakan, 

4) Adanya norma atau patokan yang akan dipakai dan dikenakan pada proses 

pemilihan ( Rahardjo, 1988). 

2.1.16 Model Pembelajaran ARIAS  Berbantuan Media Video 

2.1.16.1 Teori Konstruktivisme dalam Model ARIAS Berbantuan Video 

 Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang 

memandang belajar sebagai kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan 

siswa mengontekstualisasikan informasi harus digunakan dalam model ARIAS. 

Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajaran satu-cara kepada konstruksi 

dan penemuan pengetahuan, (Hamdani, 2011:64-65). 

 Kontruktivisme membangun makna personal dijelaskan dalam keterkaitan 

teori dan situasi pembelajaran yang dihadapi. Peneliti mengadaptasi penerapan 

kontruktivisme pada online learning yang secara umum memiliki beberapa 

prinsip sebagai berikut. 



56 

 

 

 

a. Belajar harus menjadi suatu proses aktif. Menjaga siswa untuk melakukan 

aktivitas bermakna dalam menghasilkan proses yang memfasilitasi 

pembentukan makna personal. 

b. Siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima apa yang 

diberi oleh instruktur, dalam hal ini, interaksi dengan siswa lain dan instruktur 

(guru) dibutuhkan dalam mengambil langkah inisiatif. 

c. Bekerja bersama dengan siswa lain secara berkelompok  dapat memberikan 

pengalaman kehidupan nyata yang memungkinkan siswa mengembangkan 

keterampilan meta-kognitifnya. 

d. Siswa harus diberi control proses belajar. 

e. Siswa harus diberi waktu dan kesempatan untuk refleksi diri. 

f. Belajar harus dibuat bermakna dengan menggunakan contoh-contoh yang 

berhubungan dengan siswa sehingga mereka dapat menerima informasi yang 

diberikan. 

g. Belajar harus interaktif guna membangun makna personal. 

2.1.16.2 Komponen Model Pembelajaran ARIAS Berbantuan Media Video 

Berdasarkan kajian mengenai kegiatan guru dalam model ARIAS 

(M.Rahman dan Sofan Amri 2014:204-208) dalam komponen model 

pembelajaran ARIAS serta mengenai prinsip-prinsip tindakan penggunaan video 

pembelajaran maka peneliti merumuskan langkah-langkah pembelajaran IPA 

kelas IV KD 9.2, 10.1, dan 11.1 yang dikemas menggunakan model pembelajaran 

ARIAS dengan berbantuan media video yang berbeda dengan model ARIAS 

sebelumnya dengan masing-masing komponen sebagai berikut. 
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a. Assurance 

 Pada komponen ini, guru berupaya untuk menumbuhkan sikap positif. 

Sikap positif yang dibangun pada awal pembelajaran dapat berupa sikap 

termotivasi atau terbangunnya minat siswa dengan bimbingan seorang guru. 

Model ARIAS berbantuan media video pembelajaran yang diterapkan dalam mata 

pelajaran IPA dimulai dengan kegiatan pemutaran video yang dapat memotivasi 

siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir. Media video yang 

digunakan memiliki keterkaitan dengan bahasan materi yang akan disampaikan 

atau bila tidak video hanya berisi pembangun motivasi belajar. 

b. Relevance 

 Pada komponen Relevance, guru berupaya membangun keterkaitan antara 

pengetahuan dan pengalaman nyata dengan materi yang akan disampaikan. 

Pengetahuan akan lebih mudah dipahami dan diingat bila ada sebuah keterkaitan 

antara hal-hal yang mereka alami dalam kehidupan. Siswa akan cenderung lebih 

menerima pengetahuan terhadap apa yang sudah mereka mengerti daripada 

menerima pengetahuan yang baru. Oleh karena itu, untuk menyampaikan 

pengetahuan yang baru untuk siswa harus ada jembatan pemahaman yang 

menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Guru dapat me-

recall ingatan lama ini dengan melempar sebuah pertanyaan sederhana tentang 

pengalaman yang telah dialami siswa atau pertanyaan seputar video yang baru saja 

mereka tonton. 
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c. Interest 

 Pada komponen ini, guru berupaya untuk membuat pembelajaran agar 

menarik untuk diikuti oleh siswa. Media video pembelajaran merupakan modal 

utama yang dipersiapkan dalam mendukung komponen interest ini. Video yang 

ditayangkan harus dapat mengambil alih fokus siswa untuk memperhatikan 

tayangan video tersebut. Sedangkan isi dari video pembelajaran itu tidak terlepas 

dari tujuan pembelajaran dan prinsip video pembelajaran. Metode untuk 

pengkondidian kelas dilakukan secara berkelompok atau individu dimaksudkan 

untuk menyelesaikan tugas kelompok atau individu sesuai kebutuhan 

pembelajaran. Jadi ada semacam konsekuensi ketika siswa tidak memperhatikan 

video yang ditayangkan. Bisa jadi mereka akan kesulitan menyelesaikan tugas 

kelompok atau individu. 

d. Assessment 

 Pada komponen assessment, penilaian terhadap sikap, keterampilan dan 

pengetahuan merupakan kesatuan utuh yang dikemas dalam satu pembelajaran. 

Tiga ranah penilaian tersebut harus didasarkan pada kriteria atau timgkatan 

tertentu yang menyatakan siswa sampai pada level belajar tertentu dengan tingkat 

pemahaman yang berbeda-beda. Dengan adanya media video dan kerja kelompok 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mencapai keselarasan pemahaman 

terhadap pengetahuan mereka serta cara bekerjasama dengan orang lain untuk 

menyelesaikan tugas sebagai bagian dari penilaian itu sendiri. 
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e. Satisfaction 

 Pada komponen satisfaction, siswa harus merasa dihargai sebagai usaha 

meraih sesuatu agar mereka bangga dan dapat menumbuhkan semangat dan 

keinginan untuk terus belajar. Tentunya sebuah kebanggaan tidak dapat muncul 

dengan tiba-tiba, akan tetapi perlu adanya stimulus yang dapat diberikan dengan 

apresiasi seorang guru secara tulus atau dengan sikap tertentu. Kebanggaan juga 

tidak boleh membuat siswa merasa sudah cukup dengan yang diraih, tetapi 

berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan keinginan belajarnya. 

Tabel 2.1 Sintak Model pembelajaran ARIAS berbantuan media video 

Sintak 

ARIAS 

Kegiatan Guru dalam Model Pembelajaran 

ARIAS Berbantuan Media video 

Kegiatan Siswa dalam Model 

Pembelajaran ARIAS 

Berbantuan Media video 

(A
) 

A
ss

u
ra

n
ce

 

1. Guru memulai pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi berupa motivasi 

belajar melalui penjelasan langsung serta 

menampilkan video yang dapat 

menumbuhkan sikap positif. 

2. Guru memberikan target keberhasilan dan 

menanamkan sikap optimis agar siswa dapat 

berusaha dengan harapan mencapai target 

yang disepakati. 

1. Siswa menunjukkan   minat 

dan sikap positif dalam 

kesiapan. mengikuti pelajaran 

2. Siswa menetapkan target 

pencapaian target 

keberhasilan belajar untuk 

diri mereka masing-masing. 

(R
) 

R
el

ev
an

ce
 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran berdasarkan pada tingkat 

pengalaman dan pengetahuan siswa melalui 

analogi yang mudah dipahami. 

4. Guru menyampaikan pembuka materi dengan 

pertanyaan stimulus untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan awal siswa. 

1.  Siswa mengingat kembali 

pengalaman nyata yang 

berhubungan dengan materi 

yang disampaikan guru. 

2.  Siswa merespon pertanyaan 

stimulus dari guru. 
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5. Guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok untuk berdiskusi mengenai materi 

yang telah disampaikan. 

6. Guru menyampaikan pembelajaran melalui 

tayangan video yang inovatif dan variatif, 

agar minat siswa dalam belajar terpelihara 

dan menstimulasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif. 

1. Siswa membentuk kelompok 

diskusi. 

2. Siswa memperhatikan 

tayangan video yang 

diputarkan guru. 

3. Melaksanakan tugas kelompok 

dengan tanggung jawab. 

4. Mempresentasikan hasil 

diskusi. 

(A
) 

A
ss

es
sm

en
t 7. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

8. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengkoreksi hasil belajar teman secara jujur. 

1. Mengerjakan soal evaluasi. 

2. Memberikan penilaian 

terhadap hasil belajar dengan 

bimbingan guru. 

 

(S
) 

S
at

is
fa

ct
io

n
 

9. Memberikan penguatan berupa penghargaan 

verbal atau non verbal dan memberi 

kesempatan siswa untuk menyampaikan 

kesulitan klasikal yang mereka hadapi. 

10. Membimbing siswa untuk   menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

1. Siswa menyampaikan 

kesulitan yang dihadapi. 

2. Siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan guru. 

 

2.1.17 Kelebihan dan Kekurangan Model ARIAS  

Penerapan model ARIAS berbantuan media video dalam pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Kelebihan 

dalam model ARIAS, yaitu: 

2.1.17.1 Kelebihan Model ARIAS  

Model ARIAS mempunyai kelebihan yaitu:  

a.  Siswa sama-sama aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  
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b.  Siswa tertantang untuk lebih memperbaiki diri. 

c.  Siswa termotivasi untuk berkompetisi yang sehat antar siswa. 

d.  Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran.  

e.  Membangkitkan rasa percaya diri pada siswa bahwa mereka mampu. 

2.1.17.2 Kelemahan Model ARIAS  

Model ARIAS mempunyai kelemahan antara lain:  

a.  Jika siswa tidak tergugah untuk aktif maka proses penyampaian materi kurang 

dipahami. 

b.  Harus memerlukan ekstra dari tenaga, waktu, pemikiran, peralatan, dan 

keterampilan dari seorang pengajar. 

c.  Sulit untuk dilakukan evaluasi secara kualitatif karena metode ini lebih 

menekankan kepada psikologis siswa yang pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

d. Untuk memberikan hasil yang optimal diperlukan kemampuan komunikasi 

guru yang baik dan memiliki kemampuan persuasif yang tinggi sehingga bisa 

menumbuhkan semangat siswa. 

2.1.18 Upaya untuk Mengatasi Kelemahan Model ARIAS  

Berdasarkan kekurangan model pembelajaran tersebut maka peneliti akan 

memberikan solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan 

selama pembelajaran, solusi tersebut antara lain: 

a. Guru memberikan contoh relevan menggunakan optimalisasi media video 

b. Guru memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk menemukan 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari. 
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c. Media video dapat digunakan untuk memperjelas materi yang tidak dapat 

dijelaskan secara optimal hanya dengan penjelasan langsung. 

d. Guru harus memiliki semangat mengajar agar energi semangat belajar pada 

siswa bisa dimunculkan. 

2.1.19 Prinsip Reaksi Model ARIAS 

 Penerapan model pembelajaran ARIAS diharapkan menimbulkan dampak 

positif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Motivasi belajar 

hendaknya terjaga secara kontinyu hingga dapat mempengaruhi cara belajar siswa 

di sekolah maupun di rumah.  Penerapan model ARIAS memberi kesempatan bagi 

guru untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa yaitu dengan 

kemudahan menanamkan pemahaman. Bertujuan untuk menciptakan 

pembelajaran ARIAS yang utuh, guru juga diberi kesempatan untuk mengadakan 

variasi dan inovasi untuk mengemas pembelajaran yang Interest. Oleh karena itu 

keterampilan dasar mengajar  adalah bekal bagi seorang guru untuk mendidik dan 

mengajar profesional. Terlepas dari hal itu guru adalah seorang teladan bagi 

peserta didik yang dapat menjaga perilakunya. 

Menurut pendapat Rusman (2014:80-92) tentang 9 keterampilan dasar 

mengajar guru, peneliti memfokuskan keterampilan guru yang harus dikuasai 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta 

pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan dengan menggunakan model 
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ARIAS berbantuan media video pada siswa kelas IVA SDN 01 Wates Semarang, 

yaitu: (1) Keterampilan Guru; (2) Keterampilan membuka pelajaran; (3) 

Keterampilan menjelaskan; (3) Keterampilan bertanya; (4) Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; (5) Keterampilan mengadakan variasi; (6) 

Keterampilan mengelola kelas; (7) Keterampilan memberi penguatan; (8) 

Keterampilan menutup pembelajaran. 

2.1.20 Sistem Pendukung 

Model pembelajaran ARIAS merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada penjagaan motivasi belajar dalam aktivitas siswa melalui 

kegiatan yang menarik minat siswa untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. Masalah yang dihadapi bisa didapatkan dari sumber belajar, misalnya 

pengalaman nyata, buku pendamping siswa dalam belajar, koran, lingkungan 

masyarakat dan internet. Masalah dapat juga diberikan melalui media video atau 

audio visual gerak. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam 

pembelajaran. Sistem pendukung dalam penelitian ini berupa media video, lembar 

kerja siswa dan soal evaluasi. 

2.1.21 Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional berupa hasil belajar yang dicapai dengan 

kesepakatan dan standar yang telah disepakati sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dampak instruksional yang dicapai dengan model ARIAS berbantuan media video 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar menggunakan model 

ARIAS berbantuan media video dapat meningkat. 
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Sedangkan dampak pengiring merupakan hasil belajar yang mengiringi 

hasil pembelajaran  yang dilaksanakan. Dampak pengiring yang timbul dalam 

pembelajaran dengan model ARIAS berbantuan media video adalah terbentuknya 

kemampuan untuk bersikap positif meliputi jujur, kreatif, bertanggungjawab, 

percaya diri, rasa ingin tahu, dan tidak kehilangan motivasi belajar. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya 

dengan model pembelajaran ARIAS antara lain sebagai berikut: 

a. Sopah, Djamaah. "Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS Terhadap Motivasi 

Berprestasi Siswa (dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan)." Palembang: 

Universitas Sriwijaya (1999). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah motivasi berprestasi dan hasil belajar siswa yang mengikuti model 

pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti model 

pembelajaran non-ARIAS. Dari dua kali percobaan menggunakan analisis data 

hasil ANAVA menunjukkan bahwa pada percobaan pertama Fo=10,74 jauh 

lebih besar dari Ft=4,02 pada taraf signifikansi a = 0,05, dan perbedaan rerata 

skor antara kedua kelompok XA=78,80 > Xn-A=75,93 (Sopah, 1999: 120 – 

121). Hasil ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang mengikuti model 

pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti model 

pembelajaran non-ARIAS. Pada percobaan kedua Fo=8,44 lebih besar dari 

Ft=3,96 pada taraf signifikansi a = 0,05, dan perbedaan rerata skor antara 

kedua kelompok adalah XA=18,55 > Xn-A=15,98 (Sopah,1998: 99-100). 

Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi siswa yang mengikuti 
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model pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti 

model pembelajaran non-ARIAS. 

b. Sopah, Djamaah. "Pengembangan dan penggunaan model pembelajaran 

ARIAS." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 31 (2001): 455-469. Model ini 

sudah dicobakan di dua sekolah yang berbeda yaitu salah satu SD negeri di 

Kota Palembang (percobaan pertama) dan satu SD negeri di Sekayu, 

Kabupaten Musi Banyu Asin (percobaan kedua). Hasil percobaan di lapangan 

menunjukkan bahwa model pembelajaran ARIAS memberi pengaruh yang 

positif terhadap motivasi berprestasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

percobaan tersebut model pembelajaran ARIAS dapat digunakan oleh para 

guru sebagai dasar melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam usaha 

meningkalkan motivasi berprestasi dan hasil belajar siswa. 

c. Ratih Nurhani. 2013. Penggunaan Model ARIAS dalam Pembelajaran IPA 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Tujuan dari penggunaan model 

ARIAS untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS dalam pembelaran IPA. 

Hasil penelitian dengan menggunakan model ARIAS dalam pembelajaran IPA 

menunjukan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta nilai 

yang diperoleh siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata 

kelas mencapai 76, siklus  II meningkat menjadi 83 dan siklus III meningkat 

lagi menjadi 89.  
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d. Ruchani Afifah. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) pada 

Siswa Kelas V SDN Waduk 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase keberhasilan penerapan 

model Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction (ARIAS) 

oleh guru pada siklus I mencapai 83,75% dan pada siklus II mencapai 91,25%,  

nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 58,3 dan meningkat pada siklus II 

dengan rata-rata 73,25,  hasil belajar IPA pada siklus I sebesar 68 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 45% dan meningkat pada siklus II menjadi 81,8 

dengan ketuntasan klasikal 85%, serta penerapan model ARIAS mendapatkan 

respon yang positif dari siswa. 

e. Yusuf Eko Wahyudi. 2014. Penerapan Model ARIAS (Assurance, Relevance, 

Interest, Assessment, Satisfaction) Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA 

Kelas VC MIN Kepatihan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ARIAS pada 

pembelajaran IPA di kelas VC dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan penerapan model ARIAS oleh guru pada siklus 1 yaitu 

81,85 dan pada siklus 2 rata-ratanya meningkat menjadi 93,15, aktivitas siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata 70,7 meningkat menjadi 82,5 pada siklus 

II, hasil belajar siswa secara klasikal pada pratindakan memperoleh rata-rata 
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66,5, pada siklus I memperoleh rata-rata 66,52 dan mengalami peningkatan 

pada siklus II yaitu rata-rata 80,09. 

 Adapun penelitian yang dilaksanakan, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan penerapan model ARIAS ini terletak pada penggunaan 

media video pembelajaran oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

berupa keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik mata pelajaran IPA khususnya di kelas IVA SDN 01 Wates 

Semarang pada KD 9.2, 10.1, dan 11.1. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

memberikan asumsi bahwa pembelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta 

pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan.di kelas IVA SDN Wates 01,  

Semarang belum mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut berkaitan dengan 

proses pembelajaran di kelas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut. Faktor pertama dari guru yaitu disebabkan karena guru belum 

mengembangkan inovasi penyampaian pembelajaran yang optimal dengan 

menggunakan media. Faktor kedua yaitu muncul dari siswa yang cenderung 

gaduh dan kurang fokus pada pembelajaran. Siswa kurang memiliki rasa percaya 

diri untuk menjawab pertanyaan karena kesulitan dalam menemukan inti substansi 

materi yang dipelajari. Faktor ketiga yaitu belum adanya stimulus yang 
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mengembangan rasa ingin tahu siswa sehingga siswa kurang memiliki motivasi 

belajar.  Ketiga faktor tersebut menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang 

maksimal yang ditunjukkan oleh hasil analisis data yaitu hanya 10 siswa (27,78%) 

yang dapat mencapai KKM dari total 36 siswa.  Melihat kondisi tersebut, peneliti 

bersama tim kolaborasi merencanakan untuk melakukan tindakan perbaikan 

kualitas pembelajaran dengan menerapkan model ARIAS berbantuan media video 

akan menciptakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi termotivasi untuk 

aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya melalui pembangunan motivasi dan 

minat belajar sehingga pemahaman siswa akan pembelajaran yang sedang 

berlangsung menjadi lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Selain itu siswa tertarik dan terfokus mengikuti pembelajaran 

dengan adanya media video yang dapat menggambarkan peristiwa nyata. Media 

pembelajaran yang menarik digunakan supaya siswa tertarik dan tidak mudah 

bosan. Pemberian penghargaan verbal atau non verbal dapat  menumbuhkan rasa 

bangga dalam pencapaian tujuan pembelajaran, maka diperoleh alur berpikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal : 

Kualitas pembelajaran rendah disebabkan : 

1. Pada guru :  

a. belum mengembangkan inovasi penyampaian pembelajaran yang   optimal dengan 

menggunakan media.  

b. Guru belum memberikan stimulus untuk membangun motivasi belajar 

2. Pada siswa : 

a. Siswa cenderung gaduh dan kurang fokus  

b. Siswa kurang memiliki rasa percaya diri untuk menjawab pertanyaan  

c. kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari.  

3. Hasil belajar masih rendah dibuktikan dengan 10 siswa (27,78%) yang dapat 

mencapai KKM, yaitu 63/2,66  atau di atas KKM, sedangkan sisanya 26 siswa 

(72,22%) belum mencapai KKM atau di bawah 63 / 2,66 dari total 36 siswa. 

Pelaksanaan Tindakan:  

Penggunaan model ARIAS berbantuan media video 

Kondisi Akhir: 

1. Keterampilan guru bertambah 

2. Aktivitas belajar siswa meningkat dengan beberapa spesifikasi sebagai berikut : 

a. Kegaduhan siswa dapat diminimalisir 

b. Menumbuhkan rasa percaya diri 

c. Memberikan kepahaman sesuai dengan yang diharapkan guru 

3. Hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal yaitu di atas KKM 62/2,66 atau 

mencapai KKM (63) dengan presentase ketuntasan kelas mencapai minimal 80% 

dari 36 siswa sedangkan untuk afektif dan psikomotorik minimal berkategori baik 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

a. Penerapan model ARIAS berbantuan media video mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1 dan KD 11.1 di kelas IVA SDN 

Wates 01 Semarang. 

b. Penerapan model ARIAS berbantuan media video mampu meningkatkan 

keterampilan guru dalam IPA KD 9.2, KD 10.1 dan KD 11.1 di kelas IVA 

SDN Wates 01 Semarang. 

c. Penerapan model ARIAS berbantuan media video mampu meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1 dan KD 11.1 di 

kelas IVA SDN Wates 01 Semarang. 

d. Penerapan model ARIAS berbantuan media video mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1 dan KD 11.1 di kelas 

IVA SDN Wates 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model spiral dari Kemmis dan Mc. Taggart. Kemmis dan Taggart membagi 

prosedur penelitian tindakan dalam empat tahap untuk satu siklus yang terdiri dari   

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Tahap tindakan dan observasi dilakukan secara bersamaan. Guru memiliki 

peran ganda yaitu sebagai peneliti dan observer. Tahap tersebut dilaksanakan 

untuk menyusun perencanaan tindakan berikutnya. Siklus tindakan dilakukan 

secara terus menerus sampai peneliti bisa menyelesaikan masalah. Siklus 

penelitian juga dapat diberhentikan apabila siklus dirasa sudah mencapai tujuan 

atau terjadi peningkatan hasil belajar. Bagan Model Spiral Kemmis dan 

Mc. Taggart adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Model Spiral Kemmis dan Teggart (Jasman, 2014:15) 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model spiral Kemmis dan Mc. Taggart. 

Adapun adaptasi  model spiral yang disesuaikan dengan  keempat tahapan yang 

dilaksanakan dengan penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Perencanaan 

Tahapan  menyusun rancangan ini diawali dengan peneliti menentukan 

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

kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009 : 18) 
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Pada setiap tindakan, peneliti membuat perencanaan sebagai berikut : 

a. Tim peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan disampaikan pada siswa. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media dan sumber pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran berupa video, slide powerpoint serta sumber belajar buku 

pegangan siswa yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE) Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI Kelas IV. 

d. Menyusun Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi dan kunci jawaban 

yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

e. Menyiapkan lembar kisi-kisi instrumen obserasi yang berisi indikator 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar ranah afektif dan 

psikomotorik dalam pembelajaran IPA. 

f. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

Dalam lingkup pokok bahasan tentang bumi dan alam semesta, 

perencanaan tiap siklus masing-masing terdiri dari satu kali pertemuan. Setiap 

pertemuan memiliki alokasi waktu 2 x 35 menit atau dua jam pelajaran. Untuk 

pokok-pokok materi yang akan disampaikan pada setiap siklusnya dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

A. Siklus I  

KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari, dengan indikatornya meliputi: (1) Menyebutkan proses perubahan 

kenampakan bumi. (2) Menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh perubahan 
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kenampakan bumi dan benda langit. (3) Menggambarkan manfaat perubahan 

kenampakan bumi dan benda langit bagi kehidupan manusia. 

B. Siklus II 

KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut), dengan indikatornya 

meliputi: (1) Menyebutkani faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik. 

(2) Menjelaskan proses perubahan lingkungan fisik. (3) Menentukan tindakan 

dalam mengatasi perubahan lingkungan yang merugikan kehidupan manusia. 

C. Siklus III 

KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan, 

dengan indikatornya meliputi: (1) Mengidentifikasi jenis sumber daya alam 

berdasarkan bentuk asalnya. (2) Menjelaskan macam-macam sumber daya alam 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhah manusia meliputi tumbuhan, hewan 

dan bahan alam tidak hidup.(3) Menggambarkan proses pemanfaatan sumber daya 

alam secara bijak. 

3.2.1 Pelaksanaan 

Dari ketiga siklus tersebut, pelaksanaan tindakan menggunakan model 

ARIAS berbantuan media video sesuai dengan persiapan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Sedangkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap siklus 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi berupa 

motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video yang 

dapat menumbuhkan sikap positif (Assurance). 
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2) Guru memberikan target keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar 

siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai target yang disepakati 

(Assurance). 

3) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan pada 

tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa melalui analogi yang mudah 

dipahami (Relevance). 

4) Guru menyampaikan pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa. (Relevance) 

5) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi 

mengenai materi yang telah disampaikan (Interest). 

6) Guru menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif 

dan variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif (Interest). 

7) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa (Assessment). 

8) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengkoreksi hasil belajar teman 

secara jujur (Assessment). 

9) Memberikan penguatan berupa penghargaan verbal atau non verbal dan 

memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan klasikal yang 

mereka hadapi (Satisfaction). 

10) Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran 

(Satisfaction) 
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3.2.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan, adalah kegiatan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. (Dr. 

Kunandar. 2008:143). Kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan 

peneliti dengan kolaborator adalam mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta pada KD 9.2, KD 

10.1, dan KD 11.1 pada kelas IVA SDN Wates 01 Semarang melalui model 

ARIAS berbantuan media video. Observasi ini dalam pelaksanaannya 

menggunakan lembar kisi-kisi instrumen observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik, catatan lapangan serta 

dokumen-dokumen di kelas saat pembelajaran berlangsung. 

3.2.3 Refleksi 

Setelah mengkaji proses pembelajaran pada siklus pertama yaitu 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, apakah pembelajaran tersebut sudah efektif, dengan melihat ketercapaian 

dalam  indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan 

membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, 

kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk 

siklus berikutnya. Refleksi ini digunakan untuk melihat peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada pembelajaran IPA tentang bumi dan 

alam semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi 

dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 
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11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan melalui 

Model ARIAS berbantuan media video pada kelas IVA SDN Wates 01 Semarang. 

3.3 LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IVA SDN Wates 01, 

Semarang. SDN Wates 01 Semarang yang beralamatkan di JL. Manggis No.2, 

Ngaliyan, Semarang. Kode pos: 50181. Pemilihan ini berdasarkan pada 

pertimbangan peneliti dan guru kolaborator. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas, yang dalam hal ini peneliti juga berperan sebagai guru pelaksana 

tindakan. SDN Wates 01 ini merupakan salah satu sekolah unggulan di Dabin IV 

kecamatan Ngaliyan. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang belajar, perangkat / alat 

belajar dan perangkat administrasi serta sarana – sarana lainnya. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVA SDN Wates 01, 

Ngaliyan, Semarang. Adapun jumlah siswa kelas IVA SDN Wates 01, Ngaliyan, 

Semarang adalah 36 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 16 siswa dan 

siswa perempuan sebanyak 20 siswa. 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah ARIAS berbantuan media 

video. Model pembelajaran ARIAS dikembangkan berdasarkan teori 

konstruktivisme dengan menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif 
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dalam proses pembelajaran. Sedangkan media video adalah media 

pembelajaran yang berguna sebagai penyalur pesan berupa materi 

pembelajaran secara auditif dan visual. Model ARIAS berbantuan media video 

adalah pembelajaran yang didasarkan pada teori kontruktivisme, yaitu dengan 

membangun pemahaman siswa melalui pembentukan minat dan motivasi 

belajar serta membuat siswa fokus dan tertarik pada proses belajar dengan 

bantuan media video. 

3.4.2 Variabel masalah   

 Variabel masalah dalam penelitian ini meliputi: keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan alam 

semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari 

hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 

Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan melalui Model 

ARIAS berbantuan media video pada kelas IVA SDN Wates 01 Semarang. 

1) Keterampilan guru dalam penelitian ini adalah keterampilan dasar yang harus 

dimiliki guru pada saat mengajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang bumi 

dan alam semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan 

bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan 

KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan 

melalui Model ARIAS berbantuan media video yang indikatornya meliputi: (1) 

keterampilan membuka pelajaran, meliputi: mempersiapkan siswa dalam 
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menerima pelajaran; (2) keterampilan menjelaskan, meliputi: guru 

membagikan soal open-ended beserta petunjuk prosedur pelaksanaannya 

kepada siswa dan guru menjelaskan materi dengan menggunakan bantuan 

media video; (3) keterampilan pembelajaran perseorangan, meliputi: guru 

membimbing siswa dalam membuat catatan kecil yang akan dibawa ke forum 

diskusi dan guru membimbing siswa menuliskan hasil diskusi kelompok secara 

individu; (4) keterampilan mengadakan variasi pembelajaran, meliputi: guru 

membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan masing-masing anggota 3 siswa, 

guru menampilkan media video; (5) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil, meliputi: membimbing siswa dalam mendiskusikan 

pemecahan masalah dari soal yang telah diberikan guru; (6) keterampilan 

mengelola kelas, meliputi: guru menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok; (7) keterampilan menutup 

pelajaran, meliputi: guru mengadakan evaluasi pembelajaran dan guru menutup 

pelajaran. 

2) Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah semua tindakan yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran berupa respon dari rangsangan yang 

diberikan oleh lingkungan belajar dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan 

alam semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan 

bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan 

KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan 

melalui Model ARIAS berbantuan media video dengan indikator sebagai 



80 

 

 

 

berikut: IPA KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari 

hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan 

KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan 

dengan menggunakan model ARIAS dengan berbantuan media video di kelas 

IVA SDN 01 Wates Semarang. Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) Menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran; serta (2) menumbuhkan optimisme pencapaian target 

keberhasilan  (Emotional activities); (3) Memahami tujuan dan manfaat 

pembelajaran (Mental activities); (4) Menjawab pertanyaan guru (Oral 

activities); (5) Membentuk kelompok (Motor activites); (6) Berpartisipasi 

dalam diskusi (Oral activities); (7) Mempresentasikan hasil diskusi (Oral 

activities), (8) Memperhatikan media video pembelajaran (Visual activities, 

Listening activities); (9) Mengerjakan soal evaluasi (Writing activities, Mental 

activities); (10) Jujur dan bertanggung jawab dalam penilaian terhadap teman 

(Emotional activities); (11) Menyimpulkan materi (Mental activities). 

3) Hasil belajar dalam penelitian ini adalah ketercapaian tujuan pembelajaran 

yang diraih oleh siswa dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan alam 

semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari 

hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut), dan 

KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan 

melalui Model ARIAS berbantuan media video pada siswa kelas IVA SD yang 
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aspeknya meliputi ranah kognitif dengan aspek: 1) ingatan; 2) pemahaman; 3) 

penerapan; Pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi 

dari hari ke hari, dengan indikatornya meliputi: (1) Menyebutkan proses 

perubahan kenampakan bumi. (2) Menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh 

perubahan kenampakan bumi dan benda langit. (3) Menggambarkan manfaat 

perubahan kenampakan bumi dan benda langit bagi kehidupan manusia. KD 

10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut), dengan indikatornya meliputi: 

(1) Menyebutkani faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik. (2) 

Menjelaskan proses perubahan lingkungan fisik. (3) Menentukan tindakan 

dalam mengatasi perubahan lingkungan yang merugikan kehidupan manusia. 

Serta KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan, 

dengan indikatornya meliputi: (1) Mengidentifikasi jenis sumber daya alam 

berdasarkan bentuk asalnya. (2) Menjelaskan macam-macam sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhah manusia meliputi tumbuhan, 

hewan dan bahan alam tidak hidup.(3) Menggambarkan proses pemanfaatan 

sumber daya alam secara bijak. 

3.5 SIKLUS PENELITIAN 

3.5.1 Siklus I 

3.5.1.1 Perencanaan 

 Pada siklus I, instrumen yang disiapkan antara lain: 

1) Perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model ARIAS 

berbantuan media video untuk pembelajaran IPA KD 9.2. 
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2) Lembar observasi keterampilan guru. 

3) Lembar observasi aktivitas siswa. 

4) Lembar soal evaluasi pembelajaran IPA KD 9.2. 

5) Angket komponen Assurance. 

6) Lembar kerja kelompok. 

7) Lembar observasi sikap siswa. 

8) Lembar observasi keterampilan siswa. 

9) Lembar Catatan Lapangan. 

3.5.1.2 Tujuan Perbaikan 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2 di kelas IV SD melalui 

model ARIAS berbantuan media video.  

3.5.1.3 Skenario Perbaikan 

 Menerapkan pembelajaran IPA dengan model ARIAS berbantuan video. 

3.5.1.4 Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal 

 ASSURANCE: 

a) Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi berupa 

motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video 

yang dapat menumbuhkan sikap positif. 

b) Guru memberikan target keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar 

siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai target yang disepakati. 

RELEVANCE: 
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c) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan pada 

tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa.  

d) Guru menyampaikan pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa. 

2) Kegiatan Inti 

INTEREST: 

a) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

b) Guru menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif 

dan variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif. 

3) Kegiatan Akhir 

ASSESSMENT: 

a) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

b) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengkoreksi hasil belajar 

teman secara jujur. 

SATISFACTION: 

c) Memberikan penguatan berupa penghargaan verbal (pujian) dan memberi 

kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi. 

d) Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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3.5.1.5 Obervasi 

Observasi yang dilakukan oleh tim observer dalam mengamati kenyataan 

yang terjadi selama pembelajaran meliputi: 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA KD 9.2 

mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari melalui 

model pembelajaran ARIAS berbantuan media video. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 9.2 mendiskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari melalui model 

pembelajaran ARIAS berbantuan media video. 

c. Mengamati sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dan melaksanakan 

tugas 

d. Mengamati keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok. 

3.5.1.6 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator memperoleh hasil refleksi sebagai berikut: 

A. Kelebihan tindakan dalam model ARIAS berbantuan media video 

1) Kelebihan tindakan dalam keterampilan guru pada indikator: 

a) Keterampilan membuka pelajaran 

b) Keterampilan menjelaskan 

c) Keterampilan mengadakan variasi 

d) Keterampilan mengelola kelas 

e) Keterampilan menutup pembelajaran 
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2) Kelebihan dalam aktivitas siswa pada indikator: 

 a) Menunjukkan minat dan sikap positif 

 b) Menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar 

B. Kekurangan tindakan dalam model ARIAS berbantuan media video 

 1) Keterampialan bertanya 

 2) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 3) Keterampilan memberi penguatan 

3.5.1.7 Solusi Perbaikan 

 Karena ada kekurangan pada sebagian komponen model ARIAS ini, maka 

siklus akan dilanjutkan dengan perbaikan sebagai berikut: 

A.  Pada keterampilan bertanya, guru memperbaiki cara penyampaian pertanyaan 

dan memberikan persepsi yang mudah diselaraskan dengan pengetahuan 

siswa. 

B. Pada keterampilan bertaya, guru memberikan pertanyaan yang disesuaikan 

atau yang berhubungan dengan video yang ditayangkan sebelumnya. 

C. Pada keterampilan memberi penguatan, guru memberikan reward kecil untuk 

lebih memotivasi siswa untuk meningkatkan kompetensi. 

D. Pada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru perlu memberi 

arahan yang lebih baik pada kelompok yang akan menyampaikan hasil 

diskusi.  
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3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Perencanaan 

 Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2015. Instrumen yang 

disiapkan antara lain: 

1) Perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model ARIAS 

berbantuan media video untuk pembelajaran IPA KD 10.1 

2) Lembar observasi keterampilan guru. 

3) Lembar observasi aktivitas siswa. 

4) Lembar soal evaluasi pembelajaran IPA KD 10.1 

5) Lembar kerja kelompok. 

6) Lembar observasi sikap siswa. 

7) Lembar observasi keterampilan siswa. 

8) Lembar Catatan Lapangan. 

3.5.2.2 Tujuan Perbaikan 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 10.1 di kelas IV SD melalui 

model ARIAS berbantuan media video dengan perbaikan pada:  

1)  Keterampilan guru yaitu keterampilan bertanya, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, dan keterampilan memberi penguatan. 

2) Aktivitas siswa berupa partisipasi dalam diskusi dan presentasi hasil diskusi 

3) Hasil belajar kognitif dan psikomotorik. 

 



87 

 

 

 

3.5.2.3 Skenario Perbaikan 

Menerapkan model ARIAS berbantuan media video dengan revisi berupa: 

1) Perbaiakan pada keterampilan bertanya, guru memperbaiki cara penyampaian 

pertanyaan dan memberikan persepsi yang mudah diselaraskan dengan 

pengetahuan siswa; 2) Pada keterampilan bertanya, guru menyampaikan 

pertanyaan sesuai tayangan video sebelumnya. 3) Pada keterampilan memberi 

penguatan, guru memberikan reward kecil untuk lebih memotivasi siswa untuk 

meningkatkan kompetensi; 4) Pada keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, guru perlu memberi arahan yang lebih baik pada kelompok yang akan 

menyampaikan hasil diskusi.  

3.5.2.4 Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal 

ASSURANCE: 

a) Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi berupa 

motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video 

yang dapat menumbuhkan sikap positif. 

b) Guru memberikan target keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar 

siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai target yang disepakati. 

RELEVANCE: 

c) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan pada 

tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa melalui analogi yang mudah 

dipahami. 
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d) Guru menyampaikan pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa berhubungan dengan 

tayangan video. 

B. Kegiatan Inti 

INTEREST: 

a) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

b) Guru menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif 

dan variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif. 

C. Kegiatan Akhir 

ASSESSMENT: 

a) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

b) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengkoreksi hasil belajar 

teman secara jujur. 

SATISFACTION: 

c) Memberikan penguatan berupa penghargaan verbal atau non verbal 

berupa reward dan memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

kesulitan yang mereka hadapi. 

d) Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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3.5.2.5 Obervasi 

Observasi yang dilakukan oleh tim observer dalam mengamati kenyataan 

yang terjadi selama pembelajaran meliputi: 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA KD 10.1 

mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari dan gelombang air laut). 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 10.1 mendiskripsikan 

berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari 

dan gelombang air laut) melalui model pembelajaran ARIAS berbantuan media 

video. 

c. Mengamati sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dan melaksanakan 

tugas 

d. Mengamati keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok. 

3.5.2.6 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator memperoleh hasil refleksi sebagai berikut: 

A. Kelebihan model ARIAS berbantuan video 

  Kelebihan pembelajaran ARIAS pada indikator: 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

2) Keterampilan menjelaskan 

3) Keterampialan bertanya 

4) Keterampilan membimbing kelompok kecil 

5) Keterampilan mengadakan variasi 
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6) Keterampilan mengelola kelas 

7) Keterampilan menutup pembelajaran 

B. Kekurangan model ARIAS berbantuan video 

 1)  Keterampilan memberi penguatan 

3.5.2.7 Solusi Perbaikan 

 Karena masih ada kekurangan pada sebagian indikator keterampilan guru 

pada model ARIAS ini, maka siklus akan dilanjutkan dengan perbaikan pada 

keterampilan memberi penguatan yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu 

kalimat penguatan baik berupa tanggapan, kesimpulan, arahan, maupun pujian. 

3.5.3 Siklus III 

3.5.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dibuat peneliti pada tahap perencanaan ini yaitu sebagai 

berikut: 

Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2015. Instrumen yang disiapkan 

antara lain: 

1) Perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model ARIAS 

berbantuan media video untuk pembelajaran IPA KD 11.1 

2) Lembar observasi keterampilan guru. 

3) Lembar observasi aktivitas siswa. 

4) Lembar soal evaluasi pembelajaran IPA KD 11.1 

5) Lembar kerja kelompok. 

6) Lembar observasi sikap siswa. 
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7) Lembar observasi keterampilan siswa. 

8) Lembar Catatan Lapangan. 

3.5.3.2 Tujuan Perbaikan 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 10.1 di kelas IV SD melalui 

model ARIAS berbantuan media video dengan perbaikan pada: 

1) Keterampilan guru berupa keterampilan memberi penguatan 

2) Aktivitas siswa berupa menyimpulkan materi 

3) Hasil belajar kognitif dan psikomotorik 

3.5.3.3 Skenario Perbaikan 

 Menerapkan model ARIAS berbantuan media video dengan revisi pada 

keterampilan memberi penguatan guru perlu menyiapkan terlebih dahulu kalimat 

penguatan baik berupa kesimpulan dan arahan untuk membantu siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3.5.3.4 Pelaksanaan 

 1) Kegiatan Awal 

ASSURANCE: 

a) Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi berupa 

motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video 

yang dapat menumbuhkan sikap positif. 

b) Guru memberikan target keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar 

siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai target yang disepakati. 
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RELEVANCE: 

c) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan pada 

tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa melalui analogi yang mudah 

dipahami. 

d) Guru menyampaikan pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa berhubungan dengan 

tayangan video. 

2) Kegiatan Inti 

INTEREST: 

a) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

b) Guru menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif 

dan variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif. 

C. Kegiatan Akhir 

ASSESSMENT: 

a) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

b) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengkoreksi hasil belajar 

teman secara jujur. 
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SATISFACTION: 

c) Memberikan penguatan berupa penghargaan verbal atau non verbal berupa 

reward dan memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan 

yang mereka hadapi. 

d) Guru membimbing dan menetapkan kesimpulan-kesimpulan di akhir 

pembahasan bersama siswa. 

3.5.3.5 Obervasi 

Observasi yang dilakukan oleh tim observer dalam mengamati kenyataan 

yang terjadi selama pembelajaran meliputi: 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPA KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan melalui model 

pembelajaran ARIAS berbantuan media video. 

c. Mengamati sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dan melaksanakan 

tugas. 

d. Mengamati keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok. 

3.5.3.6 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator memperoleh hasil refleksi bahwa setiap indikator sudah tercapai 

dengan baik, sehingga sudah tidak ada kelemahan dari model pembelajaran 

ARIAS berbantuan media video. 
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3.5.3.7 Solusi Perbaikan 

 Setelah semua indikator tercapai atau tujuan penelitian sudah tercapai 

maka siklus tindakan dihentikan pada siklus III. 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dan 

catatan lapangan dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta pada 

KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 

10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan melalui model ARIAS 

berbantuan media video. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang sebanyak 36 siswa 

yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Hasil pengamatan 

diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa, catatan lapangan dan hasil belajar 

yang diperoleh dari tes selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, 

hasil evaluasi dalam pembelajaran melalui model ARIAS menggunakan media 

video. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen diambil dari data awal hasil pada tes, hasil 
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pengamatan, catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil dokumentasi 

baik berupa foto maupun video. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari hasil catatan 

pengamatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan 

guru dan hasil pembelajaran. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. 

Data kuantitatif diperoleh dari data hasil belajar ranah kognitif siswa kalas IVA 

SDN Wates 01 Semarang setelah pembelajaran berlangsung.  

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta 

pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan 

hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan melalui model ARIAS 

berbantuan media video yang dikategorikan menjadi: sangat baik (SB), baik (B), 

cukup (C), dan kurang (K) dengan menggunakan lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik 

dalam pembelajaran IPA. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa: (1) model 
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pembelajaran ARIAS berbantuan media video adalah model tindakan yang paling 

baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA; (2) kategori atau kriteria 

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

hasil belajar. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes 

dan non tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes merupakan pengambilan data berupa informasi mengenai 

pengetahuan, sikap, bakat dan lainnya menggunakan pengukuran bekal awal atau 

hasil belajar dengan berbagai prosedur penelitian.(Tim PGSM, 1999; Sumarno, 

1997; Mills, 2004). Tes dalam penelitian ini adalah pengukuran tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan dalam bentuk evaluasi pada 

akhir pembelajaran.. 

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes digunakan sebagai pelengkap dan dijadikan sebagai 

pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil 

belajar. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi  

catatan lapangan dan angket dalam pengambilan data dengan teknik non tes. 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pengamatan ini  
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dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan (format, daftar cek), catatan 

lapangan, jurnal harian, observasi aktivitas di kelas, alat perekam elektronik, atau 

pemetaan kelas (Mills, 2004 dalam Kunandar, 2013:143 ).  

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan 

seberapa efektif kegiatan belajar mengajar terlebih pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA tentang bumi dan alam 

semesta pada KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari 

hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 

Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan di kelas IVA SDN 

01 Wates Semarang melalui model pembelajaran ARIAS dengan berbantuan media 

video. 

b. Dokumentasi 

Menurut Kunandar, (2013:195) agar peneliti memiliki alat pencatatan 

untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran 

dalam rangka penelitian tindakan kelas, untuk menangkap suasana kelas, detail 

tentang peristiwa-peristiwa penting atau khusus yang terjadi atau ilustrasi dari 

episode tertentu, alat-alat elektronik ini dapat saja digunakan untuk membantu 

mendeskripsikan apa yang peneliti catat dalam catatan lapangan, apabila 

memungkinkan. 

Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumentasi foto dan video dari 

camera digital. Dokumentasi berisi proses kegiatan belajar mengajar selama 
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penelitian dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS berbantuan video 

untuk mata pelajaran IPA di kelas IV A SDN Wates 01. 

c. Catatan lapangan  

Catatan lapangan (field notes) adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau 

mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau 

objek penelitian tindakan kelas. Berbagai hasil pengamatan tentang aspek 

pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dan siswa, 

interaks siswa dengan siswa, dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai 

catatan lapangan dan akan digunakan sebagai sumber data PTK (Kunandar, 

2013:197-198) 

Penelitian ini menggunakan catatan lapangan yang berasal dari catatan 

selama proses pembelajaran berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan model ARIAS 

berbantuan media video. 

d. Angket atau Kuesioner 

 Angket atau kuesioner merupakan instrumen di dalam teknik komunikasi 

tidak langsung. Instrumen atau alat ini, menghimpun data yang bersifat informatif 

dengan atau tanpa penjelasan atau interpretasi berupa pendapat, buah pikiran, 

penilaian, ungkapan perasaan, dan lain-lain. Menurut Kunandar, (2013:173) 

kuesioner atau angket dapat disebut wawancara tertulis yang dalam realitas, 

wawancara dan angket  merupakan instrumen penelitian yang paling efektif untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden tentang suatu masalah atau topik 

penelitian. 
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 Angket dalam penelitian ini berisi pertanyaan mengenai keadaan 

emosional dan mental siswa selama proses pembelajaran yang tidak dapat 

diperoleh langsung dengan menggunakan intrumen observasi dan catatan 

lapangan. 

3.6.4 Validitas Alat Pengumpulan Data 

Menurut Kunandar (2013:103), penelitian tindakan kelas yang tergolong 

kualitatif dengan sifat deskriptif  dan naratif memiliki cara-cara tersendiri dalam 

melakukan validasi dan reliabilitas. Validasi menunjuk pada derajat keterpercayaan 

terhadap proses dan hasil PTK, sedangkan reliabilitas menunjuk pada sejauh mana 

kajian dapat direplikasi oleh peneliti. Seperti yang ditambahkan oleh Widoyoko (2011: 

129) tentang Validitas instrumen secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu validitas internal (internal validity) yang meliputi validitas isi dan validitas 

konstruk, serta validitas eksternal (external validity) yang meliputi validitas 

kesejajaran dan validitas prediksi. 

Berdasarkan uraian tersebut, validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas internal, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi untuk 

instrumen tes, sedangkan validitas konstruk untuk instrumen non tes. 

3.6.4.1 Validitas isi 

Instrumen yang harus mempunyai validitas isi (content validity) adalah 

instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil belajar dalam aspek kecakapan 

akademik (academic skills). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran 

(Widoyoko 2011: 129). Widoyoko (2013: 143) menambahkan bahwa untuk 
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menyusun instrumen yang memenuhi validitas isi, maka dalam penyusunan butir-butir 

instrumen harus mengacu pada silabus, mulai dari standar kompetensi, kompetnsi 

dasar, sampai indikator. 

Berdasarkan pendapat dari Widoyoko, maka dalam penelitian ini instrumen 

pengumpulan data harus sesuai dengan silabus mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

pada kelas IV, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. 

3.6.4.2 Validitas Konstruk 

 Sebuah tes dikatakan mamiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang 

membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan 

dalam tujuan pembelajaran atau mengukur sesuatu sesuai dengan definisi yang 

digunakan. Validitas konstruk mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur 

konsep dari suatu teori, yaitu yang menjadi dasar penyusunan instrumen (Widoyoko 

2011: 131).  

 Berdasarkan uraian mengenai validitas konstruk tersebut, butir instrumen non 

tes dalam penelitian ini harus berkaitan dengan indikator, definisi opersional, dan 

konsep teori tentang variabel yang diukur dalam keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. 

3.6.5 Teknik Analisis Data 

3.6.5.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif ini berupa analisis hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif dalam  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean. Data 
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kuantitatif ini disajikan dalam bentuk persentase. Langkah – langkah untuk 

menganalisis data sebagai berikut : 

a. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

 Menurut Poerwanti (2008: 6-15)  rumus untuk menghitung skor siswa 

dengan metode PAP yaitu: 

Skor =  x 100  (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan:  

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

skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

  = skor teoritis 

b. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Persentase Ketuntasan Belajar 

 

 

 

c. Menghitung mean 

Menurut Sugiyono (2011: 49) rata-rata (mean) ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi 

dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok tersebut. 

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

  

Untuk: 

% ketuntasan belajar=   x 100% 
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           Me   = Mean (Rata-rata) 

    =  Epsilon (baca jumlah) 

    =  Nilai x ke I sampai ke n 

    = Jumlah individu 

(Sugiyono 2011:49) 

 Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikelompokkan dalam dua kategori tuntas (>63) dan tidak 

tuntas (≤63), dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal 

> 63 ≥ 80% Tuntas 

≤ 63 < 80% Tidak Tuntas 

 

Melalui tabel diatas, dengan demikian dapat ditentukan jumlah siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas. 

 Menurut Widoyoko (2013: 110) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah dan tertinggi 

2) Mencari median 

3) Membagi rentang menjadi 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang 

 Setelah itu menghitung data skor dengan cara sebagai berikut: 
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R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyak skor = (T-R) + 1 

 Q2 = median 

Letak Q2 =  untuk data ganjil atau genap. 

 Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  untuk data genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

 Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  untuk data ganjil 

Kuartil keempat = T 

 Nilai yang di dapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

kriteria data kualitatif. 

Tabel 3.3 Kriteria Data Kuantitatif 

Interval Skor Kriteria 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria 

ketuntasan belajar di SD N 01 Wates dengan menggunakan KKM individual 

dan klasikal.   
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3.6.5.2 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari lembar observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa serta catatan lapangan yang dilakukan pada 

saat tahapan observasi dalam proses pembelajaran IPA KD 9.2 mendiskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan 

berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 

gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam 

dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS dengan berbantuan media 

video di kelas IVA SDN 01 Wates Semarang yang dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif yang dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu sangat 

baik, baik, cukup dan kurang. Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

untuk menganalisis: 

a. Model pembelajaran ARIAS berbantuan media video adalah yang paling baik 

dalam meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA KD 9.2 mendiskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 

gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam 

dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS dengan berbantuan 

media video di kelas IVA SDN 01 Wates Semarang. 

b. Kategori atau kriteria variabel dalam penelitian ini yaitu keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA KD 9.2 

mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1  
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mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan 

Sumber Daya Alam dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS 

dengan berbantuan media video yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 Kriteria Nilai Klasikal Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

27,5 sd 32 Sangat Baik 

20,5 sd 27,5 Baik 

14,5 sd 20,5 Cukup 

8 sd 14,5 Kurang 

 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA KD 9.2 mendiskripsikan 

posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan 

berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 

gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam 

dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS dengan berbantuan media 

video pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang, dikatakan sangat baik 

apabila dapat mencapai 4 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 

27,5 sampai 32 yang menunjukkan skala 4 > 3, 2, 1. Dikatakan baik apabila dapat 

mencapai 3 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 20,5 sampai 

27,5 yang menunjukkan skala 3 > 2, 1. Dikatakan cukup apabila dapat mencapai 2 

deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 14,5 sampai 20,5 yang 
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menunjukkan skala 2 > 1. Dikatakan kurang apabila hanya dapat mencapai 1 

deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 8 sampai 14,5 yang 

menunjukkan skala 1. 

Tabel 3.6 Kriteria Nilai Klasikal Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

36,26 sd 44 Sangat Baik 

27,6 sd 36,25 Baik 

18,76 sd 27,5 Cukup 

11 sd 18,75 Kurang 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA KD 9.2 mendiskripsikan posisi 

bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 mendiskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 

gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam 

dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS dengan berbantuan media 

video pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang, dikatakan sangat baik 

apabila dapat mencapai 4 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 

36,26 sampai 44 yang menunjukkan skala 4 > 3, 2, 1. Dikatakan baik apabila 

dapat mencapai 3 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 27,6 

sampai 36,25 yang menunjukkan skala 3 > 2, 1. Dikatakan cukup apabila dapat 

mencapai 2 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 18,76 sampai 

27,5 yang menunjukkan skala 2 > 1. Dikatakan kurang apabila hanya dapat 
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mencapai 1 deskriptor dalam setiap indikator dengan skor interval 11 sampai 

18,75 yang menunjukkan skala 1. 

Tabel 3.7 Kriteria Nilai Hasil Belajar Kognitif 

Skor Interval Kategori 

80,26 sd 100 Sangat Baik 

61,26 sd 80,25 Baik 

42,76 sd 61,25 Cukup 

25 sd 42,75 Kurang 

 

Hasil belajar ranah kognitif dalam pembelajaran IPA KD 9.2 

mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 

mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan 

Sumber Daya Alam dengan lingkungan dengan menggunakan model ARIAS 

dengan berbantuan media video pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 Semarang, 

dikatakan sangat baik apabila dapat memperoleh skor interval 80,25 sampai 100 

yang artinya memiliki penguasaan materi 80,25% samapi 100%. Dikatakan baik 

apabila memperoleh skor interval 61,5 sampai 80,25 yang artinya memiliki 

penguasaan materi 61,5% sampai 80,25%. Dikatakan cukup apabila memperoleh 

skor interval 42,75 sampai 61,25 yang yang artinya memiliki penguasaan materi 

42,75% sampai 61,25%. Dikatakan kurang apabila memperoleh skor interval 25 

sampai 42,75 yang yang artinya memiliki penguasaan materi 25% sampai 42,75%. 

 Hasil belajar ranah afektif disajikan dengan hasil observasi penilaian sikap 
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siswa yang muncul dalam proses pembelajaran. Berikut instrumen pertanyaan 

yang diajukan untuk mendukung penilaian sikap. 

No. 
Pernyataan 

Pilihan Sikap ( √ ) 

SS S N TS STS 

1. Saya suka pelajaran IPA      

2. Saya yakin pelajaran IPA mudah 

dipahami 

     

3. Saya yakin mendapat nilai yang baik      

4. Saya tahu apa yang harus dilakukan 

untuk mendapat nilai yang baik 

     

5. Menurut saya, pelajaran IPA itu 

sangat penting 

     

Jumlah Perolehan Skor  

Kriteria  

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 

S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral   Skor minimal 5,  maksimal 25 

 Untuk hasil belajar afektif, kriteria penilaian instrumen dibuat sesuai 

jumlah item pertanyaan. Skor tertinggi setiap item pertanyaan adalah 5 dan skor 

terendah adalah 1. Sehingga skor maksimal adalah 5 x 5 = 25 dan skor minimal 

adalah 5 x 1 = 5. 
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Tabel 3.8 Kriteria Nilai Hasil Belajar Afektif Individu 

Skor Interval Kategori 

21 sd 25 Sangat Baik 

16 sd 20 Baik 

11 sd 15 Cukup 

5 sd 10 Kurang 

 

 Hasil akhir penilaian afektif merupakan gabungan atau total dari perolehan 

hasil belajar yang telah diakumulasikan sesuai jumlah seluruh siswa. Jika total ada 

36 siswa, maka nilai rata-rata maksimal kelas adalah 36 x 25 = 900, dan nilai rata-

rata minimal kelas adalah 36 x 5 = 180. 

Tabel 3.9 Kriteria Nilai Hasil Belajar Afektif Klasikal 

Skor Interval Kategori  

721 sd 900 Sangat Baik 

541 sd 720 Baik 

361 sd 540 Cukup 

180 sd 360 Kurang 

 

Sedangkan untuk penilaian psikomotorik, Hasil belajar disajikan dengan 

hasil observasi penilaian kerja kelompok dalam proses pembelajaran. Berikut 

instrumen yang mendukung penilaian ranah psikomotorik keterampilan berbicara.  
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No. 
Aspek Keterampilan 

Kriteria Penilaian ( √ ) 

SK K C B SB 

1. Aktivitas dalam kelompok baik      

2. Aktif menyampaikan ide / gagasan      

3. Berani menyampaikan pendapat      

4. Berani tampil      

5. Kompak dalam kelompok      

Jumlah Perolehan Skor  

Kriteria  

 

Keterangan : 

SK = Sangat Kurang  B = Baik 

K = Kurang   SB = Sangat Baik 

C = Cukup   Skor minimal 5,  maksimal 25 

 

 Untuk hasil belajar psikomotorik, kriteria penilaian instrumen dibuat 

sesuai jumlah item pengamatan. Skor tertinggi setiap item pengamatan adalah 5 

dan skor terendah adalah 1. Sehingga skor maksimal adalah 5 x 5 = 25 dan skor 

minimal adalah 5 x 1 = 5. 
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Tabel 3.10 Kriteria Nilai Hasil Belajar Psikomotorik Individu 

Skor Interval Kategori 

21 sd 25 Sangat Baik 

16 sd 20 Baik 

11 sd 15 Cukup 

5 sd 10 Kurang 

 

 Hasil akhir penilaian psikomotorik merupakan gabungan atau total dari 

perolehan hasil belajar yang telah diakumulasikan sesuai jumlah seluruh siswa. 

Jika total ada 36 siswa, maka nilai rata-rata maksimal kelas adalah 36 x 25 = 900, 

dan nilai rata-rata minimal kelas adalah 36 x 5 = 180. 

Tabel 3.11 Kriteria Nilai Hasil Belajar Psikomotorik Klasikal 

Skor Interval Kategori 

721 sd 900 Sangat Baik 

541 sd 720 Baik 

361 sd 540 Cukup 

180 sd 360 Kurang 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

 Indikator keberhasilan penggunaan model pembelajaran ARIAS berbantuan 

media video dalam peningkatan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2 

mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari, KD 10.1 

mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari dan gelombang air laut, dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan 
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Sumber Daya Alam dengan lingkungan pada siswa kelas IVA SDN Wates 01 

Semarang ialah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas IV KD 9.2, 10.1, dan 11,1 

menggunakan model ARIAS berbantuan media video meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (20,5 ≤ skor < 27,5). 

b. Aktivitas siswa dalam dalam pembelajaran kelas IPA kelas IV KD 9.2, 10.1, 

dan 11,1 menggunakan model ARIAS berbantuan media video meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (27,6 ≤skor< 36,25). 

c. Hasil belajar siswa ranah kognitif dalam pembelajaran IPA kelas IV KD 9.2, 

10.1, dan 11,1 menggunakan model ARIAS berbantuan media video meningkat 

dengan ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 70 dan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar > 80%, sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotorik 

sekurang-kurangnya mencapai kategori baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Peneliti melaksanakan tiga kali siklus penelitian yang masing-masing 

terdiri dari satu kali tindakan atau satu kali pertemuan. Setiap pertemuan memiliki 

alokasi waktu 2 x 35 menit atau dua jam pelajaran. Berikut ini akan dipaparkan 

hasil penelitian tindakan kelas yang terdiri atas pemaparan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui model ARIAS 

Berbantuan Media Video Pada Siswa Kelas IV A SD Negeri 01 Wates Semarang.. 

Supaya lebih jelas, akan dijabarkan pada deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

persiklus sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan video pembelajaran di kelas IV A SDN Wates 01 Semarang dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

4.1.1.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 pada pukul 07.00 

sampai dengan 08.30 WIB dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA KD 9.2 di kelas IV SD melalui model ARIAS berbantuan media video. Materi 

pada siklus I adalah tentang posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam siklus I adalah sebagai berikut: 
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A. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang suka melihat bintang di malam hari?” 

3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya 

diri siswa dengan memberikan umpan balik positif berupa pertanyaan 

mudah tentang pengalaman mengamati perubahan kenampakan bumi. 

4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 

B. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

2) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran tentang perubahan 

kenampakan bumi dan posisi bulan. 

3) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

4) Guru menayangkan tentang akibat pergarakan bumi dan posisi bulan 

terhadap kehidupan di bumi. 

5) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

6) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 

7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil laporan 

diskusi. 
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C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Tahap satisfaction, Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

3) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi yang 

menjadi kesulitan. 

5) Guru melakukan tindak lanjut. 

4.1.1.2 Observasi 

4.1.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Berdasarkan data hasil penelitian siklus I keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA model ARIAS bernatuan media video, diperoleh data sebagai 

berikut.  
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Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator 

keterampilan guru 
Sub Indikator Skor 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

Mempersiapkan pembelajaran    4 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

Menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan 

   3 

3. Keterampilan bertanya Memberikan pertanyaan yang menstimulasi 

siswa untuk memberi tanggapan 

   2 

4. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Membimbing siswa dalam membagi 

kelompok dan berdiskusi 

2 

5. Keterampilan 

mengadakan variasi 

Mengadakan variasi pembelajaran dengan 

penggunaan media video 

3 

6. Keterampilan mengelola 

kelas 

Memberi kesempatan siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa lain 

3 

7. Keterampilan memberi 

penguatan 

Memberi pujian atau penghargaan untuk 

siswa yang berhasil dan motivasi pada siswa 

yang belum berhasil 

1 

8. Keterampilan menutup 

pembelajaran  

Memantau penyelesaian soal evaluasi dan 

membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

3 

Jumlah Perolehan Skor 21 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Baik 

 

 Data hasil observasi keterampilan guru siklus I disajikan dalam diagram 

batang berikut ini: 
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Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus I dalam pembelajaran IPA model ARIAS berbantuan video menunjukkan 

kategori B (Baik). Hasil observasi setiap indikator dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1)  Indikator Keterampilan Membuka Pelajaran 

Ada 4 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberi 

salam dan membimbing siswa berdoa, (b) memeriksa presensi kehadiran, (c) 

menyampaikan apersepsi dan motivasi, (d) menetapkan target keberhasilan. 

Dengan kata lain, semua aspek sudah nampak dengan perolehan skor 4 dan sudah 

mencapai hasil yang maksimal. 
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2) Indikator Keterampilan Menjelaskan 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, (b) menjelaskan manfaat pembelajaran, dan (c) memberikan 

contoh relevan dengan kehidupan. Sedangkan aspek yang masih kurang yaitu 

memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa. Untuk indikator ini 

mendapatkan skor 3. 

3) Indikator Keterampilan Bertanya 

  Ada 2 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru 

menyampaikan pertanyaan yang terbuka (umum) dan sesuai dengan materi, dan 

(b) menyampaikan pertanyaan yang tidak tertalu sulit. Sedangkan aspek yang 

masih perlu banyak diperbaiki yaitu: (c) pertanyaan yang diberikan menimbulkan 

respon positif dan (d) pertanyaan yang diberikan bersifat konseptual. Indikator ini 

mendapatkan skor 2. 

4) Indikator Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

  Ada 2 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (b) pembagian 

kelompok secara adil dan (d) membimbing kelompok dilakukan dengan instruksi 

dan bimbingan yang jelas. Sedangkan aspek yang belum nampak yaitu: (a) 

pembagian kelompok dilakukan dengan tertib dan (c) pembagian kelompok 

menggunakan teknik yang menarik. Untuk indikator ini mendapat skor 2. 

5) Indikator Mengadakan Variasi 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberikan 

keterangan sesuai tampilan video, (c) memebrikan ulasan kembali yang berkaitan 

dengan masalah yang didiskusikan, (d) membimbing siswa untuk mencatat hal-hal 
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penting dari materi yang telah diputarkan melalui video. Sedangkan aspek yang 

belum muncul yaitu aspek pemberian penjelasan ulang yang mempermudah siswa 

memahami materi dari tayangan video. Skor untuk indikator ini adalah 3. 

6) Indikator Keterampilan Mengelola Kelas 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

instruksi secara jelas, (b) mengatur pola tukar lembar jawab, (d) memberikan 

petunjuk cara penilaian. Sedangkan indikator yang belum muncul pada aspek  (c) 

menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif. Pada indikator keterampilan ini 

mendapat skor 3. 

7) Indikator Keterampilan Memberi Penguatan 

  Ada 1 aspek saja yang nampak pada indikator ini, yaitu aspek memberikan 

motivasi kepada siswa yang belum mencapai target keberhasilan. Sedangkan 3 

aspek lainnya yaitu: (a) memeberikan penghargaan verbal dan nonverbal (reward), 

(b) memberikan pujian atau penghargaan objektif kepada kelas yang diajar, (c) 

memberikan penguatan kepada siswa agar menjaga prestasi belajarnya, belum 

dilaksanakan oleh guru. Untuk indikator ini hanya mendapat skor 1. 

8) Indikator Keterampilan Menutup Pelajaran 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

petunjuk cara penyelesaian soal evaluasi, (b) memantau siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi, (c) mengumpulkan lembar kerja siswa. Sedangkan yang perlu 

banyak diperbaiki pada aspek (d) memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan kesulitan belajar dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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4.1.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan 

model ARIAS berbantuan media video siklus I, diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator 

Skor tingkat 

kemampuan 
Jumlah 

Rata-

rata 

dengan 

pembulatan 

Komponen 

ARIAS 
0 1 2 3 4 

1. menunjukkan minat 

dan sikap positif 

dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran 

(Emotional 

Activity) 

 

0 

 

3 

 

10 

 

14 

 

9 

 

101 

 

2,81 

A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

2. menetapkan target 

pencapaian 

keberhasilan belajar 

(Emotional 

activities) 

 

0 

 

1 

 

9 

 

15 

 

11 

 

108 

 

3,00 

3. mengingat kembali 

pengalaman nyata 

yang berhubungan 

dengan materi yang 

(Mental Activity) 

 

0 

 

12 

 

11 

 

8 

 

7 

 

86 

 

2,39 

R
E

L
E

V
A

N
C

E
 

4. merespon 

pertanyaan stimulus 

dari guru (Oral 

activities) 

 

0 

 

10 

 

 

6 

 

16 

 

4 

 

86 

 

2,39 

5. membentuk 

kelompok diskusi 

(Motor activity) 

 

0 

 

2 

 

13 

 

18 

 

3 

 

94 

 

 

2,61 IN
T

E
R

E
S

T
 6. memperhatikan 

tayangan video 

 

0 

 

5 

 

6 

 

21 

 

4 
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yang diputarkan 

guru (visual & 

listening activity) 

96 2,67 

7. tanggung jawab 

dalam 

melaksanakan tugas 

diskusi kelompok 

(Oral Activity) 

 

0 

 

11 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

 

13 

 

89 

 

2,47 

8. mempresentasikan 

hasil diskusi (Oral 

Activity) 

 

0 

 

17 

 

11 

 

 

6 

 

2 

 

65 

 

1,81 

9. mengerjakan soal 

evaluasi (writing 

activity) 

 

0 

 

1 

 

 

8 

 

24 

 

3 

 

101 

 

2,81 A
S

S
E

S
S

M
E

N
T

 

10. memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar 

(emotional activity) 

 

0 

 

3 

 

4 

 

17 

 

12 

 

110 

 

3,06 

 

11. 

 

menyampaikan 

kesulitan yang 

dihadapi (mental 

activity) 

 

 

0 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

62 

 

 

1,72 

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N

 

12. menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

(mental activity) 

 

0 

 

6 

 

5 

 

14 

 

11 

 

102 

 

2,83 

Jumlah skor 1100 30,55  

Kategori Aktivitas Siswa Klasikal BAIK 

 

 Data hasil observasi pada aktivitas siswa siklus I dapat disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut:  
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2.81 
3 

2.39 2.39 
2.61 2.67 

2.47 

1.81 

2.81 
3.06 

1.72 

2.83 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti pelajaran (emotional

activity)
menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar (emotional activities)

mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi yang (mental

activity)
merespon pertanyaan stimulus dari guru (oral activities)

membentuk kelompok diskusi (motor activity)

memperhatikan tayangan video yang diputarkan guru (visual & listening activity)

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas diskusi kelompok (oral activity)

mempresentasikan hasil diskusi (oral activity)

mengerjakan soal evaluasi (writing activity)

memberikan penilaian terhadap hasil belajar (emotional activity)

menyampaikan kesulitan yang dihadapi (mental activity)

menyimpulkan hasil pembelajaran (mental activity)

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 Berdasarkan pada tabel dan diagram 4.2, dapat dicermati bahwa hasil 

observasi aktivitas siswa kelas IV A selama proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model ARIAS. Berbatuan media video pada siklus I memperoleh 

skor 30,55 dan termasuk kategori baik. Untuk lebih jelasnya, uraian secara rinci 

aktivitas siswa pada siklus I adalah sebagai beikut. 
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1) Indikator Menunjukkan Sikap dan Minat Positif dalam Kesiapan Mengikuti 

Pelajaran. 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor  2,81. Hal ini mendiskripsikan 

aktivitas sebagian besar siswa di kelas menunjukkan sikap dan minat postitif 

untuk menerima pembelajaran. Hal ini ditandai dengan deskriptor yang muncul 

yaitu:  (a) berdo’a sebelum pelajaran dimulai, (b) mengucapkan salam, (c) 

memfokuskan perhatian, dan (d) tertib memulai pelajaran. Sebagian besar siswa 

sudah menunjukkan sikap positif ketika guru mulai memasuki kelas dan memulai 

pembelajaran.  

2) Indikator Menetapkan Target Pencapaian Keberhasilan Belajar 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 3,00. Untuk indikator ini, guru 

telah mempersiapkan angket yang berisi beberapa pertanyaan mengenai indikator 

penetapan target keberhasilan belajar. Siswa akan memilih target nilai yang 

dikehendakinya sesuai dengan keyakinan pada kemampuan diri siswa masing-

masing. Deskriptor yang dinilai dari aktivitas ini yaitu: (a) berani menetapkan 

target keberhasilan, (b) memperhatikan (yakin) terhadap kemampuan diri, (c) 

merencanakan tujuan belajar, dan (d) menetapkan usaha yang harus dilakukan 

untuk mencapai target yang diinginkan. 

3) Indikator Mengingat Kembali Pengalaman Nyata yang Berhubungan dengan 

Materi yang Akan Disampaikan Guru 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,39. Aspek yang dinilai 

adalah: (a) Siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan guru, (b) mengetahui 
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hubungan antara pengalaman dan materi yang disampaikan guru, (c) memberikan 

contoh relevan, dan (d) memperhatikan penjelasan dari guru.  

4) Indikator Merespon Pertanyaan Stimulus dari Guru 

  Pada indikator ini, siswa memeperoleh skor 2,39. Aspek yang dinilai 

adalah: (a) keberanian untuk mencoba menjawab, (b) jawaban sesuai dengan topik 

yang ditanyakan, (c) menjawab dengan suara yang jelas, dan (d) tidak gugup atau 

grogi dalam menjawab. Sebagian siswa sudah berani menjawab pertanyaan dan 

menjawab dengan baik.  

5) Indikator Membentuk Kelompok Diskusi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,61. Aspek yang dinilai 

adalah: (a) menentukan anggota kelompok, (b) menerima tugas kelompok, (c) 

melaksanakan instruksi guru, dan (d) membagi tugas kelompok. Pada umumnya 

siswa telah berhasil menentukan sendiri anggota kelompoknya tanpa diinstruksi 

oleh guru, tapi ada beberapa anak yang tidak mendapatkan kelompok sehingga 

guru yang harus menempatkannya.  

6) Indikator Memperhatikan Tayangan Video yang Diputarkan Oleh Guru 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,67. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) Pandangan mata fokus pada media pembelajaran, (b) Memperhatikan tayangan 

video pembelajaran dari awal sampai akhir, (c) Mendengarkan penjelasan dan 

petunjuk dari guru, dan (d) Memperhatikan poin-poin penting dalam materi yang 

disampaikan melalui video. Seluruh siswa tertarik dengan tayangan video yang 

diputarkan melalui LCD proyektor. Beberapa anak memang ada yang tidak 

memperhatikan keseluruhan video, tapi siswa tidak mengganggu yang lain. 
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7) Indikator Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas Diskusi Kelompok 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,47. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) melaksanakan tugas diskusi kelompok, (b) berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok, (c) kompak dalam kerja kelompok, dan (d) mampu menyelesaikan 

tugas diskusi sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagian besar siswa 

melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Beberapa kelompok mampu 

menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan, tapi ada juga yang belum 

mampu menyelesaikan tugas meski diberi tambahan waktu. 

8) Indikator Mempresentasikan Hasil Diskusi 

  Siswa memperoleh skor 1,81 pada indikator ini. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) Presentasi dengan suara yang jelas, (b) lancar dalam menyampaikan hasil 

diskusi, (c)  kompak dalam presentasi, (d) tertib dalam presentasi. Rendahnya skor 

pada indikator ini disebabkan siswa belum bersedia menyampaikan hasil diskusi 

di depan kelas. Sehingga guru menginstruksikan siswa membacakan hasil diskusi 

di bangku kelompok. Sebagian besar melaksanakan penyampaian hasil diskusi 

dengan tertib walaupun dengan suara yang masih kurang jelas dan lantang. 

9) Indikator Mengerjakan Soal Evaluasi 

  Siswa memperoleh skor 2,81 pada indikator ini. Aspek yang dinilai antara 

lain: (a) mempersiapkan alat tulis pribadi, (b) menerima lembar soal dengan tertib, 

(c) mengerjakan soal dengan tertib, (d) mengumpulkan hasil pekerjaan sesuai 

waktu yang telah ditentukan. Seluruh siswa mengerjakan soal dengan tenang dan 

tertib. Pengumpulan hasil pekerjaan dapat dikoordinir dengan baik walaupun 
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beberapa anak masih belum menyelesaikan hasil pekerjaannya sampai waktu yang 

diberikan habis. 

10) Indikator Memberikan Penilaian Terhadap Hasil Belajar 

  Siswa memperoleh skor 3,06 pada indikator ini. Aspek yang dinilai antara 

lain: (a) teliti dalam menilai hasil pekerjaan teman, (b) memberi penilaian objektif 

dan jujur, (c) mengikuti instruksi atau arahan guru, dan (d) beranggung jawab 

terhadap hasil koreksi. Semua siswa dapat mengoreksi hasil pekerjaan siswa lain 

dengan jujur dan bertanggung jawab. Hanya sebagian kecil siswa yang tidak 

memperhatikan instruksi guru, sehingga harus mendapat konfirmasi ulang dari 

guru.  

11) Indikator Menyampaikan Kesulitan yang Dihadapi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 1,72. Adapun aspek yang 

dinilai dari indikator ini adalah: (a) berani mencoba menyampaikan kesulitan yang 

dihadapi, (b) menyampaikan dengan suara yang jelas, (c) menyampaikan dengan 

maksud yang jelas, dan (d) tidak gugup ketika menyampaikan kesulitan di kelas. 

12) Indikator Menyimpulkan Hasil Pembelajaran 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,83. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) mempersiapkan buku catatan dan alat tulis, (b) menyimak  penjelasan guru, (c) 

menulis poin-poin penting yang sudah dipelajari, dan (d) menulis rencana belajar 

berikutnya. Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik, 

walaupun ada beberapa anak yang meminta guru untuk mengulangi penjelasannya 

karena kurang memperhatikan. 
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4.1.1.2.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

1). Ranah Kognitif 

 Hasil belajar pada siklus I merupakan hasil penilaian dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 36 

siswa. Tes pada siklus I dilakukan dengan mengejakan soal evaluasi untuk ranah 

kognitif, penilaian sikap untuk ranah afektif dan penilaian keterampilan pada 

psikomotorik. Data hasil tes pada mata pelajaran IPA, dapat dilihat pada tebel 

berikut. 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 60,83 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 30 

4. Jumlah siswa yang tuntas 18 

5. Jumlah siswa yang tidak tuntas 18 

6. Persentase ketuntasan kelas 50 % 

Tabel 4.3 Spesifikasi Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I 

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I sebesar 60,83 dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan 

nilai terendah 30. Siswa yang dapat mencapai KKM  18 siswa dan yang belum 

mencapai KKM juga 18 siswa. Semua siswa hadir dalam siklus I dengan 

persentase ketuntasan kelas sebesar 50%. 
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 Nilai siswa pada mata pelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan media video dapat dipaparkan dalam tabel distribusi nilai sebagai 

berikut. 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1. 0-29 0 0% Tidak Tuntas 

2. 30-39 2 5,56% Tidak Tuntas 

3. 40-49 2 5,56% Tidak Tuntas 

4. 50-63 14 38,89% Tidak Tuntas 

5. 64-100 18 50% Tuntas 

Tabel 4.4 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas IV A Siklus I 

 

 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan rentang nilai 0-29, sebesar 0% atau tidak ada. 

Sedangkan rentang 30-39 sebesar 5,56% atau sebanyak 2 siswa. Untuk rentang 

40-49 sebesar 5,56% atau sebanyak 2 siswa. Untuk rentang 50-63 sebesar 38,89% 

atau 14 siswa. Serta untuk rentang 64-100 sebesar 50% atau 18 siswa. 

 Jika persentase ketuntasan kelas dibandingkan dengan data persentase 

ketuntasan awal pada identifikasi masalah dengan persentase ketuntasan 47,22%, 

maka menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,78%. Perbandingan persentase 

ketuntasan kelas pada awal identifikasi masalah dengan persentase ketuntasan 

kelas siklus I dapat dipaparkan dalam bentuk diagram berikut. 
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Diagram 4.3 Perbandingan Persentase Ketuntasan Kelas 

 

2) Ranah Afektif 

 Untuk ranah afektif, penilaian sikap secara klasikal dapat dipaparkan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Hasil Penilaian Sikap Siklus I 

No. 
Aspek Sikap 

Jumlah siswa per criteria Akumulasi 

STS TS N S SS 

1. Saya suka pelajaran IPA 0 3 10 14 9 109 

2. Saya yakin pelajaran IPA mudah dipahami 13 5 8 4 6 93 

3. Saya yakin bisa mendapat nilai yang baik 0 1 9 15 11 144 

4. Saya tahu apa yang harus dilakukan untuk 
mendapat nilai yang baik 

0 3 6 21 6 138 

5. Menurut saya, pelajaran IPA itu sangat 

penting 

0 2 3 27 4 141 

Total Perolehan Skor  625 

Kriteria  Baik 
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 Berdasarkan hasil penilaian ranah afektif yang didapat dari data pengisisan 

angket mengenai aspek-aspek sikap yang ada pada pembelajaran IPA model 

ARIAS berbantuan video, dapat diuraikan  bahwa untuk komponen 

ASSURANCE  ini mendapatkan total skor 625. Total ini didapat dari 

menjumlahkan skor kriteria dengan jumlah siswa pada kriteria yang sudah 

ditentukan. Skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 

untuk netral atau tidak tahu, skor 4 untuk setuju dan skor 5 untuk sangat setuju. 

Total skor 625 menandakan kriteria hasil belajar ranah afektif secara klasikal 

mencapai kategori baik. 

3) Ranah Psikomotorik 

 Untuk ranah psikomotorik, penilaian keterampilan secara klasikal dapat 

dipaparkan dalam tabel berikut:  

No. 
Aspek Keterampilan 

Jumlah siswa per kriteria Jumlah 

SK K C B SB 

1. Aktivitas dalam kelompok baik 0 8 7 3 18 139 

2. Aktif menyampaikan ide / gagasan 15 6 9 2 4 82 

3. Berani menyampaikan pendapat 9 10 3 11 3 97 

4. Berani tampil 14 12 5 0 5 78 

5. Kompak dalam kelompok 10 5 1 15 5 108 

Total Perolehan Skor  504 

Kriteria  Cukup 

Tabel 4.6 Data Hasil Observasi Penilaian Keterampilan Kerja Kelompok 
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4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Dengan penjelasan dari tabel dan diagram pada siklus I, 

peneliti masih perlu melakukan penelitian tindakan untuk siklus selanjutnya 

dikarenakan jumlah siswa yang tuntas masih di bawah 80% dan ketuntasan kelas 

masih berada pada angka 50% yang belum sesuai dengan indikator keberhasilan. 

Hasil belajar pada aspek psikomotorik masih pada angka 504 yang berarti belum 

mencapai kriteria baik. 

Adapun hal-hal yang perlu dianalisis bersama tim kolabolator untuk 

menyusun tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan tindakan siklus I pada keterampilan guru berupa:  

1) ketarmpilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 

2) keterampilan guru dalam menjelaskan memperoleh skor 3 

3) keterampilan guru mengadakan variasi memperoleh skor 3 

4) keterampilan guru mengelola kelas memperoleh skor 3 

5) keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3 

b. Kelebihan tindakan siklus I pada aktivitas siswa berupa: 

1) Aktivitas siswa menunjukkan sikap dan minat positif dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran memperoleh skor 2,81 

2) Aktivitas siswa menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar 

memperoleh skor 3,00 
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3) Aktivitas siswa mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 2,81 

4) Aktivitas siswa memberikan penilaian terhadap hasil belajar memperoleh 

skor 3,06 

5) Aktivitas siswa menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 2,83 

c. Kelebihan tindakan siklus I pada hasil belajar berupa: 

1) Hasil belajar dalam ranah afektif memperoleh skor 625 (Baik) 

d. Kekurangan tindakan siklus I pada keterampilan guru berupa: 

1) Keterampilan bertanya 

2) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

3) Keterampilan memberi penguatan 

e. Kekurangan tindakan siklus I pada aktivitas siswa berupa: 

 1) Mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi 

 2) Merespon pertanyaan stimulus dari guru 

 3) Membentuk kelompok diskusi 

 4) Memperhatikan tayangan video 

 5) Mempresentasikan hasil diskusi 

 6) Menyampaikan kesulitan yang dihadapi 

f. Kekurangan siklus I pada hasil belajar berupa: 

 1) Ketuntasan hasil belajar kognitif klasikal masih 50% 

 2) Hasil belajar psikomotorik masih dalam kategori cukup. 

Beradasarkan hasil refleksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemebelajaran IPA menggunakan model ARIAS berbantuan media video perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan tindakan pada siklus II dikarenakan indikator 
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keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, adapun yang 

perlu diperbaiki dan diadakan revisi tahap pelaksanaan berkutnya adalah: 

1) Guru perlu menjelaskan istilah-istilah baru atau mengganti dengan istilah 

yang lebih mudah dipahami siswa terutama ketika penyampaian materi. 

2) Guru lebih mengoptimalkan fungi media video di awal pembelajaran 

melalui apersepsi yang menarik. 

3) Guru perlu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam membentuk kelompok, 

membuat tata aturan yang lebih jelas dan bisa disepakati bersama-sama 

siswa. 

4) Guru  harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa ketika ingin diputarkan 

ulang video. Kemudian di sela-sela pemutaran itu, guru memberikan 

penjelasan tentang materi yang masih belum dipahami berdasarkan 

dengan tanggapan siswa. 

5) Guru perlu meningkatkan kedisiplinan pada saat siswa mengoreksi hasil 

pekerjaan temannya. 

6) Guru perlu memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam diskusi. 

7) Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

instropeksi tentang kesulitan-kesulitan soal yang dihadapi kemudian 

memberi waktu untuk bertanya. 

8) Untuk membuat siswa memperhatikan instruksi yang diberikan, guru 

dapat memberikan peringatan konsekuensi yang didapat bila tidak 

memperhatikan. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan video pembelajaran di kelas IV A SDN Wates 01 Semarang untuk 

siklus II dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

4.1.2.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan hari Senin tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 07.00 

sampai dengan 08.30 WIB dengan tujuan menerapkan model ARIAS berbantuan 

media video dengan revisi berupa: 1) Perbaiakan pada keterampilan bertanya, 

guru memperbaiki cara penyampaian pertanyaan dan memberikan persepsi yang 

mudah diselaraskan dengan pengetahuan siswa; 2) Pada keterampilan bertanya, 

guru menyampaikan pertanyaan sesuai tayangan video sebelumnya. 3) Pada 

keterampilan memberi penguatan, guru memberikan reward kecil untuk lebih 

memotivasi siswa untuk meningkatkan kompetensi; 4) Pada keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, guru perlu memberi arahan yang lebih baik 

pada kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi. Materi pada siklus II 

adalah tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. Adapun kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam siklus II adalah sebagai berikut: 

A. Kegiatan Awal 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa “Siapa yang pernah naik pesawat?”  

3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya 

diri siswa dengan menampilkan video “take off” yang berhubungan 
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dengan kenampakan lingkungan fisik daratan melalui jendela 

pesawat terbang. 

4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari sesuai dengan 

tayangan video kenampakan lingkungan fisik daratan yang mereka lihat di 

dari jendela pesawat. 

B. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

2) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran faktor penyebab 

perubahan lingkungan fisik. 

3) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

4) Guru memberikan ulasan berkaitan dengan tayangan video.  

5) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

6) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 

7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil 

laporan diskusi. 

C. Kegiatan Akhir 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Tahap satisfaction, Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

3) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 
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4) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi 

yang menjadi kesulitan. 

5) Menutup pembelajaran. 

4.1.2.2 Observasi 

4.1.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA model ARIAS bernatuan media video, diperoleh data sebagai 

berikut.  

Tabel 4.7  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator keterampilan 

guru 
Sub Indikator Skor 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

Mempersiapkan pembelajaran 4 

2. Keterampilan menjelaskan Menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan 

3 

3. Keterampilan bertanya Memberikan pertanyaan yang 

menstimulasi siswa untuk memberi 

tanggapan 

   3 

4. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

Membimbing siswa dalam membagi 

kelompok dan berdiskusi 

3 

5. Keterampilan mengadakan 

variasi 

Mengadakan variasi pembelajaran dengan 

penggunaan media video 

3 

6. Keterampilan mengelola 

kelas 

Memberi kesempatan siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa lain 

4 

7. Keterampilan memberi 

penguatan 

Memberi pujian atau penghargaan untuk 

siswa yang berhasil dan motivasi pada 

siswa yang belum berhasil 

2 

8. Keterampilan menutup 

pembelajaran  

Memantau penyelesaian soal evaluasi dan 

membimbing siswa menyimpulkan hasil 

4 
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No. Indikator keterampilan 

guru 
Sub Indikator Skor 

pembelajaran  

Jumlah Perolehan Skor 26 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Baik 

 

Data hasil observasi keterampilan guru siklus II disajikan dalam diagram batang 

berikut ini: 

0

1

2

3

4

5
Keterampilan membuka

pelajaran

Keterampilan menjelaskan

Keterampilan bertanya

Keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil

Keterampilan mengadakan

variasi

Keterampilan mengelola

kelas

Keterampilan memberi

penguatan

Keterampilan menutup

pembelajaran
 

Diagram 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus II dalam pembelajaran IPA model ARIAS berbantuan video menunjukkan 

kategori B (Baik). Hasil observasi setiap indikator dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1)  Indikator Keterampilan Membuka Pelajaran 

Ada 4 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberi 

salam dan membimbing siswa berdoa, (b) memeriksa presensi kehadiran, (c) 

menyampaikan apersepsi dan motivasi, (d) menetapkan target keberhasilan. 

Dengan kata lain, semua aspek sudah nampak dengan perolehan skor 4 dan sudah 

mencapai hasil yang maksimal. 

2) Indikator Keterampilan Menjelaskan 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, (b) menjelaskan manfaat pembelajaran, dan (c) memberikan 

contoh relevan dengan kehidupan. Sedangkan aspek yang masih perlu diperbaiki 

yaitu dalam pemberian tanggapan pada siswa. Pada indikator ini mendapatkan 

skor 3. 

3) Indikator Keterampilan Bertanya 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru 

menyampaikan pertanyaan yang terbuka (umum) dan sesuai dengan materi, dan 

(b) menyampaikan pertanyaan yang tidak tertalu sulit, dan (d) pertanyaan yang 

diberikan bersifat konseptual. Sedangkan aspek yang masih perlu diperbaiki yaitu: 

(c) pertanyaan yang diberikan menimbulkan respon positif. Indikator ini 

mendapatkan skor 3. 

4) Indikator Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) pembagian 

kelompok dilakukan dengan tertib, (b) pembagian kelompok secara adil, dan (d) 

membimbing kelompok dilakukan dengan instruksi dan bimbingan yang jelas. 
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Sedangkan aspek yang belum nampak yaitu: dan (c) pembagian kelompok 

menggunakan teknik yang menarik. Untuk indikator ini mendapat skor 3. 

5) Indikator Mengadakan Variasi 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberikan 

keterangan sesuai tampilan video, (c) memebrikan ulasan kembali yang berkaitan 

dengan masalah yang didiskusikan, (d) membimbing siswa untuk mencatat hal-hal 

penting dari materi yang telah diputarkan melalui video. Sedangkan aspek yang 

perlu diperbaiki yaitu aspek (b) pemberian penjelasan ulang yang mempermudah 

siswa memahami materi dari tayangan video. Skor untuk indikator ini adalah 3. 

6) Indikator Keterampilan Mengelola Kelas 

  Ada 4 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

instruksi secara jelas, (b) mengatur pola tukar lembar jawab, (c) menjaga kondisi 

kelas agar tetap kondusif dan, (d) memberikan petunjuk cara penilaian.. Suasana 

kondusif sudah mulai bisa dibangun. Pada indikator keterampilan ini mendapat 

skor 4. 

7) Indikator Keterampilan Memberi Penguatan 

  Ada 2 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu aspek (a) memeberikan 

penghargaan verbal dan nonverbal (reward) dan (d) memberikan motivasi kepada 

siswa yang belum mencapai target keberhasilan. Sedangkan 2 aspek lainnya yaitu: 

(b) memberikan pujian atau penghargaan objektif kepada kelas yang diajar, (c) 

memberikan penguatan kepada siswa agar menjaga prestasi belajarnya, belum 

bisa dilaksanakan sesuai harapan. Untuk indikator ini mendapat skor 2. 
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8) Indikator Keterampilan Menutup Pelajaran 

  Semua aspek sudah nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

petunjuk cara penyelesaian soal evaluasi, (b) memantau siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi, (c) mengumpulkan lembar kerja siswa dan, (d) memberi 

kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan belajar dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Oleh karena itu, pada indikator ini mendapat skor 4. 

4.1.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan model 

ARIAS berbantuan media video siklus II, diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator 

Skor tingkat 

kemampuan 
Jumlah 

Rata-

rata 

dengan 

pembulatan 

Komponen 

ARIAS 
0 1 2 3 4 

1. menunjukkan minat 

dan sikap positif 

dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran 

(Emotional 

Activity) 

 

0 

 

2 

 

4 

 

21 

 

9 

 

109 

 

3,03 

A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

2. menetapkan target 

pencapaian 

keberhasilan belajar 

(Emotional 

activities) 

 

0 

 

1 

 

9 

 

15 

 

11 

 

108 

 

3,00 

3. mengingat kembali 

pengalaman nyata 

yang berhubungan 

dengan materi yang 

(Mental Activity) 

 

0 

 

6 

 

8 

 

12 

 

10 

 

98 

 

2,72 

R
E

L
E

V
A

N
C

E
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4. merespon 

pertanyaan stimulus 

dari guru (Oral 

activities) 

 

0 

 

5 

 

 

9 

 

19 

 

3 

 

92 

 

2,56 

5. membentuk 

kelompok diskusi 

(Motor activity) 

 

0 

 

2 

 

8 

 

16 

 

10 

 

106 

 

 

2,94 

IN
T

E
R

E
S

T
 

6. memperhatikan 

tayangan video 

yang diputarkan 

guru (visual & 

listening activity) 

 

0 

 

2 

 

11 

 

11 

 

12 

 

105 

 

2,92 

7. tanggung jawab 

dalam 

melaksanakan tugas 

diskusi kelompok 

(Oral Activity) 

 

0 

 

6 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

90 

 

2,50 

8. mempresentasikan 

hasil diskusi (Oral 

Activity) 

 

0 

 

8 

 

15 

 

 

 10 

 

3 

 

80 

 

2,22 

9. mengerjakan soal 

evaluasi (writing 

activity) 

 

0 

 

0 

 

 

10 

 

23 

 

3 

 

101 

 

2,81 A
S

S
E

S
S

M
E

N
T

 

10. memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar 

(emotional activity) 

 

0 

 

2 

 

3 

 

21 

 

10 

 

111 

 

3,08 

 

11. 

 

menyampaikan 

kesulitan yang 

dihadapi (mental 

activity) 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

21 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

73 

 

 

 

2,03 

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N
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12. menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

(mental activity) 

 

0 

 

2 

 

8 

 

17 

 

9 

 

105 

 

2,92 

Jumlah skor 1178 32,72  

Kategori Aktivitas Siswa Klasikal BAIK 

 

 Data hasil observasi pada aktivitas siswa siklus II dapat disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut:  

3.03 3 
2.72 

2.56 

2.94 2.92 

2.5 
2.22 

2.81 
3.08 

2.03 

2.92 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti pelajaran (emotional

activity)
menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar (emotional activities)

mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi yang (mental

activity)
merespon pertanyaan stimulus dari guru (oral activities)

membentuk kelompok diskusi (motor activity)

memperhatikan tayangan video yang diputarkan guru (visual & listening activity)

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas diskusi kelompok (oral activity)

mempresentasikan hasil diskusi (oral activity)

mengerjakan soal evaluasi (writing activity)

memberikan penilaian terhadap hasil belajar (emotional activity)

menyampaikan kesulitan yang dihadapi (mental activity)

menyimpulkan hasil pembelajaran (mental activity)

 

Diagram 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
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 Berdasarkan pada tabel 4.8 dan diagram 4.5, dapat dicermati bahwa hasil 

observasi aktivitas siswa kelas IV A selama proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model ARIAS berbatuan media video pada siklus II memperoleh 

skor 32,72 dengan kategori baik atau meningkat 2,17 dari siklus I. Untuk lebih 

jelasnya, uraian secara rinci aktivitas siswa pada siklus II adalah sebagai beikut. 

1) Indikator Menunjukkan Sikap dan Minat Positif dalam Kesiapan Mengikuti 

Pelajaran. 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor  3,03 atau meningkat 0,22 dari 

siklus I. Hal ini mendiskripsikan aktivitas sebagian besar siswa di kelas 

menunjukkan sikap dan minat postitif untuk menerima pembelajaran. Penilaian 

indikator ditandai dengan deskriptor yang muncul yaitu:  (a) berdo’a sebelum 

pelajaran dimulai, (b) mengucapkan salam, (c) memfokuskan perhatian, dan (d) 

tertib memulai pelajaran. Sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap positif 

ketika guru mulai memasuki kelas dan memulai pembelajaran. Proses 

pembelajaran dapat dimulai dengan tertib sebagaimana mestinya. 

2) Indikator Menetapkan Target Pencapaian Keberhasilan Belajar 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 3,00 atau tetap dari siklus I. 

Untuk indikator ini, guru telah mempersiapkan angket yang berisi beberapa 

pertanyaan mengenai indikator penetapan target keberhasilan belajar. Siswa akan 

memilih target nilai yang dikehendakinya sesuai dengan keyakinan pada 

kemampuan diri siswa masing-masing. Selain itu siswa juga harus mengetahui 

konsekuensi atas penetapan target nilai. Pada siklus II, kenaikan nilai indikator 

mengacu pada kenaikan target nilai yang akan dicapai. Karena target sudah 
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ditetapkan pada siklus I, maka pada siklus II besarnya skor sesuai ketetapan awal. 

Deskriptor yang dinilai dari aktivitas ini yaitu: (a) berani menetapkan target 

keberhasilan, (b) memperhatikan (yakin) terhadap kemampuan diri, (c) 

merencanakan tujuan belajar, dan (d) menetapkan usaha yang harus dilakukan 

untuk mencapai target yang diinginkan. 

3) Indikator Mengingat Kembali Pengalaman Nyata yang Berhubungan dengan 

Materi yang Akan Disampaikan Guru 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,72 atau meningkat 0,33. 

Aspek yang dinilai adalah: (a) Siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan 

guru, (b) mengetahui hubungan antara pengalaman dan materi yang disampaikan 

guru, (c) memberikan contoh relevan, dan (d) memperhatikan penjelasan dari 

guru. Sebagian siswa dapat menghubungkan pengalaman dan pengetahuan baru 

dengan bantuan imaginasi lewat video take off.  

4) Indikator Merespon Pertanyaan Stimulus dari Guru 

  Pada indikator ini, siswa memeperoleh skor 2,56 atau meningkat 0,17 

poin. Aspek yang dinilai adalah: (a) keberanian untuk mencoba menjawab, (b) 

jawaban sesuai dengan topik yang ditanyakan, (c) menjawab dengan suara yang 

jelas, dan (d) tidak gugup atau grogi dalam menjawab. Sebagian siswa sudah 

berani menjawab pertanyaan dan menjawab dengan baik.  

5) Indikator Membentuk Kelompok Diskusi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,94 atau meningkat 0,33. 

Aspek yang dinilai adalah: (a) menentukan anggota kelompok, (b) menerima 

tugas kelompok, (c) melaksanakan instruksi guru, dan (d) membagi tugas 
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kelompok. Siswa mendengarkan instruksi guru untuk membentuk kelompok 

dengan baik. Setiap kelompok menerima tugas kemudian berdiskusi dengan tertib.  

6) Indikator Memperhatikan Tayangan Video yang Diputarkan Oleh Guru 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,92 atau meningkat 0,25 poin 

dari siklus I. Aspek yang dinilai yaitu: (a) Pandangan mata fokus pada media 

pembelajaran, (b) Memperhatikan tayangan video pembelajaran dari awal sampai 

akhir, (c) Mendengarkan penjelasan dan petunjuk dari guru, dan (d) 

Memperhatikan poin-poin penting dalam materi yang disampaikan melalui video.  

7) Indikator Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas Diskusi Kelompok 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,50 atau meningkat 0,03. 

Aspek yang dinilai yaitu: (a) melaksanakan tugas diskusi kelompok, (b) 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok, (c) kompak dalam kerja kelompok, dan (d) 

Siswa mampu menyelesaikan tugas diskusi sesuai waktu yang telah ditentukan, 

tapi masih ada sebagian kecil siswa yang tidak terlibat aktif dalam diskusi. 

8) Indikator Mempresentasikan Hasil Diskusi 

  Siswa memperoleh skor 2,22 atau meningkat 0,41 pada indikator ini. 

Aspek yang dinilai yaitu: (a) Presentasi dengan suara yang jelas, (b) lancar dalam 

menyampaikan hasil diskusi, (c)  kompak dalam presentasi, (d) tertib dalam 

presentasi. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan membacakan 

hasil diskusi di depan kelas secara berkelompok. Sebagian besar melaksanakan 

penyampaian hasil diskusi dengan tertib walaupun dengan suara yang masih 

kurang jelas. 

9) Indikator Mengerjakan Soal Evaluasi 
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  Siswa memperoleh skor 2,81 atau tetap pada indikator ini. Aspek yang 

dinilai antara lain: (a) mempersiapkan alat tulis pribadi, (b) menerima lembar soal 

dengan tertib, (c) mengerjakan soal dengan tertib, (d) mengumpulkan hasil 

pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Seluruh siswa mengerjakan soal 

dengan tenang dan tertib. Pengumpulan hasil pekerjaan dapat dikoordinir dengan 

baik. 

10) Indikator Memberikan Penilaian Terhadap Hasil Belajar 

  Siswa memperoleh skor 3,08 atau meningkat 0,02 pada indikator ini. 

Aspek yang dinilai antara lain: (a) teliti dalam menilai hasil pekerjaan teman, (b) 

memberi penilaian objektif / jujur, (c) mengikuti instruksi atau arahan guru, dan 

(d) beranggung jawab terhadap hasil koreksi. Semua siswa dapat mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa lain dengan jujur dan bertanggung jawab. Siswa pada umumnya 

masih bertanya tentang konfirmasi jawaban yang salah dan benar. Dalam hal ini 

siswa meminta pertimbangan kepada guru mengenai jawaban temannya. 

11) Indikator Menyampaikan Kesulitan yang Dihadapi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,03 atau menigkat 0,31. Siswa 

sudah berani menyampaikan kesulitan mengenai soal evaluasi kepada guru. 

Adapun aspek yang dinilai dari indikator ini adalah: (a) berani mencoba 

menyampaikan kesulitan yang dihadapi, (b) menyampaikan dengan suara yang 

jelas, (c) menyampaikan dengan maksud yang jelas, dan (d) tidak gugup ketika 

menyampaikan kesulitan di kelas. 
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12) Indikator Menyimpulkan Hasil Pembelajaran 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,92 atau meningkat 0,09. 

Aspek yang dinilai yaitu: (a) mempersiapkan buku catatan dan alat tulis, (b) 

menyimak  penjelasan guru, (c) menulis poin-poin penting yang sudah dipelajari, 

dan (d) menulis rencana belajar berikutnya. Sebagian besar siswa mendengarkan 

penjelasan guru dengan baik. 

4.1.2.2.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

1). Ranah Kognitif 

 Hasil belajar pada siklus II merupakan hasil penilaian dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus II berjumlah 36 

siswa. Tes pada siklus II dilakukan dengan mengejakan soal evaluasi untuk ranah 

kognitif, penilaian sikap untuk ranah afektif dan penilaian keterampilan pada 

psikomotorik. Data hasil tes pada mata pelajaran IPA, dapat dilihat pada tebel 

berikut. 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 69,167 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 50 

4. Jumlah siswa yang tuntas 22 

5. Jumlah siswa yang tidak tuntas 14 

6. Persentase ketuntasan kelas 61,11 % 

Tabel 4.9 Spesifikasi Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II 
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus II sebesar 69,167 dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai 

terendah 50. Siswa yang dapat mencapai KKM sebanyak 22 siswa dan yang belum 

mencapai KKM sebanyak 14 siswa. Semua siswa hadir dalam siklus II dengan persentase 

ketuntasan kelas sebesar 61,11%. 

 Nilai siswa pada mata pelajaran IPA menggunakan model ARIAS berbantuan 

media video dapat dipaparkan dalam tabel distribusi nilai sebagai berikut. 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1. 0-29 0 0% Tidak Tuntas 

2. 30-39 0 0% Tidak Tuntas 

3. 40-49 0 0% Tidak Tuntas 

4. 50-63 14 38,89% Tidak Tuntas 

5. 64-100 22 61,11% Tuntas 

Tabel 4.10 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas IV A Siklus II 

 

 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan rentang nilai 0-29, 30-39 dan 40-49 sebesar 0% atau 

tidak ada. Sedangkan untuk rentang 50-63 sebesar 38,89% atau 14 siswa. Serta 

untuk rentang 64-100 sebesar 61,11% atau 22 siswa. 

 Jika persentase ketuntasan kelas pada siklus II dibandingkan dengan data 

persentase ketuntasan kelas pada siklus I dengan persentase ketuntasan 50%, 

maka menunjukkan adanya peningkatan sekitar 11,11%. Perbandingan tersebut 

dapat dipaparkan dalam bentuk diagram berikut. 
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Diagram 4.6 Perbandingan Persentase Ketuntasan Kelas 

 

2) Ranah Afektif 

 Untuk ranah afektif, penilaian sikap secara klasikal dapat dipaparkan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Data Hasil Penilaian Sikap Siklus II 

No. 
Aspek Sikap 

Jumlah siswa per criteria Akumulasi 

STS TS N S SS 

1. Saya suka pelajaran IPA 0 3 10 14 9 109 

2. Saya yakin pelajaran IPA 

mudah dipahami 

8 6 11 5 6 117 

3. Saya yakin bisa mendapat nilai 

yang baik 

0 1 9 15 11 144 

4. Saya tahu apa yang harus 

dilakukan untuk mendapat 

nilai yang baik 

0 2 5 22 7 142 

5. Menurut saya, pelajaran IPA 

itu sangat penting 

0 2 3 27 4 141 
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No. Aspek Sikap Jumlah siswa per criteria Akumulasi 

Total Perolehan Skor  653 

Kriteria  Baik 

 

 Berdasarkan hasil penilaian ranah afektif yang didapat dari data pengisisan 

angket dan pengamatan peningkatan aktivitas belajar siswa mengenai aspek-aspek 

sikap yang ada pada pembelajaran IPA model ARIAS berbantuan video, dapat 

diuraikan  bahwa untuk komponen ASSURANCE  ini mendapatkan total skor 653 

atau mengalami peningkatan skor sebesar 27. Total ini didapat dari menjumlahkan 

skor kriteria dengan jumlah siswa pada kriteria yang sudah ditentukan. Skor 1 

untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral atau tidak 

tahu, skor 4 untuk setuju dan skor 5 untuk sangat setuju. Total skor 653 

menandakan kriteria hasil belajar ranah afektif secara klasikal mencapai kategori 

baik. 

3) Ranah Psikomotorik 

 Untuk ranah psikomotorik, penilaian keterampilan secara klasikal dapat 

dipaparkan dalam tabel berikut:  

No. 
Aspek Keterampilan 

Jumlah siswa per kriteria Jumlah 

SK K C B SB 

1. Aktivitas dalam kelompok baik 0 5 8 5 18 144 

2. Aktif menyampaikan ide / gagasan 7 8 8 4 7 98 

3. Berani menyampaikan pendapat 6 9 4 11 6 110 

4. Berani tampil 5 8 5 5 13 121 
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No. Aspek Keterampilan Jumlah siswa per kriteria Jumlah 

5. Kompak dalam kelompok 8 3 4 16 5 115 

Total Perolehan Skor  588 

Kriteria  Baik 

Tabel 4.12 Data Hasil Observasi Penilaian Keterampilan Kerja Kelompok 

 Berdasarkan tabel 4.12, perolehan hasil belajar psikomotorik mengalami 

peningkatan dari 504 pada siklus 1 menjadi 588 pada siklus II, atau dari kategori 

cukup meningkat ke kategori baik. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang mengalami peningkatan. Jumlah siswa 

yang tuntas masih di bawah 80% yaitu berada pada angka 61,11%. Sedangkan 

untuk ranah afektif dan psikomotorik telah mencapai kriteria baik. Sesuai hasil 

yang dipaparkan dalam tabel dan diagram pada siklus II, peneliti masih perlu 

melakukan penelitian tindakan pada siklus selanjutnya untuk memenuhi 

tercapainya ketuntasan belajar ranah kognitif.  

Adapun hal-hal yang perlu dianalisis bersama tim kolabolator untuk 

menyusun tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan tindakan siklus I pada keterampilan guru berupa:  

1) ketarmpilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 

2) keterampilan guru dalam menjelaskan memperoleh skor 3 

3) keterampilan guru mengadakan variasi memperoleh skor 3 
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4) keterampilan guru mengelola kelas memperoleh skor 3 

5) keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3 

6) keterampilan guru dalam bertanya memperoleh skor 3 

7) keterampilan membimbing didkusi kelompok kecil memperoleh skor 3 

c. Kelebihan tindakan siklus I pada aktivitas siswa berupa: 

1) Aktivitas siswa menunjukkan sikap dan minat positif dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran memperoleh skor 3,03 

2) Aktivitas siswa menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar 

memperoleh skor 3,00 

3) Aktivitas membentuk kelompok diskusi memperoleh skor 2,94 

4) Aktivitas siswa memperhatikan tayangan video dengan skor 2,92 

5) Aktivitas siswa mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 2,81 

6) Aktivitas siswa memberikan penilaian terhadap hasil belajar memperoleh 

skor 3,08 

7) Aktivitas siswa menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 2,92 

d. Kelebihan tindakan siklus I pada hasil belajar berupa: 

1) Hasil belajar dalam ranah afektif memperoleh skor 653 (Baik) 

2) Hasil belajar dalam ranah psikomotorik dengan skor 588 (Baik) 

e. Kekurangan tindakan siklus I pada keterampilan guru berupa: 

1) Keterampilan memberi penguatan 

e. Kekurangan tindakan siklus I pada aktivitas siswa berupa: 

 1) Mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi 

 2) Merespon pertanyaan stimulus dari guru 
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 3) Memperhatikan tayangan video 

 4) Menyampaikan kesulitan yang dihadapi 

f. Kekurangan siklus I pada hasil belajar berupa: 

 1) Ketuntasan hasil belajar kognitif klasikal masih 61,11%. 

Adapun yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi tahap pelaksanaan 

berkutnya adalah: 

1) Guru perlu meningkatkan kemampuan dalam membimbing siswa dalam 

menyimpulkan pembelajaran. 

2) Guru perlu mengkonfirmasi kembali tentang hal-hal yang masih menjadi 

kesulitan bagi siswa. 

3) Pemberian reward dan pujian kepada siswa yang mendapat nilai sempurna 

karena telah bekerjasama dengan baik dalam proses belajar. 

4) Guru perlu mengatur siswa lebih tegas, agar siswa dapat bertanya dengan 

lebih tertib.  

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan video pembelajaran di kelas IV A SDN Wates 01 Semarang untuk 

siklus III dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

4.1.3.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

 Siklus III dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pada pukul 07.00 

sampai dengan 08.30 WIB dengan tujuan perbaikan pada keterampilan memberi 

penguatan dan peningkatan ketuntasan hasil belajar kognitif. Materi pada siklus 
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III adalah tentang hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam siklus III adalah sebagai berikut: 

A. Kegiatan Awal 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang punya pensil dan buku tulis?” 

3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa 

percaya diri siswa dengan memberikan umpan balik positif berupa 

pertanyaan mudah tentang pemanfaatan sumber daya alam. 

4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 

B. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

2) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran tentang proses 

pembuaatan sarung tenun. 

3) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

4) Guru menayangkan tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kebutuhan manusia. 

5) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

6) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 
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7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil laporan 

diskusi. 

C. Kegiatan Akhir 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Tahap satisfaction, guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

3) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi 

yang menjadi kesulitan. 

5)  Guru menutup pelajaran 

4.1.3.2 Observasi 

4.1.3.2.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Berdasarkan data hasil penelitian siklus III keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA model ARIAS bernatuan media video, diperoleh data sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.13  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No. Indikator keterampilan 

guru 
Sub Indikator Skor 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

Mempersiapkan pembelajaran 4 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

Menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan 

4 

3. Keterampilan bertanya Memberikan pertanyaan yang 

menstimulasi siswa untuk memberi 

tanggapan 

     3 

4. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Membimbing siswa dalam membagi 

kelompok dan berdiskusi 

  4 

5. Keterampilan 

mengadakan variasi 

Mengadakan variasi pembelajaran 

dengan penggunaan media video 

  3 

6. Keterampilan mengelola 

kelas 

Memberi kesempatan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa lain 

  4 

7. Keterampilan memberi 

penguatan 

Memberi pujian atau penghargaan untuk 

siswa yang berhasil dan motivasi pada 

siswa yang belum berhasil 

  3 

8. Keterampilan menutup 

pembelajaran  

Memantau penyelesaian soal evaluasi 

dan membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran  

     4 

Jumlah Perolehan Skor 29 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Sangat 

Baik 

 

Data hasil observasi keterampilan guru siklus III disajikan dalam diagram batang 

berikut ini: 
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Diagram 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus III dalam pembelajaran IPA model ARIAS berbantuan video menunjukkan 

kategori sangat baik. Hasil observasi setiap indikator dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1)  Indikator Keterampilan Membuka Pelajaran 

Keempat aspek sudah muncul pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberi 

salam dan membimbing siswa berdoa, (b) memeriksa presensi kehadiran, (c) 

menyampaikan apersepsi dan motivasi, (d) menetapkan target keberhasilan.  

2) Indikator Keterampilan Menjelaskan 

  Aspek yang dinilai pada indikator ini, yaitu: (a) guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, (b) menjelaskan manfaat pembelajaran, dan (c) memberikan contoh 
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relevan dengan kehidupan. Sedangkan aspek yang masih perlu diperbaiki yaitu 

dalam pemberian tanggapan pada siswa. Pada indikator ini keempat aspek sudah 

terlaksana sehingga mendapat skor 4. 

3) Indikator Keterampilan Bertanya 

  Aspek yang dinilai pada indikator ini yaitu: a) guru menyampaikan 

pertanyaan yang terbuka (umum) dan sesuai dengan materi, dan b) menyampaikan 

pertanyaan yang tidak tertalu sulit, dan d) pertanyaan yang diberikan bersifat 

konseptual. Sedangkan aspek yang masih perlu diperbaiki yaitu: c) pertanyaan 

yang diberikan menimbulkan respon positif. Indikator ini mendapatkan skor 3. 

4) Indikator Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

  Keempat aspek yang sudah terlaksana pada indikator ini, yaitu: (a) 

pembagian kelompok dilakukan dengan tertib, (b) pembagian kelompok secara 

adil, (c) pembagian kelompok menggunakan teknik yang menarik, dan (d) 

membimbing kelompok dilakukan dengan instruksi dan bimbingan yang jelas. 

Untuk indikator ini memperoleh skor 4.  

5) Indikator Mengadakan Variasi 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) guru memberikan 

keterangan sesuai tampilan video, (c) memebrikan ulasan kembali yang berkaitan 

dengan masalah yang didiskusikan, (d) membimbing siswa untuk mencatat hal-hal 

penting dari materi yang telah diputarkan melalui video. Sedangkan aspek yang 

perlu diperbaiki yaitu aspek (b) pemberian penjelasan ulang yang mempermudah 

siswa memahami materi dari tayangan video. Skor untuk indikator ini adalah 3. 
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6) Indikator Keterampilan Mengelola Kelas 

  Ada 4 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

instruksi secara jelas, (b) mengatur pola tukar lembar jawab, (c) menjaga kondisi 

kelas agar tetap kondusif dan, (d) memberikan petunjuk cara penilaian.. Suasana 

kondusif sudah mulai bisa dibangun. Pada indikator keterampilan ini mendapat 

skor 4. 

7) Indikator Keterampilan Memberi Penguatan 

  Ada 3 aspek yang nampak pada indikator ini, yaitu aspek (a) memeberikan 

penghargaan verbal dan nonverbal (reward), (b) memberikan pujian atau 

penghargaan objektif kepada kelas yang diajar, dan (d) memberikan motivasi 

kepada siswa yang belum mencapai target keberhasilan. Sedangkan 1 aspek 

lainnya yaitu:, (c) memberikan penguatan kepada siswa agar menjaga prestasi 

belajarnya, belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Untuk indikator ini 

mendapat skor 3. 

8) Indikator Keterampilan Menutup Pelajaran 

  Semua aspek sudah nampak pada indikator ini, yaitu: (a) memberikan 

petunjuk cara penyelesaian soal evaluasi, (b) memantau siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi, (c) mengumpulkan lembar kerja siswa dan, (d) memberi 

kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan belajar dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Oleh karena itu, pada indikator ini mendapat skor 4. 

4.1.3.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan 

model ARIAS berbantuan media video siklus III, diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator 

Skor tingkat 

kemampuan 
Jumlah 

Rata-

rata 

dengan 

pembulatan 

Komponen 

ARIAS 
0 1 2 3 4 

1. menunjukkan minat 

dan sikap positif 

dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran 

(Emotional 

Activity) 

 

0 

 

2 

 

4 

 

19 

 

11 

 

111 

 

3,08 

A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

2. menetapkan target 

pencapaian 

keberhasilan belajar 

(Emotional 

activities) 

 

0 

 

1 

 

9 

 

15 

 

11 

 

108 

 

3,00 

3. mengingat kembali 

pengalaman nyata 

yang berhubungan 

dengan materi yang 

(Mental Activity) 

 

0 

 

4 

 

10 

 

9 

 

13 

 

103 

 

2,86 

R
E

L
E

V
A

N
C

E
 

4. merespon 

pertanyaan stimulus 

dari guru (Oral 

activities) 

 

0 

 

5 

 

 

6 

 

17 

 

8 

 

100 

 

2,78 

5. membentuk 

kelompok diskusi 

(Motor activity) 

 

0 

 

0 

 

7 

 

16 

 

13 

 

114 

 

 

3,17 

IN
T

E
R

E
S

T
 

6. memperhatikan 

tayangan video 

yang diputarkan 

guru (visual & 

listening activity) 

 

0 

 

2 

 

8 

 

15 

 

11 

 

107 

 

2,97 

7. tanggung jawab 

dalam 

melaksanakan tugas 

 

0 

 

4 

 

5 

 

18 

 

9 

 

104 

 

2,89 



161 

 

 

 

diskusi kelompok 

(Oral Activity) 

  

 

 

8. mempresentasikan 

hasil diskusi (Oral 

Activity) 

 

0 

 

0 

 

19 

 

 

 14 

 

3 

 

92 

 

2,56 

9. mengerjakan soal 

evaluasi (writing 

activity) 

 

0 

 

0 

 

 

4 

 

22 

 

10 

 

114 

 

3,17 A
S

S
E

S
S

M
E

N
T

 

10. memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar 

(emotional activity) 

 

0 

 

2 

 

4 

 

18 

 

12 

 

124 

 

3,44 

 

11. 

 

menyampaikan 

kesulitan yang 

dihadapi (mental 

activity) 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

16 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

86 

 

 

 

2,39 

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N

 12. menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

(mental activity) 

 

0 

 

0 

 

6 

 

22 

 

8 

 

116 

 

3,22 

Jumlah skor 1276 35,53  

Kategori Aktivitas Siswa Klasikal BAIK 

 

 Data hasil observasi pada aktivitas siswa siklus II dapat disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut:  
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2.56 
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0
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1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti pelajaran (emotional

activity)
menetapkan target pencapaian keberhasilan belajar (emotional activities)

mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi yang (mental

activity)
merespon pertanyaan stimulus dari guru (oral activities)

membentuk kelompok diskusi (motor activity)

memperhatikan tayangan video yang diputarkan guru (visual & listening activity)

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas diskusi kelompok (oral activity)

mempresentasikan hasil diskusi (oral activity)

mengerjakan soal evaluasi (writing activity)

memberikan penilaian terhadap hasil belajar (emotional activity)

menyampaikan kesulitan yang dihadapi (mental activity)

menyimpulkan hasil pembelajaran (mental activity)

 

Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Berdasarkan pada tabel 4.14 dan diagram 4.8, dapat dicermati bahwa hasil 

observasi aktivitas siswa kelas IV A selama proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model ARIAS berbatuan media video pada siklus III memperoleh 

skor 35,53 dengan kategori baik atau meningkat 2,81 dari siklus II. Untuk lebih 

jelasnya, uraian secara rinci aktivitas siswa pada siklus III adalah sebagai beikut. 
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1) Indikator Menunjukkan Sikap dan Minat Positif dalam Kesiapan Mengikuti 

Pelajaran. 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor  3,08 atau meningkat 0,05 dari 

siklus II. Hal ini mendiskripsikan aktivitas sebagian besar siswa di kelas 

menunjukkan sikap dan minat postitif untuk menerima pembelajaran. Penilaian 

indikator ditandai dengan deskriptor yang muncul yaitu:  (a) berdo’a sebelum 

pelajaran dimulai, (b) mengucapkan salam, (c) memfokuskan perhatian, dan d) 

tertib memulai pelajaran.  

2) Indikator Menetapkan Target Pencapaian Keberhasilan Belajar 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 3,00 atau tetap dari siklus II. 

Untuk indikator ini, guru telah mempersiapkan angket yang berisi beberapa 

pertanyaan mengenai indikator penetapan target keberhasilan belajar. Siswa akan 

memilih target nilai yang dikehendakinya sesuai dengan keyakinan pada 

kemampuan diri siswa masing-masing. Selain itu siswa juga harus mengetahui 

konsekuensi atas penetapan target nilai. Pada siklus III, kenaikan nilai indikator 

mengacu pada kenaikan target nilai yang akan dicapai. Karena target sudah 

ditetapkan pada siklus I, maka pada siklus III besarnya skor sesuai ketetapan awal. 

Deskriptor yang dinilai dari aktivitas ini yaitu: (a) berani menetapkan target 

keberhasilan, (b) memperhatikan (yakin) terhadap kemampuan diri, (c) 

merencanakan tujuan belajar, dan (d) menetapkan usaha yang harus dilakukan 

untuk mencapai target yang diinginkan. 

3) Indikator Mengingat Kembali Pengalaman Nyata yang Berhubungan dengan 

Materi yang Akan Disampaikan Guru 
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  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,86 atau meningkat 0,14. 

Aspek yang dinilai adalah: (a) Siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan 

guru, (b) mengetahui hubungan antara pengalaman dan materi yang disampaikan 

guru, (c) memberikan contoh relevan, dan (d) memperhatikan penjelasan dari 

guru.  

4) Indikator Merespon Pertanyaan Stimulus dari Guru 

  Pada indikator ini, siswa memeperoleh skor 2,78. Aspek yang dinilai 

adalah: (a) keberanian untuk mencoba menjawab, (b) jawaban sesuai dengan topik 

yang ditanyakan, (c) menjawab dengan suara yang jelas, dan (d) tidak gugup atau 

grogi dalam menjawab. Sebagian siswa sudah berani menjawab pertanyaan dan 

menjawab dengan baik.  

5) Indikator Membentuk Kelompok Diskusi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 3,17. Aspek yang dinilai 

adalah: (a) menentukan anggota kelompok, (b) menerima tugas kelompok, (c) 

melaksanakan instruksi guru, dan (d) membagi tugas kelompok. Siswa 

mendengarkan instruksi guru untuk membentuk kelompok dengan baik. Setiap 

kelompok menerima tugas kemudian berdiskusi dengan tertib.  

6) Indikator Memperhatikan Tayangan Video yang Diputarkan Oleh Guru 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,97. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) Pandangan mata fokus pada media pembelajaran, (b) Memperhatikan tayangan 

video pembelajaran dari awal sampai akhir, (c) Mendengarkan penjelasan dan 

petunjuk dari guru, dan (d) Memperhatikan poin-poin penting dalam materi yang 

disampaikan melalui video. Seluruh siswa tertarik dengan tayangan video yang 
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diputarkan melalui LCD proyektor. Siswa meminta diputarkan ulang video jika 

masih belum dapat menyelesaikan tugas diskusi. 

7) Indikator Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas Diskusi Kelompok 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,89. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) melaksanakan tugas diskusi kelompok, (b) berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok, (c) kompak dalam kerja kelompok, dan (d) Siswa mampu 

menyelesaikan tugas diskusi sesuai waktu yang telah ditentukan, tapi masih ada 

sebagian kecil siswa yang tidak terlibat aktif dalam diskusi. 

8) Indikator Mempresentasikan Hasil Diskusi 

  Siswa memperoleh skor 2,56 pada indikator ini. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) Presentasi dengan suara yang jelas, (b) lancar dalam menyampaikan hasil 

diskusi, (c)  kompak dalam presentasi, (d) tertib dalam presentasi. Siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan membacakan hasil diskusi di 

depan kelas secara berkelompok. Sebagian besar melaksanakan penyampaian 

hasil diskusi dengan baik. 

9) Indikator Mengerjakan Soal Evaluasi 

  Siswa memperoleh skor 3,17. Aspek yang dinilai antara lain: (a) 

mempersiapkan alat tulis pribadi, (b) menerima lembar soal dengan tertib, (c) 

mengerjakan soal dengan tertib, (d) mengumpulkan hasil pekerjaan sesuai waktu 

yang telah ditentukan. Seluruh siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tertib. 

Pengumpulan hasil pekerjaan dapat dikoordinir dengan baik. 
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10) Indikator Memberikan Penilaian Terhadap Hasil Belajar 

  Siswa memperoleh skor 3,44 pada indikator ini. Aspek yang dinilai antara 

lain: (a) teliti dalam menilai hasil pekerjaan teman, (b) memberi penilaian objektif 

/jujur, (c) mengikuti instruksi atau arahan guru, dan (d) beranggung jawab 

terhadap hasil koreksi. Semua siswa dapat mengoreksi hasil pekerjaan siswa lain 

dengan jujur dan bertanggung jawab. Siswa pada umumnya masih bertanya 

tentang konfirmasi jawaban yang salah dan benar. Dalam hal ini siswa meminta 

pertimbangan kepada guru mengenai jawaban temannya. 

11) Indikator Menyampaikan Kesulitan yang Dihadapi 

  Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 2,39. Siswa sudah berani 

menyampaikan kesulitan mengenai soal evaluasi kepada guru. Adapun aspek yang 

dinilai dari indikator ini adalah: (a) berani mencoba menyampaikan kesulitan yang 

dihadapi, (b) menyampaikan dengan suara yang jelas, (c) menyampaikan dengan 

maksud yang jelas, dan (d) tidak gugup ketika menyampaikan kesulitan di kelas. 

12) Indikator Menyimpulkan Hasil Pembelajaran 

 Pada indikator ini, siswa memperoleh skor 3,22. Aspek yang dinilai yaitu: 

(a) mempersiapkan buku catatan dan alat tulis, (b) menyimak  penjelasan guru, (c) 

menulis poin-poin penting yang sudah dipelajari, dan (d) menulis rencana belajar 

berikutnya. Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik 

untuk menyimpulkan pembelajaran. 
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4.1.3.2.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

1) Ranah Kognitif 

 Hasil belajar pada siklus III merupakan hasil penilaian dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus III berjumlah 

36 siswa. Tes pada siklus III dilakukan dengan mengejakan soal evaluasi untuk 

ranah kognitif, penilaian sikap untuk ranah afektif dan penilaian keterampilan 

pada psikomotorik. Data hasil tes pada mata pelajaran IPA, dapat dilihat pada 

tebel berikut. 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 80,56 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 45 

4. Jumlah siswa yang tuntas 31 

5. Jumlah siswa yang tidak tuntas 5 

6. Persentase ketuntasan kelas 86,11 % 

Tabel 4.15 Spesifikasi Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus III 

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus III sebesar 80,56 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 45. Siswa yang dapat mencapai KKM  sebanyak 31 siswa dan yang belum 

mencapai KKM sebanyak 5 siswa. Semua siswa hadir dalam siklus III dengan nilai 

ketuntasan kelas sebesar 86,11%. 

 Nilai siswa pada mata pelajaran IPA menggunakan model ARIAS berbantuan 

media video dapat dipaparkan dalam tabel distribusi nilai sebagai berikut. 
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No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1. 0-29 0 0% Tidak Tuntas 

2. 30-39 0 0% Tidak Tuntas 

3. 40-49 1 2,78% Tidak Tuntas 

4. 50-63 4 11,11% Tidak Tuntas 

5. 64-100 31 86,11% Tuntas 

Tabel 4.16 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas IV A Siklus III 

 

 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan rentang nilai 0-29 dan 30-39 sebesar 0% atau tidak ada. 

Untuk rentang 40-49 sebesar 2,78% atau satu orang siswa. Sedangkan untuk 

rentang 50-63 sebesar 11,11% atau 4 siswa. Serta untuk rentang 64-100 sebesar 

86,11% atau 31 siswa. 

 Jika persentase ketuntasan kelas pada siklus III dibandingkan dengan data 

persentase ketuntasan kelas pada siklus II yang sebesar 61,11%, maka 

menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 25%. Perbandingan tersebut dapat 

dipaparkan dalam bentuk diagram berikut. 
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Diagram 4.9 Perbandingan Persentase Ketuntasan Kelas 

 

2) Ranah Afektif 

 Untuk ranah afektif, penilaian sikap secara klasikal dapat dipaparkan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Data Hasil Penilaian Sikap Siklus III 

No. 
Aspek Sikap 

Jumlah siswa per kriteria Akumulasi 

STS TS N S SS 

1. Saya suka pelajaran IPA 0 3 10 14 9 109 

2. Saya yakin pelajaran IPA 

mudah dipahami 

2 2 12 13 7 131 

3. Saya yakin bisa mendapat nilai 

yang baik 

0 1 9 15 11 144 

4. Saya tahu apa yang harus 

dilakukan untuk mendapat 

nilai yang baik 

0 2 4 21 9 145 

5. Menurut saya, pelajaran IPA 

itu sangat penting 

0 2 0 29 5 145 

Total Perolehan Skor  674 
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No. Aspek Sikap Jumlah siswa per kriteria Akumulasi 

Kriteria  Baik 

 

 Berdasarkan hasil penilaian ranah afektif yang didapat dari data pengisisan 

angket dan pengamatan peningkatan aktivitas belajar siswa mengenai aspek-aspek 

sikap yang ada pada pembelajaran IPA model ARIAS berbantuan video, dapat 

diuraikan  bahwa untuk komponen ASSURANCE  ini mendapatkan total skor 674 

atau mengalami peningkatan skor sebesar 21 poin dari siklus sebelumnya. Total 

ini didapat dari menjumlahkan skor kriteria dengan jumlah siswa pada kriteria 

yang sudah ditentukan. Skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, 

skor 3 untuk netral atau tidak tahu, skor 4 untuk setuju dan skor 5 untuk sangat 

setuju. Total skor 674 menandakan kriteria hasil belajar ranah afektif secara 

klasikal mencapai kategori baik. 

3) Ranah Psikomotorik 

 Untuk ranah psikomotorik, penilaian keterampilan secara klasikal dapat 

dipaparkan dalam tabel berikut:  

No. 
Aspek Keterampilan 

Jumlah siswa per kriteria Jumlah 

SK K C B SB 

1. Aktivitas dalam kelompok baik 0 5 4 9 18 148 

2. Aktif menyampaikan ide / gagasan 5 8 10 3 10 113 

3. Berani menyampaikan pendapat 5 9 5 11 6 112 

4. Berani tampil 0 10 5 5 16 135 

5. Kompak dalam kelompok 7 3 5 16 5 117 

Total Perolehan Skor  625 
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No. Aspek Keterampilan Jumlah siswa per kriteria Jumlah 

Kriteria  Baik 

Tabel 4.18 Data Hasil Observasi Penilaian Keterampilan Kerja Kelompok 

 Berdasarkan tabel 4.12, perolehan hasil belajar psikomotorik mengalami 

peningkatan dari 588 pada siklus II menjadi 625 pada siklus III sebanyak 37 poin 

dengan kriteria baik. 

4.1.3.3 Refleksi Siklus III 

 Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang mengalami peningkatan. Persentase siswa 

yang tuntas telah melampaui target keberhasilan yaitu sebesar 86,11%. Sedangkan 

untuk ranah afektif dan psikomotorik telah mencapai kriteria baik. Sesuai hasil 

yang dipaparkan dalam tabel dan diagram pada siklus III, indikator keberhasilan 

tindakan telah tercapai. Walaupun tidak dipungkiri masih ada hal-hal teknis yang 

perlu diperhatikan ketika melaksanakan pembelajaran, tapi secara keseluruhan 

tidak ada kekurangan yang berarti pada pembelajaran IPA menggunakan model 

ARIAS berbantuan media video ini telah mencapai tujuan sehingga solusinya, 

penelitian ini dihentikan pada siklus III. 

4.2 PEMBAHASAN 

 Pembahasan dalam penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi penelitian. Kedua hal tersebut akan dibahas sebagai berikut: 
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4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Pemaknaan penelitian dalam bab ini meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. 

Adapun pemaknaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Peningkatan Keterampilan Guru 

 Pada PTK ini ditetapkan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbatuan media video dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran 

IPA di kelas IV. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengamatan siklus I, 

keterampilan guru memperoleh skor 21 atau persentase 65,625% dengan kategori 

baik. Pada siklus II, keterampilan guru meningkat menjadi 26 atau 81,25% dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus III, keterampilan guru meningkat menjadi 

29 atau 90,625% dengan kategori sangat baik. Peningkatan masing-masing 

indikator keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model ARIAS 

berbantuan media video dapat dijabarkan pada tabel berikut. 

No. 
Indikator 

keterampilan guru 
Sub Indikator 

Skor 

S1 S2 S3 

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

Mempersiapkan pembelajaran    4 4 4 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

Menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

   3 3 4 

3. Keterampilan 

bertanya 

Memberikan pertanyaan yang 

menstimulasi siswa untuk 

memberi tanggapan 

   2 3 3 

4. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Membimbing siswa dalam 

membagi kelompok dan 

berdiskusi 

2 3 4 

5. Keterampilan Mengadakan variasi 

pembelajaran dengan 

3 3 3 
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No. 
Indikator 

keterampilan guru 
Sub Indikator 

Skor 

S1 S2 S3 

mengadakan variasi penggunaan media video 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

Memberi kesempatan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa 

lain 

3 4 4 

7. Keterampilan 

memberi penguatan 

Memberi pujian atau 

penghargaan untuk siswa yang 

berhasil dan motivasi pada siswa 

yang belum berhasil 

1 2 3 

 

8. 

Keterampilan 

menutup 

pembelajaran  

Memantau penyelesaian soal 

evaluasi dan membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

3 4 4 

Jumlah Perolehan Skor   21   26   29 

Kriteria Keterampilan Guru Baik Baik Sangat 

Baik 

 Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yan akan diuraikan dalam 

pembahasan berikut. 

a.  Pembahasan Secara Teori 

Komponen model ARIAS dapat meningkatkan keterampilan guru karena 

memuat langkah-langkah pengembangan dan penerapan keterampilan guru itu 

sendiri. 8 Keterampilan guru dan keterampilan guru dalam model ARIAS adalah 

sebagai berikut: (a) Keterampilan membuka pelajaran berupa: (1) kegiatan guru 

memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi  berupa motivasi belajar 

melalui penjelasan langsung serta menampilkan video yang dapat menumbuhkan 

sikap positif; (2) berikutnya, guru memberikan target keberhasilan dan 

menanamkan sikap optimis agar siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai 

target yang disepakati; (b) Keterampilan menjelaskan berupa: (3) kegiatan guru 

menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran berdasarkan pada tingkat 
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pengalaman dan pengetahuan siswa melalui analogi yang mudah dipahami; (c) 

Keterampilan bertanya berupa: (4) kegiatan guru menyampaikan pembuka materi 

dengan pertanyaan stimulus untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa; 

(d) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil berupa: (5) kegiatan guru 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai materi 

yang telah disampaikan; (e) Keterampilan mengadakan variasi berupa: (6) 

kegiatan guru menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif 

dan variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif; (f) Keterampilan mengelola kelas berupa: (7) kegitan 

guru memberikan kesempatan siswa untuk mengkoreksi hasil belajar teman secara 

jujur; (g) Keterampilan memberi penguatan berupa: (8) kegiatan guru yang berupa 

penghargaan verbal atau non verbal dan memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan kesulitan klasikal yang mereka hadapi; (h) Keterampilan menutup 

pembelajaran berupa: (9) kegiatan guru memberikan soal evaluasi kepada siswa; 

(10) serta guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Pembahasan Secara Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diterapkan dikelas IVA SDN Wates 01 

Semarang, masing-masing penerapan keterampilan ARIAS dapat digambarkan 

melalui indikator berikut: 

1. Indikator Keterampilan Membuka pelajaran 

 Indikator membuka pelajaran pada siklus I memperoleh skor 4. Pada 

indikator ini, setiap aspek sudah muncul. Guru hanya perlu lebih mengoptimalkan 

lagi pengkondisian awal pembelajaran, agar ketika guru mengajar, kondisi siswa 
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sudah siap untuk menerima pembelajaran. Begitu pula untuk siklus II dan sklus 

III, mendapat skor 4 atau sudah memenuhi keempat aspek diskriptor, yang 

meliputi: (a) memberi salam dan membimbing siswa berdoa, (b) memeriksa 

presensi kehadiran, (c) menyampaikan apersepsi dan motivasi, dan (d) 

menetapkan target keberhasilan. 

2. Indikator Keterampilan Menjelaskan 

 Indikator keterampilan menjelaskan pada siklus I memperoleh skor 3 

dengan kekurangan pada aspek memberikan penjelasan yang mudah dipahami 

oleh siswa. Penjelasan yang diberikan oleh guru memuat kosa kata baru yang 

belum diketahui siswa. Sehingga guru perlu menyampaikan beberapa istilah 

tersebut atau guru dapat mengganti istilah yang sulit dengan kata yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan pada siklus II, 

keterampilan ini masih mendapat skor 3 dengan kekurangan pada aspek 

pemberian tanggapan pada siswa. Guru belum dapat menanggapi dengan baik 

karena siswa tidak bertanya dengan tertib. Pada siklus III, guru memperoleh skor 

4 dengan perbaikan pada aspek pemberian tanggapan. Guru sudah menanggapi 

pertanyaan siswa, dalam hal ini kedisiplinan perlu ditingkatkan agar penjelasan 

dapat diberikan dengan lebih efektif. 

3. Indikator Keterampilan Bertanya 

 Indikator keterampilan bertanya pada siklus I memperoleh skor 2 dengan 

kekurangan pada aspek (c) pertanyaan yang diberikan menimbulkan respon positif 

dan (d) pertanyaan yang diberikan bersifat konseptual. Dalam indikator ini guru 

belum berhasil mendapatkan tanggapan positif karena kurangnya perhatian dari 

siswa. Pertanyaan masih berupa uraian fakta secara umum belum mendalam pada 
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konsep pengetahuan yang akan diajarkan. Sedangkan pada siklus II, mendapat 

skor 3 dengan peningkatan pada indikator (d) sudah muncul tetapi aspek (c) 

pertanyaan yang diberikan menimbulkan respon positif, masih perlu diperbaiki. 

Dalam hal ini, guru masih perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung 

sesuai dengan materi agar siswa dapat memberi respon. Kemudian untuk siklus 

IIImemperoleh skor 3 dengan perbaikan masih pada aspek yang sama yaitu pada 

aspek (c). 

4. Indikator Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

 Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada siklus I 

memperoleh skor 2 dengan aspek yang belum nampak yaitu (a) pembagian 

kelompok dilakukan dengan tertib dan (c) pembagian kelompok menggunakan 

teknik yang menarik. Dalam indikator ini, guru belum dapat membimbing siswa 

untuk memilih anggota kelompok dengan tertib. Guru masih membagi kelompok 

dengan instruksi biasa berdasarkan pilihan siswa dengan ketentuan yang telah 

diberlakukan. Sedangkan pada siklus II, keterampilan guru mengalami 

peningkatan dengan perolehan skor 3 dengan terlaksananya aspek (a) pembagian 

kelompok dilakukan dengan tertib. Tapi, guru belum membagi kelompok dengan 

teknik yang lebih menarik. Untuk siklus III mengalami peningkatan dengan semua 

indikator sudah terlaksana dengan perolehan skor 4. 

5. Indikator Keterampilan Mengadakan Variasi 

 Indikator keterampilan mengadakan variasi pada siklus I memperoleh skor 

3. Sedangkan aspek yang belum muncul yaitu aspek pemberian penjelasan ulang 

yang mempermudah siswa memahami materi dari tayangan video. Seharusnya 
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guru lebih memperhatikan kebutuhan siswa ketika ingin diputarkan ulang video. 

Kemudian di sela-sela pemutaran itu, guru memberikan penjelasan tentang materi 

yang masih belum dipahami berdasarkan dengan tanggapan siswa. Pada siklus II, 

perolehan skor tetap yaitu 3 poin dengan kekurangan  pada aspek yang sama pada 

siklus I. Pada siklus III, skor juga masih belum mengalami perubahan dikarenakan 

pada aspek pemberian penjelasan ulang yang mempermudah siswa memahami 

materi dari tayangan video masih belum optimal. 

6. Indikator Keterampilan Mengelola Kelas 

  Indikator ketermpilan mengelola kelas pada siklus I memeperoleh skor 3 

dengan aspek yang belum muncul yaitu  (c) menjaga kondisi kelas agar tetap 

kondusif. Untuk itu, guru perlu meningkatkan kedisiplinan dalam mengatur 

keadaan kelas khususnya pada saat siswa mengoreksi hasil pekerjaan temannya. 

Sedangkan pada siklus II, suasana yang kondusif sudah mulai bisa dibangun. Pada 

sehingga skor keterampilan guru dalam mengelola kelas ini meningkat menjadi 4 

poin. Untuk siklus III, keempat indikator hanya perlu lebih dimaksimalkan lagi. 

7. Indikator Keterampilan Memberi Penguatan 

  Indikator keterampilan memberi penguatan pada siklus I hanya mendapat 

skor 1 poin dengan belum terlaksananya 3 aspek yaitu: (a) memeberikan 

penghargaan verbal dan nonverbal (reward), (b) memberikan pujian atau 

penghargaan objektif kepada kelas yang diajar, (c) memberikan penguatan kepada 

siswa agar menjaga prestasi belajarnya. Sedangkan untuk sikus II, ada 2 aspek 

yang nampak yaitu (a) memeberikan penghargaan verbal dan nonverbal (reward) 

dan (d) memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai target 

keberhasilan. Skor meningkat satu poin menjadi 2 poin pada siklus II. Kemudian 
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untuk siklus III, ada 1 aspek yang belum terlaksana yaitu (c) memberikan 

penguatan kepada siswa agar menjaga prestasi belajarnya. Pada siklus III skor 

meningkat satu poin menjadi 3 poin. 

8. Indikator Keterampilan Menutup Pembelajaran 

  Indikator keterampilan menutup pembelajaran pada siklus I mendapat skor 

3 dengan kekurangan pada aspek (d) memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan kesulitan belajar dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus II, pemberian kesempatan sudah dilakukan guru kepada 

siswa. Kesulitan yang dihadapi siswa dapat dievaluasi oleh guru sehingga pada 

siklus berikutnya yaitu siklus III, semua aspek sudah dapat terlaksana dengan 

baik. 

  Dalam penerapan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan media video, guru mampu menyajikan pembelajaran yang 

membangkitkan minat dan motivasi belajar. Penyajian media video begitu 

disenangi anak-anak. Materi dapat tersampaikan dengan lebih mudah dan siswa 

juga lebih cepat paham. Cara penyajian dan penyampaian materi melalui bantuan 

video pembelajaran ini juga dapat diterapkan agar suasana belajar tidak monoton 

dan verbalistis saja.  

  Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan peneliti, 

maka penerapan model ARIAS berbantuan media video dalam pembelajaran IPA, 

dapat meningkatkan keterampilan guru. 

c. Pembahasan Secara Empiris 

Secara Empiris dalm penelitian yang dlakukan Sopah, Djamaah. 

"Pengembangan dan penggunaan model pembelajaran ARIAS." Jurnal 
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Pendidikan dan Kebudayaan 31 (2001): 455-469. Model ini sudah dicobakan di 

dua sekolah yang berbeda yaitu salah satu SD negeri di Kota Palembang 

(percobaan pertama) dan satu SD negeri di Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin 

(percobaan kedua). Hasil percobaan di lapangan menunjukkan bahwa model 

pembelajaran ARIAS memberi pengaruh yang positif terhadap motivasi 

berprestasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil percobaan tersebut model 

pembelajaran ARIAS dapat digunakan oleh para guru sebagai dasar melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dalam usaha meningkalkan motivasi berprestasi dan hasil 

belajar siswa. 

4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa 

 Dari PTK ini, ditetapkan model pembelajaran ARIAS berbantuam media 

video dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan pada pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan media 

video yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa. Pada siklus I, 

aktivitas siswa memperoleh skor 30,55 atau 63,657% dengan kategori baik. Pada 

siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 2,71 poin menjadi 32,72  

atau 68,171% dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan sebesar 2,81 poin dari siklus II menjadi 35,53 atau 

73,843% dengan kategori baik. 

a.  Pembahasan Secara Teori 

Pada pembelajaran IPA menggunakan mdel ARIAS berbantuan media 

video di kelas IV A SD N Wates 01 Semarang ini, bentuk kegiatan siswa atau 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut. Emotional activities berupa: (1) 
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Menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti pelajaran; serta 

(2) menumbuhkan optimisme pencapaian target keberhasilan; (10) Jujur dan 

bertanggung jawab dalam penilaian terhadap teman; Mental activities berupa: (3) 

Memahami tujuan dan manfaat pembelajaran; (11) Menyimpulkan materi; Oral 

activities berupa: (4) Menjawab pertanyaan guru; (6) Berpartisipasi dalam diskusi; 

(7) Mempresentasikan hasil diskusi; Motor activites berupa: (5) Membentuk 

kelompok; Visual activities dan Listening activities berupa: (8) Memperhatikan 

media video pembelajaran; Writing activities berupa: (9) Mengerjakan soal 

evaluasi. Dengan lima komponen ARIAS sebagai dasar tindakan yang 

mempengaruhi aktivitas siswa untuk mengalami peningkatan, maka peningkatan 

masing-masing indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

ARIAS berbantuan media video dapat dijabarkan sebagai berikut. 

b. Pembahasan Secara Praktis 

1. Indikator Menunjukkan Minat dan Sikap Positif dalam Kesiapan Mengikuti 

Pelajaran 

Aktivitas siswa pada indikator menunjukkan minat dan sikap positif dalam 

kesiapan mengikuti pelajaran untuk siklus I memperoleh skor  2,81. Semua aspek 

yaitu: (a) berdo’a sebelum pelajaran dimulai, (b) mengucapkan salam, (c) 

memfokuskan perhatian, dan (d) tertib memulai pelajaran, sudah terlaksana. 

Sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap positif ketika guru mulai 

memasuki kelas dan memulai pembelajaran. Walaupun ada satu atau dua anak 

yang belum memfokuskan perhatian pada guru, tapi pembelajaran dapat dimulai 

dengan tertib sebagaimana mestinya. Kemudian pada siklus II untuk indikator ini, 
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siswa memperoleh skor  3,03 atau meningkat 0,22 dari siklus I. Proses 

pembelajaran dapat dimulai dengan tertib dan baik. Untuk siklus III, pada 

indikator ini, siswa memperoleh skor  3,08 atau meningkat 0,05 dari siklus II. 

2.  Indikator Menetapkan Target Pencapaian Keberhasilan Belajar 

Untuk indikator ini, guru telah mempersiapkan angket yang berisi 

beberapa pertanyaan mengenai indikator penetapan target keberhasilan belajar. 

Siswa akan memilih target nilai yang dikehendakinya sesuai dengan keyakinan 

pada kemampuan diri siswa masing-masing. Selain itu siswa juga harus 

mengetahui konsekuensi atas penetapan target nilai. Misalkan siswa memilih 

target nilai 80 sampai dengan 100, maka pada pertanyaan berikutnya akan 

ditanyakan bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai yang 

dikehendaki tersebut misalkan jawaban siswa “saya akan belajar lebih giat lagi”. 

Jawaban ini akan mempengaruhi tingkat skor yang akan diberikan guru kepada 

siswa. Deskriptor yang dinilai dari aktivitas ini yaitu: (a) berani menetapkan target 

keberhasilan, (b) memperhatikan (yakin) terhadap kemampuan diri, (c) 

merencanakan tujuan belajar, dan (d) menetapkan usaha yang harus dilakukan 

untuk mencapai target yang diinginkan. 

Pada siklus I, II dan III siswa memperoleh skor 3,00. Sesuai dengan 

jawaban-jawaban siswa pada angket yang diberikan pada pelaksanaan tindakan 

pertama kali, siswa telah menetapkan target keberhasilan mandiri dalam angket 

yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengamatan bagi guru. 
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3. Indikator Mengingat Kembali Pengalaman Nyata yang Berhubungan dengan 

Materi  

  Pada indikator mengingat kembali pengalaman nyata yang berhubungan 

dengan materi siklus I, siswa memperoleh skor 2,39. Aspek yang muncul adalah: 

(a) Siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan guru, (b) mengetahui 

hubungan antara pengalaman dan materi yang disampaikan guru, (c) memberikan 

contoh relevan, dan (d) memperhatikan penjelasan dari guru. Sebagian siswa 

mampu berinisiatif memberi tanggapan tentang hal-hal yang belum mereka 

ketahui. Tapi beberapa anak yang lain justru masih ada yang terlihat tidak 

memperhatikan bahkan berbiacara dengan temannaya ketika guru memberikan 

penjelasan. Sedangkan pada siklus II, siswa memperoleh skor 2,72 atau meningkat 

0,33. Siswa dapat menghubungkan pengalaman dan pengetahuan baru dengan 

bantuan imaginasi lewat video take off sebuah pesawat terbang dari bandara. 

Beberapa anak berkomentar karena heboh melihat video tersebut. Untuk siklus III, 

siswa memperoleh skor 2,86 atau meningkat 0,14.  

4.  Indikator Merespon Pertanyaan Stimulus dari Guru 

  Pada siklus I, indikator merespon pertanyaan stimulus dari guru, 

memeperoleh skor 2,39. Sedangkan pada siklus II, siswa memeperoleh skor 2,56 

atau meningkat 0,17 poin. Untuk siklus III, siswa memperoleh skor 2,78 atau 

meningkat 0,22 poin. Aspek yang muncul adalah: (a) keberanian untuk mencoba 

menjawab, (b) jawaban sesuai dengan topik yang ditanyakan, (c) menjawab 

dengan suara yang jelas, dan (d) tidak gugup atau grogi dalam menjawab. 

Sebagian siswa sudah berani menjawab pertanyaan dengan baik. Tapi ada juga 

siswa yang seringkali menimpali temannya dengan jawaban yang tidak sesuai 
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topik dengan maksud untuk bercanda. Beberapa anak masih terlalu pelan dan 

kurang jelas dalam menyampaikan jawaban.  

5.  Indilator Membentuk Kelompok Diskusi  

  Pada Siklus I indikator membentuk kelompok diskusi, siswa memperoleh 

skor 2,61. Aspek yang muncul adalah: (a) menentukan anggota kelompok, (b) 

menerima tugas kelompok, (c) melaksanakan instruksi guru, dan (d) membagi 

tugas kelompok. Pada umumnya siswa telah berhasil menentukan sendiri anggota 

kelompoknya tanpa diinstruksi oleh guru, tapi ada beberapa anak yang tidak 

mendapatkan kelompok sehingga guru yang harus menempatkannya. Setiap 

kelompok menerima tugas kemudian berdiskusi dengan tertib. Terlihat ada 

beberapa anak yang belum ikut serta dalam diskusi bahkan cenderung 

menggantungkan diri pada temannya. Sedangkan pada siklus II, siswa 

memperoleh skor 2,94 atau meningkat 0,33. Pembentukan kelompok berlangusng 

tertib dan lebih mudah untuk diatur daripada siklus I. Kemudia untuk siklus III, 

siswa memperoleh skor 3,17 atau meningkat 0,23 poin. Pembentukan dan 

pembagian kelompok berlangusng tertib dan lebih teratur. 

6.  Indikator Memperhatikan Tayangan Video yang Diputarkan Guru  

  Pada siklus I indikator memperhatikan tayangan video yang diputarkan 

guru, siswa memperoleh skor 2,67. Aspek yang dinilai yaitu: (a) Pandangan mata 

fokus pada media pembelajaran, (b) Memperhatikan tayangan video pembelajaran 

dari awal sampai akhir, (c) Mendengarkan penjelasan dan petunjuk dari guru, dan 

(d) Memperhatikan poin-poin penting dalam materi yang disampaikan melalui 

video. Pada siklus I, seluruh siswa tertarik dengan tayangan video yang diputarkan 

melalui LCD proyektor. Beberapa anak tidak mendengarkan penjelasan dan 
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petunjuk dari guru, sehingga siswa masih kesulitan mengerjakan tugas diskusi dan 

menanyakan penjelasan atau petunjuk yang sudah disampaikan. Sedangkan pada 

siklus II, siswa memperoleh skor 2,92 atau meningkat 0,25 poin.  Siswa lebih 

terlihat fokus untuk memperhatikan tayangan video. Beberapa masih meminta 

penjelasan ulang untuk menyelesaikan tugas kelompok. Pada siklus III, siswa 

memperoleh skor 2,97 atau meningkat 0,05 poin. Siswa dapat memperhatikan 

dengan baik materi yang disajikan lewat video. Siswa meminta diputarkan ulang 

video jika masih belum dapat menyelesaikan tugas diskusi. 

7.  Indikator Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Diskusi Kelompok  

  Pada siklus I indikator tanggung jawab dalam melaksanakan tugas diskusi 

kelompok, siswa memperoleh skor 2,47. Aspek yang muncul yaitu: (a) 

melaksanakan tugas diskusi kelompok, (b) berpartisipasi dalam diskusi kelompok, 

(c) kompak dalam kerja kelompok, dan (d) mampu menyelesaikan tugas diskusi 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagian besar siswa melaksanakan tugas 

kelompok dengan baik. Ada kelompok yang masih kesulitan mengerjakan tugas 

diskusi sehingga guru harus kembali menjelaskan petunjuk yang sudah 

disampaikan. Beberapa kelompok mampu menyelesaikan tugas sebelum waktu 

yang ditentukan, tapi ada juga yang belum mampu menyelesaikan tugas meski 

diberi tambahan waktu. Pada siklus II, siswa memperoleh skor 2,50 atau 

meningkat 0,03 poin. Siswa mampu menyelesaikan tugas diskusi sesuai waktu 

yang telah ditentukan, tapi masih ada sebagian kecil siswa yang tidak terlibat aktif 

dalam diskusi. Pada siklus III, siswa memperoleh skor 2,89 atau meningkat 0,39 

poin. Siswa mampu menyelesaikan tugas diskusi sesuai waktu yang telah 
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ditentukan, tapi masih ada sebagian kecil siswa yang tidak terlibat aktif dalam 

diskusi. 

8.  Indikator Mempresentasikan Hasil Diskusi  

  Pada siklus I indikator mempresentasikan hasil diskusi, siswa mendapat 

skor 1,81. Aspek yang dinilai yaitu: (a) Presentasi dengan suara yang jelas, (b) 

lancar dalam menyampaikan hasil diskusi, (c)  kompak dalam presentasi, (d) tertib 

dalam presentasi. Rendahnya skor pada indikator ini disebabkan siswa belum 

bersedia menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Sehingga guru 

menginstruksikan siswa membacakan hasil diskusi di bangku kelompok. Sebagian 

besar melaksanakan penyampaian hasil diskusi dengan tertib walaupun dengan 

suara yang masih kurang jelas dan lantang. Sedangkan pada siklus II, siswa 

memperoleh skor 2,22 atau meningkat 0,41 poin. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompok dengan membacakan hasil diskusi di depan kelas secara 

berkelompok. Sebagian besar melaksanakan penyampaian hasil diskusi dengan 

tertib walaupun dengan suara yang masih kurang jelas. Untuk siklus III, siswa 

memperoleh skor 2,56 atau meningkat 0,34 poin. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompok dengan membacakan hasil diskusi di depan kelas secara 

berkelompok. Sebagian besar melaksanakan penyampaian hasil diskusi dengan 

baik. 

9.  Indikator Mengerjakan Soal Evaluasi  

  Pada siklus I indikator mengerjakan soal evaluasi, siswa memperoleh skor 

2,81. Aspek yang muncul antara lain: (a) mempersiapkan alat tulis pribadi, (b) 

menerima lembar soal dengan tertib, (c) mengerjakan soal dengan tertib, (d) 

mengumpulkan hasil pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Seluruh siswa 
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mengerjakan soal dengan tenang dan tertib. Pengumpulan hasil pekerjaan dapat 

dikoordinir dengan baik walaupun beberapa anak masih belum menyelesaikan 

hasil pekerjaannya sampai waktu yang diberikan habis. Sedangkan pada siklus II. 

Siswa mendapat skor 2,81 atau sama dengan skor siklus I. Siswa mengejakan soal 

evaluasi dengan tenang dan tertib pada siklus II. Untuk siklus III, siswa 

memperoleh skor 3,17 atau meningkat 0,36. Seluruh siswa menerima soal 

evaluasi dan mengerjakannya dengan tertib. Tidak ada siswa yang rame sendiri. 

Pengumpulan pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu. 

10. Indikator Memberikan Penilaian Terhadap Hasil Belajar 

  Pada siklus I indikator memberikan penilaian  terhadap hasil belajar, siswa 

memperoleh skor 3,06. Aspek yang muncul antara lain: (a) teliti dalam menilai 

hasil pekerjaan teman, (b) memberi penilaian objektif / jujur, (c) mengikuti 

instruksi atau arahan guru, dan (d) beranggung jawab terhadap hasil koreksi. 

Semua siswa dapat mengoreksi hasil pekerjaan siswa lain dengan jujur dan 

bertanggung jawab. Hanya sebagian kecil siswa yang tidak memperhatikan 

instruksi guru, sehingga harus mendapat konfirmasi ulang dari guru.  Sedangkan 

pada siklus II, siswa memperoleh skor 3,08 atau meningkat 0,02 poin. Semua 

siswa dapat mengoreksi hasil pekerjaan siswa lain dengan jujur dan bertanggung 

jawab. Siswa pada umumnya masih bertanya tentang konfirmasi jawaban yang 

salah dan benar. Dalam hal ini siswa meminta pertimbangan kepada guru 

mengenai jawaban temannya. Untuk siklus III, siswa memperoleh skor 3,44 atau 

meningkat 0,36 poin. Siswa mengoreksi hasil pekerjaan temannya dengan baik. 

Konfirmasi jawaban kepada guru disampaikan dengan baik walaupun masih 
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kurang tertib. Dengan mengkonfirmasi jawaban dari guru, mengindikasikan 

bahwa siswa benar-benar menilai jawaban temannaya secara objektif. 

11. Indikator Menyampaikan Kesulitan yang Dihadapi 

  Pada siklus I indikator menyampaikan kesulitan yang dihadapi, siswa 

memperoleh skor 1,72. Beberapa siswa tidak menyampaikan kesulitannya setelah 

ditanya oleh guru. Sedangkan hasil pekerjaan mereka masih perlu diperbaiki. 

Adapun aspek yang dinilai dari indikator ini adalah: (a) berani mencoba 

menyampaikan kesulitan yang dihadapi, (b) menyampaikan dengan suara yang 

jelas, (c) menyampaikan dengan maksud yang jelas, dan (d) tidak gugup ketika 

menyampaikan kesulitan di kelas. Pada siklus II, siswa memperoleh skor 2,03 

atau menigkat 0,31. Siswa sudah berani menyampaikan kesulitan mengenai soal 

evaluasi kepada guru. Sedangkan pada siklus III, siswa memperoleh skor 2,39 

atau meningkat 0,36 poin. Siswa sudah berani menyampaikan kesulitan mengenai 

soal evaluasi kepada guru. Soal yang belum mampu dijawab akan dibahas 

bersama-sama pada saat siswa mengoreksi hasil pekerjaan temannya. 

12. Indikator Menyimpulkan Hasil Pembelajaran 

  Pada Siklus I indikator menyimpulkan hasil pembelajaran, siswa 

memperoleh skor 2,83. Aspek yang dinilai muncul yaitu: (a) mempersiapkan buku 

catatan dan alat tulis, (b) menyimak  penjelasan guru, (c) menulis poin-poin 

penting yang sudah dipelajari, dan (d) menulis rencana belajar berikutnya. 

Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik, walaupun ada 

beberapa anak yang meminta guru untuk mengulangi penjelasannya karena 

kurang memperhatikan. Pada siklus II, siswa memperoleh skor 2,92 atau 

meningkat 0,09. Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan 
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baik. Siswa mencatat materi dan kesimpulan pembelajaran tanpa disuruh oleh 

guru. Timbul kesadaran sendiri untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis di 

atas meja. Sedangkan untuk siklus III, siswa memperoleh skor 3,22 atau 

meningkat 0,30 poin. 

  Pada penerapan pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS 

berbantuan media video, siswa dapat membangun mental untuk memiliki minat 

dan respon yang baik terhadap pembelajaran IPA itu sendiri. Siswa dapat 

mengetahui arti penting belajar IPA, sehingga mereka membangun alasan yang 

kuat untuk belajar IPA. Siswa dibimbing menetapkan target keberhasilan sendiri 

dan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan keberhasilan belajar IPA. 

Dalam diskusi, siswa dituntut dapat bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. Dengan menyampaikan jawaban hasil diskusi siswa diharapkan dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan kekompakan tim dalam bekerjasama. Semua 

siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

  Sedangkan dengan bantuan media video, IPA menjadi pelajaran yang 

menarik dan menyenangkan untuk diikuti. Video yang disajikan juga bervariatif 

dengan visualisasi menarik sehingga tidak membosankan untuk ditinton bahkan 

untuk diputar ulang lebih dari sekali. Media juga dapat mengatasi adanya 

keterbatasan objek yang dipelajari. Siswa dapat lebih fokus memperhatikan video 

yang disajikan, sehingga materi dapat tersampaikan dengan lebih efiktif dan 

efisien. 
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  Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh 

peneliti, penerapan ARIAS dan media video dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. 

c. Pembahasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas oleh Ruchani Afifah. 2012. 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model ARIAS (Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) pada Siswa Kelas V SDN 

Waduk 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase keberhasilan 

penerapan model Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction 

(ARIAS) oleh guru pada siklus I mencapai 83,75% dan pada siklus II mencapai 

91,25%,  nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 58,3 dan meningkat pada 

siklus II dengan rata-rata 73,25,  hasil belajar IPA pada siklus I sebesar 68 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 45% dan meningkat pada siklus II menjadi 81,8 

dengan ketuntasan klasikal 85%, serta penerapan model ARIAS mendapatkan 

respon yang positif dari siswa. 

4.2.1.3 Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I, II, dan III 

 Hasil belajar ranah kognitif siklus I, II, dan III merupakan hasil tes 

evaluasi individu dalam pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan 

media video.  

Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 36 siswa. Rata-rata 

hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 60,83 dengan perolehan 

nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 30. Semua siswa hadir dalam siklus I dengan 
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persentase ketuntasan kelas sebesar 50%. Secara lebih rinci, hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA dapat diuraikan bahwa 0% atau tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada rentang nilai 0-29. Sebanyak 2 siswa atau sekitar 5,56% 

yang mendapatkan nilai pada rentang 30-39. Ada 2 siswa atau sekitar 5,56% yang 

mendapatkan nilai pada rentang 40-49. Ada 14 siswa atau sekitar 38,89% yang 

mendapatkan nilai pada rentang 50-63. Serta ada 18 siswa atau 50% yang 

mendapatkan nilai pada rentang 64-100. Pada rentangan nilai 0 sampai dengan 63 

siswa dikategorikan belum tuntas karena kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu minimal nilai untuk tuntas pada mata pelajaran IPA 

yang diberlakukan di kelas IV A adalah mencapai angka 64. Berarti, masih ada 18 

siswa yang masih belum tuntas. Sedangkan Pada rentangan nilai mulai 64 sampai 

dengan 100 siswa dikategorikan tuntas. Sehingga, jumlah yang tuntas pada siklus 

I sebanyak 18 siswa. Jika persentase ketuntasan kelas dibandingkan dengan data 

persentase ketuntasan awal pada identifikasi masalah dengan persentase 

ketuntasan 47,22%, maka menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,78%.  

 Sedangkan pada siklus II, jumlah siswa yang mengikuti tes berjumlah 36 

siswa. Rata-rata hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 69,167 

dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50. Semua siswa hadir 

dalam siklus II dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 61,11%. Secara lebih 

rinci, hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat diuraikan bahwa 0% atau 

tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada rentang nilai 0-29, rentang 30-39, 

serta rentang 40-49. Ada 14 siswa atau sekitar 38,89% yang mendapatkan nilai 

pada rentang 50-63. Serta ada 22 siswa atau 61,11% yang mendapatkan nilai pada 
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rentang 64-100. Berarti, masih ada 14 siswa yang masih belum tuntas. Sedangkan 

jumlah yang tuntas pada siklus II sebanyak 22 siswa. Jika persentase ketuntasan 

kelas siklus II dibandingkan dengan data persentase ketuntasan siklus I dengan 

persentase ketuntasan 50%, maka menunjukkan adanya peningkatan sebesar 

11,11%.  

 Untuk siklus III, jumlah siswa yang mengikuti tes berjumlah 36 siswa. 

Rata-rata hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 80,56 dengan 

perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 45. Semua siswa hadir dalam 

siklus III dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 86,11%. Secara lebih rinci, 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat diuraikan bahwa 0% atau tidak 

ada siswa yang mendapatkan nilai pada rentang nilai 0-29 dan rentang nilai 30-39. 

Ada 1 siswa atau sekitar 2,78% yang mendapatkan nilai pada rentang 40-49. Ada 

4 siswa atau sekitar 11,11% yang mendapatkan nilai pada rentang 50-63. Serta 

ada 31 siswa atau 86,11% yang mendapatkan nilai pada rentang 64-100. Berarti, 

masih ada 5 siswa yang masih belum tuntas. Sedangkan jumlah yang tuntas pada 

siklus II sebanyak 14 siswa. Jika persentase ketuntasan kelas siklus III 

dibandingkan dengan data persentase ketuntasan siklus II dengan persentase 

ketuntasan 61,11%, maka menunjukkan adanya peningkatan sebesar 25%.  

4.2.1.4 Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif 

Hasil belajar ranah afektif siklus I, II, dan III merupakan hasil dari 

pengamatan guru pada angket yang dibagikan pada masing-masing siswa secara 

individu dan aktivitas belajar dalam penilaian komponen ASSURANCE pada 

pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS.  
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Untuk siklus I pada aspek sikap terhadap pembelajaran IPA, siswa 

memperoleh skor total sebesar 625 poin dengan rincian: 109 poin untuk aspek 

minat terhadap pelajaran IPA, 93 poin untuk aspek tingkat kepahaman belajar 

IPA, 144 poin untuk aspek keyakinan terhadap tingkat keberhasilan belajar IPA. 

138 poin untuk sikap penentuan tindakan belajar, dan 141 poin untuk mengetahui 

arti penting belajar IPA. Secara umum pencapaian skor total 625 menandakan 

pencapaian kategori baik pada hasil belajar ranah afektif siklus I. 

Untuk siklus II pada aspek sikap terhadap pembelajaran IPA, siswa 

memperoleh skor total sebesar 653 atau meningkat 28 poin dengan rincian: 109 

poin untuk aspek minat terhadap pelajaran IPA, 117 poin untuk aspek tingkat 

kepahaman belajar IPA, 144 poin untuk aspek keyakinan terhadap tingkat 

keberhasilan belajar IPA. 142 poin untuk sikap penentuan tindakan belajar, dan 

141 poin untuk mengetahui arti penting belajar IPA. Secara umum pencapaian 

skor total 653 menandakan pencapaian kategori baik pada hasil belajar ranah 

afektif siklus II. 

Untuk siklus III pada aspek sikap terhadap pembelajaran IPA, siswa 

memperoleh skor total sebesar 674 atau meningkat 21 poin dengan rincian: 109 

poin untuk aspek minat terhadap pelajaran IPA, 131 poin untuk aspek tingkat 

kepahaman belajar IPA, 144 poin untuk aspek keyakinan terhadap tingkat 

keberhasilan belajar IPA. 145 poin untuk sikap penentuan tindakan belajar, dan 

145 poin untuk mengetahui arti penting belajar IPA. Secara umum pencapaian 

skor total 674 menandakan pencapaian kategori baik pada hasil belajar ranah 

afektif siklus III. 
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4.2.1.5 Peningkatan Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar ranah psikomotorik siklus I, II, dan III merupakan hasil kerja 

kelompok diskusi serta hasil dari pengamatan guru terhadap aktivitas 

psikomotorik siswa pada pembelajaran IPA menggunakan model ARIAS. 

Pada siklus I, hasil belajar aspek keterampilan siswa memperoleh skor 

total sebesar 504 dengan rincian: 139 poin untuk aspek aktivitas dalam kelompok, 

82 poin untuk aspek penyampaian ide atau gagasan, 97 poin untuk aspek 

penyampaian pendapat, 78 poin untuk aspek keberanian performa, dan 108 poin 

untuk aspek kekompakan dalam kelompok. Perolaehan skor total 504 

mengindikasikan bahwa hasil belajar ranah psikomotorik siswa berada pada 

kategori cukup. 

Pada siklus II, hasil belajar aspek keterampilan siswa memperoleh skor 

total 588 atau mengalami peningkatan sebesar 84 poin dengan rincian: 144 poin 

untuk aspek aktivitas dalam kelompok, 98 poin untuk aspek penyampaian ide atau 

gagasan, 110 poin untuk aspek penyampaian pendapat, 121 poin untuk aspek 

keberanian performa, dan 115 poin untuk aspek kekompakan dalam kelompok. 

Perolaehan skor total 588 mengindikasikan bahwa hasil belajar ranah 

psikomotorik siswa berada pada kategori baik. 

 Pada siklus III, hasil belajar aspek keterampilan siswa memperoleh skor 

total 625 atau mengalami peningkatan sebesar 37 poin dengan rincian: 148 poin 

untuk aspek aktivitas dalam kelompok, 113 poin untuk aspek penyampaian ide 

atau gagasan, 112 poin untuk aspek penyampaian pendapat, 135 poin untuk aspek 

keberanian performa, dan 117 poin untuk aspek kekompakan dalam kelompok. 
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Perolaehan skor total 625 mengindikasikan bahwa hasil belajar ranah 

psikomotorik siswa berada pada kategori baik. 

Berdasarkan pada hasil pengamatan hasil belajar siswa pada siklus I, II, 

dan III, sikap dan perilaku yang ditunjukkan siswa mengalami peningkatan. Hal 

tersebut juga mempengaruhi adanya peningkatan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. Peningkatan yang terjadi sesuai dengan tujuan diterapkannya 

model ARIAS berbantuan media video. Media video terbukti dapat mengontrol 

aktivitas belajar dan mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran IPA 

yang sebelumnya masih kurang. Sedangkan pemberian motivasi dan 

pembangunan minat belajar pada pembelajaran model ARIAS dengan bantuan 

video dapat meningkatkan sikap positif dalam pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran ARIAS  berbantuan media 

video dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Pembehasan Secara Empiris 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sopah, Djamaah. "Pengaruh Model 

Pembelajaran ARIAS Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa (dalam jurnal 

pendidikan dan kebudayaan)." Palembang: Universitas Sriwijaya (1999). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi berprestasi dan hasil 

belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada 

mereka yang mengikuti model pembelajaran non-ARIAS. Dari dua kali percobaan 

menggunakan analisis data hasil ANAVA menunjukkan bahwa pada percobaan 

pertama Fo=10,74 jauh lebih besar dari Ft=4,02 pada taraf signifikansi a = 0,05, 
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dan perbedaan rerata skor antara kedua kelompok XA=78,80 > Xn-A=75,93 

(Sopah, 1999: 120 – 121). Hasil ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada mereka yang 

mengikuti model pembelajaran non-ARIAS. Pada percobaan kedua Fo=8,44 lebih 

besar dari Ft=3,96 pada taraf signifikansi a = 0,05, dan perbedaan rerata skor 

antara kedua kelompok adalah XA=18,55 > Xn-A=15,98 (Sopah,1998: 99-100). 

Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi siswa yang mengikuti model 

pembelajaran ARIAS lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti model 

pembelajaran non-ARIAS. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian dengan model ARIAS berbantuan media 

video adalah keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan 

dalam peneliti. Hasil penelitian dengan model tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran ARIAS berbantuan media video merupaan salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas IV SD. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian ini memuat petunjuk pelaksanaan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan media video. Untuk itu dalam rangka 

meningkatkan kualitas IPA. Maka, 

1)  Guru harus menerapkan keterampilan: (a) Keterampilan membuka 

pelajaran; (b) Keterampilan menjelaskan; (c) Keterampilan bertanya; (d) 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok; (e) Keterampilan 
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mengadakan variasi berupa; (f) Keterampilan mengelola kelas; (g) 

Keterampilan memberi penguatan; (h) Keterampilan menutup 

pembelajaran; 

2) Siswa harus melaksanakan aktivitas: (a) Emotional activities; (b) Mental 

activities; (c) Oral activities; (d) Motor activites; (e) Visual activities dan 

Listening activities; (f) Writing activities; 

3) Dengan sintak sebagai berikut. 

a) Kegiatan Guru  

(1) Guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi berupa 

motivasi belajar melalui penjelasan langsung serta menampilkan video 

yang dapat menumbuhkan sikap positif. (assurance). (2) Guru 

memberikan target keberhasilan dan menanamkan sikap optimis agar 

siswa dapat berusaha dengan harapan mencapai target yang disepakati 

(assurance). (3) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

berdasarkan pada tingkat pengalaman dan pengetahuan siswa melalui 

analogi yang mudah dipahami (relevance). (4) Guru menyampaikan 

pembuka materi dengan pertanyaan stimulus untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan awal siswa berhubungan dengan tayangan video (relevance). 

(5) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi 

mengenai materi yang telah disampaikan (interest). (6) Guru 

menyampaikan pembelajaran melalui tayangan video yang inovatif dan 

variatif, agar minat siswa dalam belajar terpelihara dan menstimulasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif (interest). (7) Guru memberikan soal evaluasi 
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kepada siswa (assessment). (8) Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengkoreksi hasil belajar teman secara jujur (assessment). (9) 

Memberikan penguatan berupa penghargaan verbal atau non verbal berupa 

reward dan memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan kesulitan 

yang mereka hadapi (satisfaction). (10) Guru membimbing dan 

menetapkan kesimpulan-kesimpulan di akhir pembahasan bersama siswa 

(satisfaction). 

b) Kegiatan Siswa 

(1) Siswa menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan. mengikuti 

pelajaran. (2) Siswa menetapkan target pencapaian target keberhasilan 

belajar untuk diri mereka masing-masing. (3) Siswa mengingat kembali 

pengalaman nyata yang berhubungan dengan materi yang disampaikan 

guru. (4) Siswa merespon pertanyaan stimulus dari guru. (5) Siswa 

membentuk kelompok diskusi. (6) Siswa memperhatikan tayangan video 

yang diputarkan guru. (7) Melaksanakan tugas kelompok dengan tanggung 

jawab. (8) Mempresentasikan hasil diskusi. (9) Mengerjakan soal evaluasi. 

(10) Memberikan penilaian terhadap hasil belajar dengan bimbingan guru. 

(11) Siswa menyampaikan kesulitan yang dihadapi. (12) Siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran dengan bimbingan guru. 

c) Alat dan Media Pendukung 

 (1) Aliran listrik, (2) LCD proyektor, (3) video apersepsi/motivasi belajar, 

(4) video materi, (5) laptop/notebook, (6) Konektor/kabel, (7) Speaker 

aktif. 
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4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Guna meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan model ARIAS, 

maka perlu ada kegiatan seminar, workshop, symposium untuk guru SD, serta 

adanya penelitian lebih lanjut dalam penggunaan model ARIAS dan media 

pembelajaran berbasis komunikasi visual gerak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada 

siswa kelas IVA SDN 1 Wates, Kota Semarang menunjukkan hasil sebagai 

berikut. 

a. Pada pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan media video 

menunjukkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA KD 9.2, 10.1, 

dan 11.1 

b. Pada pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan media video 

menunjukkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Pada 

siklus I, keterampilan guru memperoleh skor 21 atau persentase 65,625% 

dengan kategori baik. Pada siklus II, keterampilan guru meningkat menjadi 

26 atau 81,25% dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, 

keterampilan guru meningkat menjadi 29 atau 90,625% dengan kategori 

sangat baik. 

c. Pada pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan media video 

menunjukkan aktivitas siswa kelas IVA SDN 01 Wates pada siklus I, 

aktivitas siswa memperoleh skor 30,55 atau 63,657% dengan kategori baik. 

Pada siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 2,71 poin 

menjadi 32,72  atau 68,171% dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III 
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aktivitas siswa juga mengalami peningkatan sebesar 2,81 poin dari siklus II 

menjadi 35,53 atau 73,843% dengan kategori baik.  

d. Pada pembelajaran IPA melalui model ARIAS berbantuan media video 

menunjukkan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 01 Wates meningkat. 

Peningkatan ini bukan hanya ditunjukkan pada hasil belajar ranah kognitif, 

tapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Jumlah siswa yang mengikuti. 

Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I sebesar 60,83 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 50%. Jika 

dibandingkan dengan data persentase ketuntasan awal pada identifikasi 

masalah dengan persentase ketuntasan 47,22%, maka menunjukkan adanya 

peningkatan sebesar 2,78%. Sedangkan pada siklus II, persentase ketuntasan 

kelas sebesar 61,11% atau menunjukkan adanya peningkatan sebesar 11,11%. 

Untuk siklus III, persentase ketuntasan kelas sebesar 86,11%. atau 

menunjukkan adanya peningkatan sebesar 25%. Sedangkan untuk ranah 

afektif siklus I, siswa memperoleh skor total sebesar 625 poin dengan 

kategori baik. Untuk siklus II siswa memperoleh skor total sebesar 653 atau 

meningkat 28 poin dengan kategori baik. Untuk siklus III siswa memperoleh 

skor total sebesar 674 atau meningkat 21 poin dengan kriteria baik. Kemudian 

untuk ranah psikomotorik pada siklus I, siswa memperoleh skor total sebesar 

504 dengan kategori cukup. Pada siklus II, hasil belajar aspek keterampilan 

siswa memperoleh skor total 588 atau mengalami peningkatan sebesar 84 

poin dengan kategori baik. Pada siklus III, hasil belajar aspek keterampilan 
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siswa memperoleh skor total 625 atau mengalami peningkatan sebesar 37 

poin dengan kategori baik. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1 Bagi Guru 

 Guru disarankan untuk dapat memanfaatkan media yang menarik minat 

belajar siswa. Guru dapat menggunakan metode yang lebih inovatif untuk 

menumbuhkan sikap positif terhadap pelajarn IPA. Menjadikan IPA sebagai mata 

pelajaran yang diminati dan disukai siswa bukanlah hal mudah, untuk itu 

diperlukan adanya pengembangan penyajian pembelajaran yang didukung 

kemampuan guru dalam mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. 

5.2.2 Bagi Siswa 

 Siswa disarankan untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih tertib 

dan tenang. Minat belajar perlu dijaga agar tidak menurun atau melemah. Siswa 

diharapkan untuk lebih mengerti hal yang mereka lakukan dan konsekuensi dari 

tindakan mereka terhadap prestasi belajar dan terhadap suasana pembelajaran di 

dalam kelas. Kesadaran ini tentunya dapat dibangun dengan dukungan seorang 

guru yang hebat. 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan dalam 

penerapan model inovatif serta pennggunaan media pembelajaran terutama yang 

berkaitan dengan ilmu teknologi dan desain komunikasi visual tingkat dasar. 

Dengan begitu, guru dapat mendesain sendiri media sederhana yang akan 

digunakan dalam pembelajaran sesuai kebutuhan mengajar. Sekolah dapat 

mengupayakan pengadaan fasilitas pendukung yang memadai. 
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KISI-KISI INSTRUMEN KETERAMPILAN GURU 

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL ARIAS 

BERBANTUAN MEDIA VIDEO 

Variabel  Indikator  Sub Indikator Instrumen  Nomor Item 

Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model ARIAS 

berbantuan 

media video  

1.  Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2.  Keterampilan 

menjelaskan 

3.  Keterampilan 

bertanya 

4.  Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

5.  Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

6.  Keterampilan 

mengelola 

kelas 

7.  Keterampilan 

memberi 

penguatan 

8.  Keterampilan 

menutup 

pembelajaran 

1. Guru memulai 

pembelajaran dengan 

menyampaikan 

apersepsi berupa 

motivasi belajar 

2. Guru memberikan 

target keberhasilan 

dan menanamkan 

sikap optimis 

3. Guru 

menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

berdasarkan pada 

tingkat pengalaman 

dan pengetahuan 

siswa 

4. Guru 

menyampaikan 

pembuka materi 

dengan pertanyaan 

stimulus untuk 

mengetahui tingkat 

pengetahuan awal 

siswa 

5. Guru membagi 

kelas menjadi 

beberapa kelompok 

untuk berdiskusi 

mengenai materi 

yang telah 

disampaikan 

6. Guru 

menyampaikan 

pembelajaran 

melalui tayangan 

video yang inovatif 

1. Lembar 

observasi 

keteram-

pilan guru 

2. Catatan 

lapanga 

3. Doku-

mentasi 

camera 

digital 

4. Angket  

1.  Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

(nomor 1,2) 

2.  Keterampilan 

menjelaskan 

(nomor 3) 

3.  Keterampilan 

bertanya 

(nomor 4) 

4.  Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil (nomor 

5) 

5.  Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

(nomor 6) 

6.  Keterampilan 

mengelola 

kelas (nomor 

7) 

7.  Keterampilan 

memberi 

penguatan 

(nomor 8,9) 

8.  Keterampilan 

menutup 

pembelajaran 

(10,11) 
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Variabel  Indikator  Sub Indikator Instrumen  Nomor Item 

dan variatif 

 

7. guru memberikan 

kesempatan siswa 

untuk mengoreksi 

hasil belajar siswa 

yang lain dengan 

jujur 

8. Guru memberi 

penghargaan verbal 

atau non verbal 

9. Guru memberi 

kesempatan siswa 

untuk 

menyampaikan 

kesulitan klasikal 

yang mereka hadapi 

10. Guru 

memberikan soal 

evaluasi kepada 

siswa  

11. Guru juga 

membimbing siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil pembelajaran 
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1. Deskriptor Pedoman Penilaian Keterampilan Guru dalam 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1, dan KD 

11.1 Melalui Model ARIAS Berbantuan Media video pada Siswa Kelas 

IVA SDN 01 Wates, Semarang 

No. Keterampilan Guru Sub Indikator Deskriptor  

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 
Mempersiapkan 

pembelajaran 

c. Salam dan doa 

d. Presensi kehadiran 

e. Menyampaikan apersepsi 

dan motivasi 

f. Menetapkan target 

keberhasilan 

2. Keterampilan 

menjelaskan 
Menjelaskan tujuan 

dan manfaat 

pembelajaran yang 

berkaitan dengan 

materi yang diajarkan 

a. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

b. Menjelaskan manfaat 

pembelajaran 

c. Memberikan contoh 

relevan dengan kehidupan 

d. Memberikan penjelasan 

yang mudah dipahami 

siswa 

3. Keterampilan 

bertanya 
Memberikan 

pertanyaan yang 

menstimulasi siswa 

untuk memberi 

tanggapan 

a. Pertanyaan terbuka dan 

sesuai dengan materi 

b. Pertanyaan yang diajukan 

tidak terlalu sulit 

c. Pertanyaan menmbulkan 

respon positif 

d. Pertanyaan yang diberikan 

bersifat konseptual 

4. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Membimbing siswa 

dalam membagi 

kelompok dan 

berdiskusi 

a. Manajemen pembagian 

kelompok kelas secara tertib 

b. Pembagian kelompok secara 

adil 

c. Pembagian kelompok 

dengan teknik menarik 

d. Memberikan instruksi dan 

bimbingan yang jelas 

5. Keterampilan 

mengadakan variasi 
Mengadakan variasi 

pembelajaran dengan 

penggunaan media 

video 

a. Memberikan keterangan 

sesuai tampilan video 

b. Guru memberikan selingan 

atau penjelasan ulang yang 

mempermudah siswa untuk 

paham 

c. Guru memberi ulasan 
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No. Keterampilan Guru Sub Indikator Deskriptor  

kembali yang berkaitan 

dengan masalah yang 

didiskusikan 

d. Guru membimbing siswa 

untuk mencatat hal-hal 

penting 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 
Memberi kesempatan 

siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa lain 

a. Memberikan instruksi 

secara jelas 

b. Mengatur pola tukar 

lembar jawab 

c. Menjaga kondisi agar tetap 

kondusif 

d. Memberikan petunjuk cara 

penilaian 

7. Keterampilan 

memberi penguatan 
Memberi pujian atau 

penghargaan untuk 

siswa yang berhasil 

dan motivasi pada 

siswa yang belum 

berhasil 

a. Memberikan penghargaan 

verbal atau non verbal 

b. Pemberan pujian atau 

penghargaan bersifat 

objektif 

c. Memberikan penguatan 

agar tetap menjaga prestasi 

d. Memberikan motivasi 

kepada siswa yang belum 

mencapai target 

keberhasilan 

8. Keterampilan 

menutup 

pembelajaran  

Memantau 

penyelesaian soal 

evaluasi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

a. Memberikan petunjuk cara 

penyelesaian soal evaluasi 

b. Memantau siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

c. Mengumpulkan lembar 

kerja siswa 

d. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

menyampaikan kesulitan 

belajar dan menyimpulkan 

hasil pembelajaran dengan 

bimbingan 

Keterangan : 

a. Apabila muncul 4 (empat) deskriptor maka sangat baik dengan kriteria A 

b. Apabila muncul 3 (tiga) deskriptor maka baik dengan kriteria B 

c. Apabila muncul 2 (dua) deskriptor maka cukup dengan kriteria C 

d. Apabila muncul 1 (satu) deskriptor maka kurang  dengan kriteria D 
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3. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru dalam Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1, dan KD 11.1 Melalui Model ARIAS 

Berbantuan Media video pada Siswa Kelas IVA SDN 01 Wates, Semarang 

Siklus............................................... 

 

Nama Guru  : .................................................. 

Nama Sekolah  : .................................................. 

Kelas/Semester : .................................................. 

Hari / Tanggal  : ……………………………….. 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika diskriptor tidak nampak sama sekali, maka diberi tanda check (√) 

pada tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4 maka beri tanda check (√) pada tigkat 

kemampuan 4. 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

 

No. 

Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat  

Kemampuan Skor 

4 3 2 1 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

a. Salam dan doa  

     b. Presensi kehadiran 
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No. 

Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat  

Kemampuan Skor 

4 3 2 1 

c. Menyampaikan 

apersepsi dan 

motivasi 
 

d. Menetapkan target 

keberhasilan       

2. Menjelaskan tujuan 

dan manfaat 

pembelajaran yang 

berkaitan dengan 

materi yang 

diajarkan 

a. Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

a.  b.  c.  d.  e.  f.  

b. Menjelaskan 

manfaat 

pembelajaran 

g.  

c. Memberikan 

contoh relevan 

dengan kehidupan 

h.  

d. Memberikan 

penjelasan yang 

mudah dipahami 

siswa 

i.  

3. Memberikan 

pertanyaan yang 

menstimulasi siswa 

untuk memberi 

tanggapan 

a. Pertanyaan terbuka 

dan sesuai dengan 

materi 

j.  k.  l.  m.  n.  o.  

b. Pertanyaan yang 

diajukan tidak 

terlalu sulit 

p.  

c. Pertanyaan 

menmbulkan 

respon positif 

q.  

d. Pertanyaan yang 

diberikan bersifat 

konseptual 

r.  

4. Membimbing siswa 

dalam membagi 

kelompok dan 

berdiskusi 

a. Manajemen 

pembagian 

kelompok kelas 

secara tertib 

s.  t.  u.  v.  w.  x.  

b. Pembagian 

kelompok secara 

adil 

y.  

c. Pembagian 

kelompok dengan 

teknik menarik 

z.  
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No. 

Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat  

Kemampuan Skor 

4 3 2 1 

d. Memberikan 

instruksi dan 

bimbingan yang 

jelas 

aa.  

5. Mengadakan variasi 

pembelajaran dengan 

penggunaan media 

video 

a. Memberikan 

keterangan sesuai 

tampilan video 

bb.  cc.  dd.  ee.  ff.  gg.  

b. Guru memberikan 

selingan atau 

penjelasan ulang 

yang 

mempermudah 

siswa untuk paham 

hh.  

c. Guru memberi 

ulasan kembali 

yang berkaitan 

dengan masalah 

yang didiskusikan 

ii.  

d. Guru membimbing 

siswa untuk 

mencatat hal-hal 

penting 

jj.  

6. Memberi kesempatan 

siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa lain 

a. Memberikan 

instruksi secara 

jelas 

kk.  ll.  mm.  nn.  oo.  pp.  

b. Mengatur pola 

tukar lembar jawab 

qq.  

c. Menjaga kondisi 

agar tetap kondusif 

rr.  

d. Memberikan 

petunjuk cara 

penilaian 

ss.  

7. Memberi pujian atau 

penghargaan untuk 

siswa yang berhasil 

dan motivasi pada 

siswa yang belum 

berhasil 

a. Memberikan 

penghargaan verbal 

atau non verbal 

tt.  uu.  vv.  ww.  xx.  yy.  

b. Pemberan pujian 

atau penghargaan 

bersifat objektif 

zz.  
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No. 

Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat  

Kemampuan Skor 

4 3 2 1 

c. Memberikan 

penguatan agar 

tetap menjaga 

prestasi 

aaa.  

  d. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa yang belum 

mencapai target 

keberhasilan 

bbb.  ccc.  ddd.  eee.  fff.  ggg.  

8. Memantau 

penyelesaian soal 

evaluasi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

a. Memberikan 

petunjuk cara 

penyelesaian soal 

evaluasi 

hhh.  iii.  jjj.  kkk.  lll.  mmm.  

b. Memantau siswa 

dalam mengerjakan 

soal evaluasi 

c. Mengumpulkan 

lembar kerja siswa 

d. Memberi 

kesempatan siswa 

untuk 

menyampaikan 

kesulitan belajar 

dan menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

dengan bimbingan 

JUMLAH SKOR nnn.  

KATEGORI ooo.  

 

Semarang,...................................2015 

           

      Observer, 

 

.................................................. 
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4. KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS SISWA DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL ARIAS BERBANTUAN MEDIA VIDEO 

Variabel  Indikator  Sub Indikator Instrumen  Nomor Item 

Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model ARIAS 

berbantuan 

media video  

1.  Emotional 

activities 

2.  Mental 

activities 

3.  Oral activities 

4.  Motor 

activities 

5.  Visual 

activities 

6. Listening 

activities 

7.  Writing 

activities  

1. Siswa 

menunjukkan minat 

dan sikap positif 

dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran 

2. Siswa 

menetapkan target 

pencapaian 

keberhasilan belajar 

untuk diri mereka 

masing-masing 

3. Siswa mengingat 

kembali pengalaman 

nyata yang 

berhubungan dengan 

materi yang 

disampaikan guru 

4. Siswa merespon 

pertanyaan stimulus 

dari guru 

5. Siswa membentuk 

kelompok diskusi 

6. Siswa 

memperhatikan 

tayangan video yang 

diputarkan guru 

7. Siswa 

melaksanakan tugas 

kelompok dengan 

tanggung jawab 

8. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

9. Siswa 

1.  Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

2.  Catatan 

lapangan 

3.  Doku-

mentasi 

1.  Emotional 

activities 

(1,2,10) 

2.  Mental 

activities 

(3,11,12) 

3.  Oral activities 

(4,7,8) 

 

4.  Motor 

activities 

(5) 

 

5.  Visual 

activities 

(6) 

 

6. Listening 

activities 

(6) 

 

7.  Writing 

activities 

(9) 
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Variabel  Indikator  Sub Indikator Instrumen  Nomor Item 

mengerjakan soal 

evaluasi 

 

10. Memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar dengan 

bimbingan guru 

11. Siswa 

menyampaikan 

kesulitan yang 

dihadapi 

12. Siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan guru 
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5. Deskriptor Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa dalam Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1, dan KD 11.1 Melalui Model 

ARIAS Berbantuan Media video pada Siswa Kelas IVA SDN 01 Wates, 

Semarang 

No. Aktivitas Siswa Sub Indikator Deskriptor  

1. Emotional 

activities 

1. Menunjukkan minat 

dan sikap positif dalam 

kesiapan mengikuti 

pelajaran 
 

A .  Berdo’a 

b.  Mengucapkan salam 

c.  Memfokuskan Perhatian 

d.  Tertib 

2. Menetapkan target 

pencapaian keberhasilan 

belajar untuk diri 

mereka masing-masing 

a.  Berani menetapkan target 

b.  Memperhatikan 

kemampuan diri 

c.  Merencanakan tujuan 

d.  Menetapkan usaha yang 

harus dilakukan 

10. Memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar dengan 

bimbingan guru 
 

a.  Teliti dalam menilai 

b.  Memberi penilaian objektif 

c.  Mengikuti instruksi atau 

arahan guru 

d.  Bertanggung jawab 

2. Mental activities 3. Mengingat kembali 

pengalaman nyata yang 

berhubungan dengan 

materi yang 

disampaikan guru 

 

a. Memberi tanggapan 

b. Mengetahui hubungan 

antara pengalaman dan 

materi 

c. Memberikan contoh 

relevan dengan kehidupan 

d. Memperhatikan penjelasan 

guru 

11. Siswa 

menyampaikan 

kesulitan yang dihadapi 

a. Berani menyampaikan 

kesulitan yang dihadapi 

b. Suara jelas 

c. Menyampaikan dengan 

maksud yang jelas 

d. Tidak gugup 

12. Siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan guru 

a. Mempersiapkan buku 

catatan dan alat tulis 

b. Menyimak 

c. Menuliskan poin penting 

d. Menulis rencana belajar 

berikutnya 
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No. Aktivitas Siswa Sub Indikator Deskriptor  

3. Oral activities 4. Siswa merespon 

pertanyaan stimulus dari 

guru 

a. Berani mencoba menjawab 

b. Menjawab sesuai dengan 

topik 

c. Jawaban jelas 

d. Tidak gugup 

7. Siswa melaksanakan 

tugas kelompok dengan 

tanggung jawab 

 

a. Melaksanakan tugas 

b. Berpartisipasi dalam 

diskusi 

c. Kompak dalam kerja 

kelompok 

d. Tugas terselesaikan tepat 

waktu 

8. Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

a. Suara jelas 

b. Lancar 

c. Kompak 

d. Tertib 

4. Motor activities 5. Membentuk kelompok 

diskusi 

 

a. Menentukan anggota 

kelompok 

b. Menerima tugas kelompok 

c. Melaksanakan instruksi guru 

d. Membagi tugas kelompok 

5. Visual dan Listening 

activities 

6. Memperhatikan 

tayangan video yang 

diputarkan guru 

a. Pandangan fokus pada 

media 

b. Memperhatikan tayangan 

video pembelajaran dari 

awal sampai akhir 

c. Mendengarkan penjelasan 

dan petunjuk dari guru 

d. Memperhatikan poin-poin 

penting dalam materi 

6. Writing activities  9. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 
 

 

a. Mempersiapkan alat tulis 

b. Menerima lembar soal 

dengan tertib 

c. Mengerjakan soal dengan 

tertib 

d. Mengumpulkan hasil 

pekerjaan sesuai waktu 

yang ditentukan 
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6. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA KD 9.2, KD 10.1,  dan KD 11.1, Melalui Model ARIAS 

Berbantuan Media video pada Siswa Kelas IVA SDN 01 Wates, Semarang 

Siklus............................................... 

 

Petunjuk: 

1. Isilah dengan angka yang menunjukkan jumlah siswa pada kolom tingkat 

kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

Jumlah maksimal: 36 

Jumlah minimal: 0 

Contoh : Jumlah siswa dengan skor kemampuan 4, pada indikator 

menunjukkan minat dan sikap positif dalam kesiapan mengikuti pelajaran 

(Emotional Activity) ada 9 siswa maka pada kolom 4 diisi 9 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No Indikator 

Skor tingkat 

kemampuan 

Jumlah 

(Skor x 

jumlah 

siswa) 

Rata-rata 

dengan 

pembulatan 

Komponen 

ARIAS 
0 1 2 3 4 

1. menunjukkan minat 

dan sikap positif 

dalam kesiapan 

mengikuti pelajaran 

(Emotional Activity) 

Ju
m

la
h

 S
is

w
a 

     

9 

  

A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

2. menetapkan target 

pencapaian 

keberhasilan belajar 

(Emotional 

activities) 
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3. mengingat kembali 

pengalaman nyata 

yang berhubungan 

dengan materi yang 

(Mental Activity) 

Ju
m

la
h

 S
is

w
a 

 

       
R

E
L

E
V

A
N

C
E

 

4. merespon 

pertanyaan stimulus 

dari guru (Oral 

activities) 

       

5. membentuk 

kelompok diskusi 

(Motor activity) 

       

IN
T

E
R

E
S

T
 

6. memperhatikan 

tayangan video yang 

diputarkan guru 

(visual & listening 

activity) 

       

7. tanggung jawab 

dalam melaksanakan 

tugas diskusi 

kelompok (Oral 

Activity 

       

8. mempresentasikan 

hasil diskusi (Oral 

Activity) 

       

9. mengerjakan soal 

evaluasi (writing 

activity) 

       

A
S

S
E

S
S

M
E

N
T

 

10. memberikan 

penilaian terhadap 

hasil belajar 

(emotional activity) 

       

 

11. 

 

menyampaikan 

kesulitan yang 

dihadapi (mental 

activity) 

       

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N

 

12. menyimpulkan hasil 

pembelajaran (mental 

activity) 

        

 Jumlah skor    

 Kategori Aktivitas Siswa Klasikal  
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CATATAN LAPANGAN 

Judul:  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Pembelajaran 

ARIAS Berbantuan Media Video pada Siswa Kelas IVA SDN Wates 01 

Semarang 

Nama Sekolah : SDN Wates 01 Semarang 

Kelas   : IVA 

Subyek : Guru, Proses Pembelajaran, Siswa 

Petunjuk :  

1. Catatlah hal-hal yang menghambat dan mendukung pelaksanaan model 

ARIAS berbantuan media video. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

     Semarang,....................2015 

           

           

       Observer, 

................................................ 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Nama Sekolah          : SD Negeri Wates 01 

Kelas/Semester        : IV (Empat)/II (Dua) 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam 

Jumlah Pertemuan    : 1 × pertemuan 

Hari/Tanggal               : Sabtu, 9 Mei 2015 

 

B. Standar Kompetensi 

9. Mendeskripsikan perubahan kenampakan permukaan Bumi dan benda langit. 

 

C. Kompetensi Dasar 

9.2 Mendeskripsikan posisi Bulan dan kenampakan Bumi dari hari ke hari. 

 

D. Indikator 

9.2.1 Menyebutkan proses perubahan kenampakan bumi.  

9.2.2 Menjelaskan posisi bulan dan dampak yang diakibatkan oleh perubahan  

  kenampakan bumi dan benda langit. 

9.2.3 Menggambarkan manfaat perubahan kenampakan bumi dan benda langit  

  bagi kehidupan manusia. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah memperhatikan media video tentang perubahan kenampakan bumi, 

 siswa mampu menyebutkan proses perubahan kenampakan bumi. 

2. Setelah memperhatikan media video, siswa mampu menjelaskan posisi   

bulan dan dampak yang diakibatkan oleh perubahan kenampakan bumi dan 

benda langit. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menggambarkan 

manfaat  perubahan kenampakan bumi dan benda langit bagi kehidupan 

manusia. 

 

F. Materi Pembelajaran :  

Proses perubahan kenampakan bumi dan benda langit 

Kenampakan posisi bulan, bumi dan matahari 

Pengaruh perubahan kenampakan bumi dan bulan 

Ringkasan : Bulan merupakan benda langit yang tampak terang di malam hari. 

Bentuk Bulan bulat. Cahaya Bulan lebih redup daripada cahaya Matahari. 
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Sesungguhnya Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri.Bulan termasuk 

benda langit yang gelap karena hanya mendapat cahaya dari Matahari. Cahaya 

Matahari yang diterima oleh Bulan dipantulkan ke semua arah dan sebagian 

cahaya yang dipantulkan akan mengenai Bumi. Selama Bulan beredar 

mengelilingi Bumi, adakalanya Bulan menerima cahaya Matahari secara utuh, 

sebagian, dan tidak menerima cahaya sama sekali karena terhalang oleh Bumi.  

Gambar 1, kedudukan Bulan dengan Bumi dan Matahari, ketika Bulan 

menempuh lintasan bulanan mengelilingi Bumi (terlampir). Berbeda dengan 

Matahari, Bulan sering tampak berubah bentuk. Selama Bulan bergerak terjadi 

perubahan sudut antara posisi Matahari, Bulan, dan Bumi.Perubahan itu 

menyebabkan perubahan bentuk Bulan yang tampak di Bumi.  Bentuk Bulan 

berubah-ubah selama 29 ½ hari.Pada saat inilah Bulan mengelilingi Bumi yang 

disebut dengan revolusi Bumi.Rotasi Bulan adalah perputaran Bulan pada 

porosnya. Bulan kadang tampak seperti sabit kadang seperti lingkaran, dan 

kadang terlihat setengah lingkaran. Apabila sebagian kecil sisi bulan terkena 

sinar Matahari, keadaan seperti ini disebut Bulan sabit. Apabila sisi Bulan yang 

menghadap terkena sinar Matahari menghadap ke Bumi, keadaan ini disebut 

Bulan purnama. Gambar 2, kedudukan Bulan saat Bulan sabit dan purnama 

(terlampir). 

G. Alokasi Waktu  

2 × 35 menit (1 × pertemuan) 

 

H. Model Pembelajaran  

ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 

 

I. Metode Pembelajaran  

Diskusi, Tanya Jawab, Ceramah, Penugasan, dan Demonstrasi. 

 

J. Kegiatan Pembelajaran 

a) Kegiatan Awal (5 menit) 

5) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

6) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang suka melihat bintang di malam hari?” 

7) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya 

diri siswa dengan memberikan umpan balik positif berupa pertanyaan 

mudah tentang pengalaman mengamati perubahan kenampakan bumi. 
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8) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 

b) Kegiatan Inti (40 menit) 

8) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

9) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran tentang perubahan 

kenampakan bumi dan posisi bulan. 

10) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

11) Guru menayangkan tentang akibat pergarakan bumi dan posisi 

bulan terhadap kehidupan di bumi. 

12) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

13) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 

14) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil 

laporan diskusi. 

c) Kegiatan Akhir (20 menit) 

6) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

7) Tahap satisfaction, Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

8) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 

9) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi yang 

menjadi kesulitan. 

10) Guru melakukan tindak lanjut. 

 

K.   Penilaian Hasil Belajar 

a. Penilaian Proses 

Dalam penilaian proses, yang dinilai adalah keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Penilaian menggunakan lembar observasi (terlampir). 

 

 

 



225 

 

 

 

 

b. Penilaian Produk/Hasil 

1. Aspek yang dinilai 

2. Pengetahuan dan pemahaman konsep (kognitif) dinilai dari hasil evaluasi. 

3. Sikap (afektif) dinilai dari perilaku siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan dalam melaksanakan instruksi. 

4. Gerak (psikomotor) dinilai dari keaktifan siswa dalam melakukan diskusi 

dan keaktifan menjawab pertanyaan ke depan kelas. 

 c. Bentuk Penilaian 

1. Teknik Penilaian                 : Tes dan non tes 

2.  Bentuk Instrumen             : Uraian 

3. Jenis Tes                             : Individu dan kelompok 

4. Instrumen Penilaian           : Terlampir 
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L.  Sumber Belajar 

 Sumber: 

1. Buku Paket Sains SD Kelas IV karangan Haryanto, Penerbit Erlangga 

2. Media video Pembelajaran 

  Alat: 

1. LCD proyector 

2. PC/Laptop 

 Media Pembelajaran:  

 Media video Pembelajaran  

 

 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan        

Kepala Sekolah       Guru Kelas IVA 

SDN 01 Wates,      SDN 01 Wates   

 

  

NIP………………………………                                     NIP…………………… 
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BAHAN  AJAR 

Kenampakan Bumi dan Bulan 

 Kenampakan Bumi dan Bulan.Saat malam hari lingkungan sekitar kita 

menjadi gelap, hal ini disebabkan karena tidak adanya sinar matahari.Berbeda 

dengan waktu siang hari, lingkungan sekitar kita nampak terang. Keadaan 

siang dan malam merupakan salah satu contoh perubahan kenampakan pada 

bumi. Contoh lain perubahan kenampakan pada bumi yaitu terjadinya pasang 

surut air laut. Kenampakan bumi dapat berubah karena peristiwa siang dan 

malam serta pasang naik dan pasang surut air laut.   

 

1. Terjadinya Siang dan Malam 

 

Terjadinya siang dan malam 

 Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian karena bumi 

berputar pada porosnya (rotasi bumi).Bumi berotasi dari barat ke timur dan 

hanya separuh permukaan bumi yang mendapat sinar matahari.Bagian 

bumi yang disinari matahari mengalami siang.Sementara itu, malam terjadi 

di bagian lain bumi yang tidak disinari matahari. 

 

Sesungguhnya matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. 

 Namun, karena bumi selalu berputar pada porosnya, maka matahari tampak 

 terbit dan tenggelam. Matahari mulai terbit saat pagi hari dari arah 

timur. Sementara itu, matahari terbenam pada senja hari ke arah barat.Pada 

malam hari bumi tidak tampak gelap gulita karena ada alat penerang alami 

yaitu bulan. Bulan memantulkan cahaya matahari. 

http://mastugino.blogspot.com/2012/11/kenampakan-bumi-dan-bulan.html
http://2.bp.blogspot.com/-w5nsUO63LyY/UKDhijuCmRI/AAAAAAAAG7w/xji5h0YQECQ/s1600/terjadinya_siang_malam.gif


228 

 

 

 

 

2. Terjadinya Pasang Naik dan Pasang Surut Air Laut 

 Pasang naik adalah keadaan permukaan air laut yang naik sehingga air laut 

tampak bertambah banyak.Sementara itu, pasang surut adalah keadaan 

permukaan air laut yang turun sehingga air laut tampak berkurang. Pasang 

naik dan pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan 

dan matahari. Gaya tarik bulan menyebabkan air laut mengalami pasang naik 

di kedua sisi bumi. 

 

 

 Bulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pasang dan surut air laut 

di Bumi. Gaya tarik bulan besar pengaruhnya karena letaknya lebih dekat 

dengan bumi. Pasang ada 2 macam yaitu pasang naik atau pasang penuh, 

yaitu pasang paling besar yang disebabkan gaya gravitasi Bulan pada posisi 

maksimalnya dan pasang naik kecil yaitu pasang yang tidak besar disebabkan 

gaya gravitasi Bulan tidak dalam posisi maksimalnya. Pada waktu tertentu 

terjadi pasang naik besar (pasang perbani). Pasang ini terjadi ketika bulan, 

bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus.Sementara itu, pasang naik 

kecil terjadi jika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 

siku-siku. Bulan beredar mengitari bumi. Dalam sehari semalam satu tempat 

yang sama mengalami dua kali pasang naik dan dua kali pasang surut. Tempat 

yang mengalami pasang naik adalah bagian bumi yang menghadap bulan dan 

yang membelakangi bulan. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SYnpxIOwTwQ/UKDxETONW5I/AAAAAAAAG-4/wZezoSfWgG4/s1600/pasang-naik.gif
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Peristiwa pasang naik dan pasang surut air laut ini dimanfaatkan oleh para 

petani garam.Saat terjadi pasang naik, air laut mengisi petak-petak 

ladang garam. Sementara itu, saat pasang surut, air laut tersebut tertahan di 

petak. Kegiatan nelayan dalam mencari ikan juga dipengaruhi oleh pasang 

naik dan pasang surut air laut.Pada saat pasang naik, nelayan tidak melaut 

karena gelombang laut tinggi.Sementara itu, pada saat pasang surut nelayan 

melaut karena lebih mudah mencari ikan. 

 

Pasang naik air laut juga dimanfaatkan oleh kapal-kapal besar untuk berlabuh 

di dermaga.Saat terjadi pasang surut, dermaga sangat dangkal sehingga sulit 

dimasuki kapal besar.Ketika terjadi pasang naik, kapal-kapal besar dapat 

memasuki dermaga karena air cukup dalam. 

 

B. Posisi Bulan dan Kenampakannya 

 Bulan termasuk salah satu benda langit yang berada dekat dengan 

bumi. Bulan muncul di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat.Bulan 

terlihat jelas pada malam hari.Bulan memantulkan cahaya 

matahari.Kenampakan bentuk bulan itu berubah-ubah dilihat dari permukaan 

bumi.Perubahan itu disebabkan letak matahari, bulan, dan bumi yang 

berubah-ubah.   

 

 

Fase-fase Bulan 

 Kenampakan bulan seperti pada gambar terjadi akibat revolusi 

bulan. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi, arahnya 

http://3.bp.blogspot.com/-90l-987Vix8/UKDk35A7sjI/AAAAAAAAG9U/HfRuJn5ltN4/s1600/bulan.gif
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berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Bulan berevolusi selama 29,5 

hari atau 1 bulan. Sewaktu bulan berevolusi, matahari menerangi separuh 

permukaan bulan. Bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari akan 

memantulkan sinar matahari ke bumi. Inilah yang menyebabkan seolah-olah 

bulan kelihatan berubah bentuk dan ukuran setiap saat.Perubahan bentuk dan 

ukuran bulan ini dikenal dengan fase bulan. Fase-fase bulan meliputi : 

1 = bulan sabit 

2 = bulan paruh 

3 = bulan cembung 

4 = bulan purnama 

5 = bulan cembung 

6 = bulan paruh 

7 = bulan sabit 

8 = bulan baru/mati, tidak terlihat sama sekali 

 

 Bulan selain berevolusi juga berotasi, yaitu berputar pada sumbunya. 

Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi sama dengan waktu bulan 

berevolusi, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Kesamaan waktu rotasi dan revolusi 

bulan ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu 

sama. 
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Screenshot Media Video Pembelajaran Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtesy:  Youtube 
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TUGAS KELOMPOK 

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai dengan tayangan video pembelajaran dan 

instruksi yang diberikan guru ! 

 

1. Video 1 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi di lingkunganmu ? 

 

 

 

 

2.  Video 2 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 

 

 

 

 

3.  Video 3 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 

 

 

 

 

4.  Video 4 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 
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SOAL EVALUASI 

 

-Kerjakan dengan jujur- 

Isilah dengan jawaban yang benar dan jelas ! 

 

 

1. Jumlah fase kenampakan bulan ada .... 

2.  Bagian bulan yang menghadap ke bumi hanya seperempat yang terkena 

cahaya matahari disebut fase  ..... 

3.  Terjadinya siang dan malam karena adanya .... 

4. Bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu .... 

5.  Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu .... 

6.  Bumi berotasi dari arah ..... 

7.  Gerhana bulan terjadi pada fase bulan .... 

8.  Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang samar-samar disebut .... 

9.  Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang gelap sekali disebut .... 

10.  Bulan berevolusi terhadap bumi selama ..... 

 

 

“ Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa “ 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Nama Sekolah          : SD Negeri Wates 01 

Kelas/Semester        : IV (Empat)/II (Dua) 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam 

Jumlah Pertemuan    : 1 × pertemuan 

Hari/Tanggal               : Senin, 11 Mei 2015 

 

B. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

 

C. Kompetensi Dasar 

10.1 mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut 

 

D. Indikator 

10.1.1 Menyebutkani faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik.  

10.1.2 Menjelaskan proses perubahan lingkungan fisik. 

10.1.3 Menentukan tindakan dalam mengatasi perubahan lingkungan yang 

merugikan kehidupan manusia. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah memperhatikan media video tentang perubahan kenampakan bumi, 

 siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan  

 fisik. 

2. Setelah memperhatikan media video, siswa mampu menjelaskan proses 

 perubahan lingkungan fisik 

3.  Setelah melihat tayangan video, siswa mampu menentukan tindakan dalam 

 mengatasi perubahan lingkungan yang merugikan kehidupan manusia. 

 

F. Materi Pembelajaran :  

Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik 

 

G. Alokasi Waktu  

2 × 35 menit (1 × pertemuan) 

 

H. Model Pembelajaran  

ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 
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I. Metode Pembelajaran  

Diskusi, Tanya Jawab, Ceramah, Penugasan, dan Simulasi. 

 

J. Kegiatan Pembelajaran 

a) Kegiatan Awal (15 menit) 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang pernah naik pesawat?” Kemudian guru membagikan tiket 

penerbangan “Wates Air.” 

3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya 

diri siswa dengan menampilkan video “take off” yang berhubungan 

dengan kenampakan lingkungan fisik daratan melalui jendela pesawat 

terbang. 

4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 

d) Kegiatan Inti (35 menit) 

15) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

16) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran faktor penyebab 

perubahan lingkungan fisik. 

17) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

18) Guru memberikan ulasan berkaitan dengan tayangan video.  

19) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

20) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 

21) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil laporan 

diskusi. 

e) Kegiatan Akhir (20 menit) 

11) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

12) Tahap satisfaction, Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

13) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 



236 

 

 

 

14) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi yang 

menjadi kesulitan. 

15) Guru melakukan tindak lanjut. 

16) Menutup pembelajaran. 

 

K.  Penilaian Hasil Belajar 

 a. Penilaian Proses 

            Dalam penilaian proses, yang dinilai adalah keaktifan siswa dalam proses  

  pembelajaran. Penilaian menggunakan lembar observasi (terlampir). 

b.  Penilaian Produk/Hasil 

1. Aspek yang dinilai 

2. Pengetahuan dan pemahaman konsep (kognitif) dinilai dari hasil 

evaluasi. 

3. Sikap (afektif) dinilai dari perilaku siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan dalam melaksanakan instruksi. 

4. Gerak (psikomotor) dinilai dari keaktifan siswa dalam melakukan diskusi 

dan keaktifan menjawab pertanyaan ke depan kelas. 

 c.  Bentuk Penilaian 

1. Teknik Penilaian                 : Tes dan non tes 

2.  Bentuk Instrumen             : Uraian 

3. Jenis Tes                             : Individu dan kelompok 

4. Instrumen Penilaian           : Terlampir 
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L.  Sumber Belajar 

 Sumber: 

3. Buku Paket Sains SD Kelas IV karangan Haryanto, Penerbit Erlangga 

4. Media video Pembelajaran 

   

Alat: 

3. LCD proyector 

4. PC/Laptop 

 Media Pembelajaran:  

 Media video Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan              

                             

 Kepala SD……………………..                                       Guru Kelas/Mapel 

(…………………………………..)                            (……………………………) 

NIP………………………………                               NIP……………………….. 
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BAHAN  AJAR 

Faktor Penyebab Perubahan Lingkunagn Fisik 

1.        Faktor Hujan 

  Hujan sangat dibutuhkan oleh manusia.Tapi jika hujan turun dengan lebat 

dan terus menerus dapat menyebabkan banjir.Banjir dapat merusak lapisan 

tanah. Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan aliran air, sehingga 

terjadilah erosi atau pengikisan tanah. Tanah yang terkikis terbawa oleh aliran 

air dan diendapkan pada suatu tempat, peristiwa itu dinamakan sedimentasi. 

  Daerah pinggiran sungai yang tidak ditumbuhi tanaman lebih mudah 

terkikis oleh arus sungai.Pengikisan oleh air sungai tetap terjadi meskipun 

pinggiran sungai ditanami tumbuhan. Hanya pengikisan yang terjadi lebih 

sedikit! 

2.        Faktor Angin 

  Angin mempunyai manfaat yang banyak untuk manusia.Misalnya 

mengeringkan pakaian yang basah, atau membantu penyerbukan pada bunga. 

  Tapi jika angin itu berhembus sangat kencang dan disertai dengan cuaca 

yang buruk maka yang terjadi adalah angin kencang dapat merugikan 

manusia, misalnya angin topan.Angin topan dapat menghancurkan benda-

benda yang dilaluinya.Daratan yang terkena angin topan banyak mengalami 

kerusakan seperti pohon-pohon yang tercabut atau tumbang dan banyak 

bangunan yang runtuh. 

  Angin yang kencang dapat mengikis daratan yang dilaluinya.Tanah dan 

bebatuan dapat terkikis oleh angin.Batuan yang terkikis oloeh angin dapat 

berubah menjadi batuan yang berlubang-lubang, sehingga batuan berbentuk 

seperti jamur. 

3.        Faktor Cahaya Matahari 

  Matahari yang diciptakan tuhan mempunyai peran yang sangat 

pentingbagi kehidupan.Semua makhluk hidup memerlukan sinar 

matahari.Namun, cahaya matahari juga dapat membawa dampak yang tidak 

diharaphan oleh manusia.Ketika musim kemarau yang panjang, cahaya 

matahari dapat menyebabkan keretakan pada tanah dan bebatuan. 

  Cahaya matahari pun dapat membakar pepohonan atau rerumputan yang 

kering.Sehingga terjadilah kebakaran hutan.Daratan yang tadinya hijau 
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ditumbuhi pepohonan yang rindang, kemudian berubah menjadi daratan yang 

gundul dam tandus. 

 

             Gambar 1.1 Kebakaran hutan membawa kerusakan yang menyebabkan 

banyak kerugian 

4.        Faktor Gelombang Air Laut 

  Gelombang laut kadang-kadang berupa gelombang yang sangat 

besar.Gelombang besar dapat mengubah kenampakan daratan.Pengikisan 

pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. 

 

    Gambar 1.2 Akibat gelombang air laut 
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Screenshot Media Video Pembelajaran Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtesy:  Youtube 
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TUGAS KELOMPOK 

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai dengan tayangan video pembelajaran dan 

instruksi yang diberikan guru ! 

 

1. Video 1 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi di lingkunganmu ? 

 

 

 

 

2.  Video 2 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 

 

 

 

 

3.  Video 3 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 

 

 

 

 

4.  Video 4 : Judul ............ 

Apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi dilingkunganmu ? 
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SOAL EVALUASI 

 

-Kerjakan dengan jujur- 

Isilah dengan jawaban yang benar dan jelas ! 

 

 

1. Perubahan lingkungan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

angin, hujan, sinar matahari, dan ......... 

2.  Angin yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik adalah ....... 

3.  Proses terkikisnya tanah oleh air disebut ...... 

4. Proses terkikisnya tanah/pantai oleh air laut disebut ...... 

5.  Untuk mencegah terjadinya pengikisan daratan tepi pantai, yaitu dengan 

menanam ...... 

6.  Semakin rendahanya permukaan bukit karena sering terkikis air banjir disebut 

....... 

7.  Gelombang laut yang tinggi dan sangat kuat akibat gempa di dasar laut 

disebut ....... 

8.  Gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk olahraga ........ 

9.  Cara untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu dengan ....... 

10.  Korosi merupakan proses ........ 

 

 

“ Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa “ 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Nama Sekolah          : SD Negeri Wates 01 

Kelas/Semester        : IV (Empat)/II (Dua) 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam 

Jumlah Pertemuan    : 1 × pertemuan 

Hari/Tanggal               : Rabu, 13 Mei 2015 

 

B. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

C. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan Sumber Daya Alam dengan lingkungan 

 

D. Indikator 

11.1.1 Mengidentifikasi jenis sumber daya alam berdasarkan bentuk asalnya. 

11.1.2  Menjelaskan macam-macam sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhah manusia meliputi tumbuhan, hewan dan 

bahan alam tidak hidup. 

11.1.3  Menggambarkan proses pemanfaatan sumber daya alam secara bijak 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah memperhatikan media video tentang berbagai sumber daya alam  

siswa mampu mengidentifikasi jenis sumber daya alam berdasarkan bentuk 

asalnya 

2. Setelah memperhatikan media video, siswa mampu menjelaskan macam-

macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhah manusia 

meliputi tumbuhan, hewan dan bahan alam tidak hidup  

3. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu Menggambarkan proses 

pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. 

 

F. Materi Pembelajaran :  

Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

1. Pengertian Sumber Daya Alam 

          Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya  alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. 
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a.    Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam di bagi atas dua yaitu : 

1.  Sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup, seperti kursi, makanan dan wol. Sumber daya alam hayati 

berasal dari hewan maupun tumbuhan. 

2.  Sumber daya alam non hayati, merupakan sumber daya alam yang bukan 

berasal dari makhluk hidup, seperi sinar matahari, udara, air dan tanah. 

Selain itu, ada pula sumber daya alam non hayati yang berasal dari dalam 

bumi. Seperti, bahan tambang dan minyak bumi. 

b.      Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi atas dua yaitu : 

1.  Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam 

yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber 

daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah abis. 

Contohnya, air, hewan dan tumbuhan. 

 Alasan mengapa air, hewan dan tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam      

yang dapat diperbaharui : 

-  Air merupakan sumber daya alam yang secara terus menerus mengalami 

pembaharuan. Pembaharuan tersebut terjadi dengan cara daur air. 

-  Hewan dan Tumbuhan juga termasuk kedalam sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Hal itu disebabkan hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak 

dan menghasilkan keturunan. 

2.   Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya 

alam yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Contohnya, 

minyak bumi, batu bara, gas alam dan bahan tambang lainnya. 

G.    Alokasi Waktu  

2 × 35 menit (1 × pertemuan) 

 

H. Model Pembelajaran  

ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 

 

I. Metode Pembelajaran  

Diskusi, Tanya Jawab, Ceramah, Penugasan, dan Demostrasi. 

 

J. Kegiatan Pembelajaran 

f) Kegiatan Awal (15 menit) 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran 

2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang pernah naik motor?” 
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3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya 

diri siswa dengan menampilkan video “kehabisan bensin” 

4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. 

g) Kegiatan Inti (35 menit) 

1) Tahap interest, guru menayangkan video pembelajaran berbagai sumber 

daya alam yang ada di sekitar kita. 

2) Melakukan tanya jawab berkaitan dengan  isi tayangan video. 

3) Guru memberikan ulasan berkaitan dengan tayangan video. 

4) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 

5) Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

6) Tahap assessment, siswa menyusun laporan hasil diskusi. 

7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Kemudian guru memberi tanggapan terhadap presentasi hasil 

laporan diskusi. 

h) Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Tahap satisfaction, Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

3) Siswa diberikan evaluasi individu berupa soal tertulis. 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal tentang materi yang 

menjadi kesulitan. 

5) Guru melakukan tindak lanjut. 

6) Menutup pembelajaran. 

 

K.  Penilaian Hasil Belajar 

 a. Penilaian Proses 

            Dalam penilaian proses, yang dinilai adalah keaktifan siswa dalam proses 

 pembelajaran. Penilaian menggunakan lembar observasi (terlampir). 
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 b.  Penilaian Produk/Hasil 

5. Aspek yang dinilai 

6. Pengetahuan dan pemahaman konsep (kognitif) dinilai dari hasil evaluasi. 

7. Sikap (afektif) dinilai dari perilaku siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan dalam melaksanakan instruksi. 

8. Gerak (psikomotor) dinilai dari keaktifan siswa dalam melakukan diskusi 

dan keaktifan menjawab pertanyaan ke depan kelas. 

 

 c.  Bentuk Penilaian 

5. Teknik Penilaian                 : Tes dan non tes 

6.  Bentuk Instrumen             : Uraian 

7. Jenis Tes                             : Individu dan kelompok 

8. Instrumen Penilaian           : Terlampir 

 

L.  Sumber Belajar 

 Sumber: 

5. Buku Paket Sains SD Kelas IV karangan Haryanto, Penerbit Erlangga 

6. Media video Pembelajaran 

   

Alat: 

5. LCD proyector 

6. PC/Laptop 

 Media Pembelajaran:  

 Media video Pembelajaran  
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BAHAN  AJAR 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

1. Pengertian Sumber Daya Alam 

          Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya  alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. 

a.    Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam di bagi atas dua yaitu : 

1.  Sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup, seperti kursi, makanan dan wol. Sumber daya alam hayati 

berasal dari hewan maupun tumbuhan. 

2.  Sumber daya alam non hayati, merupakan sumber daya alam yang bukan 

berasal dari makhluk hidup, seperi sinar matahari, udara, air dan tanah. 

Selain itu, ada pula sumber daya alam non hayati yang berasal dari dalam 

bumi. Seperti, bahan tambang dan minyak bumi. 

b.      Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi atas dua yaitu : 

1.  Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam 

yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber 

daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah abis. 

Contohnya, air, hewan dan tumbuhan. 

 Alasan mengapa air, hewan dan tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam      

yang dapat diperbaharui : 

-  Air merupakan sumber daya alam yang secara terus menerus mengalami 

pembaharuan. Pembaharuan tersebut terjadi dengan cara daur air. 

-  Hewan dan Tumbuhan juga termasuk kedalam sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Hal itu disebabkan hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak 

dan menghasilkan keturunan. 

2.   Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya 

alam yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Contohnya, 

minyak bumi, batu bara, gas alam dan bahan tambang lainnya. 

Segala sesuatu yang berada di alam berguna untuk membantu manusia 

memenuhi kebutuhan mereka. Contoh pemanfaatan sda dengan diolah sebagai 

mana fungsinya agar bias membantu kebutuhan manusia. 

Contoh : 

a.       Pasir 

Pasir biasanya sering digunakan dalam pembuatan rumah, 

b.      Pohon 
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Kayu dari pohon bisa digunakan sebagai kayu bakar dan juga bias digunakan 

dalam membuat perabotan rumah, misalkan almari, kursi dan lain- lain. 

c.       Minyak bumi 

Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar ( dalam kompor gas dll ). 

3.      Hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan . 

     Sumber daya alam yang kita miliki itu banyak sekali, sumber daya alam 

dapat dimanfaatkan  untuk kebutuhan manusia. Namun sumber daya alam ini 

akan habis kalau cara pemakaianya tidak memperhatikan pelestarian dan 

dapat menimbulkan dampak buat lingkungan. Contoh  dampak pengambilan 

sumber daya alam yang berlebihan terhadap lingkungan : 

1.      Pemanfaatan hasil hutan yang tidak terkendali dampaknya hutan menjadi 

gundul, sehingga mudah terkena erosi , banjir dan tanah longsor. 

2.      Pemanfaatan hasil tambang yang tidak terkendali 

a.       Pengeboran minyak bumi yang berlebihan, dampaknya menimbulkan 

kelangkaan bahan di masa depan. 

b.      Penambangan pasir secara berlebihan akan menimbulkan dampak 

longsornya tanah di sekitar penambangan. 
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Screenshot Media Video Pembelajaran Siklus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtesy:  Youtube 
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TUGAS KELOMPOK 

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai dengan tayangan video pembelajaran dan 

instruksi yang diberikan guru ! 

 

Judul Video ............ 

Tulislah secara urut proses pembuatan sarung ! 
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SOAL EVALUASI 

 

-Kerjakan dengan jujur- 

Isilah dengan jawaban yang benar dan jelas ! 

 

 

1.      Ilegal logging dapat menimbulkan. . . 

2.      Gandum merupakan bahan dari sumber daya alam untuk membuat ..... 

3.      Bahan-bahan tambang merupakan sumber daya alam yang ...... 

4.      Agar lingkungan tidak mengalami kerusakan perlu dilakukan ..... 

5.      Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang ...... 

6.      Nasi yang kita makan sehari-hari berasal dari tanaman ...... 

7.      Sebutkan 2 contoh kebutuhan sumber daya alam yang  berasal dari 

tumbuhan ! 

8.      Sebutkan 2 contoh kebutuhan sumber daya alam yang  berasal dari hewan ! 

9.      Dari apakah asal mula kain pakaian yang kita pakai ? 

10.    Dari apakah asal mula kertas yang kita pakai ? 

 

“ Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa “ 
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 20. Rekapitulasi nilai evaluasi individu (nilai kognitif) siklus I 

 

 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 FN 70 Tuntas 

2 AER 60 Tidak Tuntas 

3 AS 50 Tidak Tuntas 

4 MRA 50 Tidak Tuntas 

5 MSY 70 Tuntas 

6 MM 60 Tidak Tuntas 

7 NR 60 Tidak Tuntas 

8 AAABU 30 Tidak Tuntas 

9 AMF 30 Tidak Tuntas 

10 APSB 50 Tidak Tuntas 

11 AQSM 90 Tuntas 

12 DTS 70 Tuntas 

13 EAAP 50 Tidak Tuntas 

14 GAA 40 Tidak Tuntas 

15 HS 60 Tidak Tuntas 

16 IH 70 Tuntas 

17 LANF 70 Tuntas 

18 MAP 50 Tidak Tuntas 

19 MAA 70 Tuntas 

20 MHF 50 Tidak Tuntas 

21 MPAW 70 Tuntas 

22 MGAY 70 Tuntas 

23 MAV 50 Tidak Tuntas 

24 NLAIV 80 Tuntas 

25 NTS 70 Tuntas 

26 NM 60 Tidak Tuntas 

27 RP 50 Tidak Tuntas 

28 RAIM 70 Tuntas 

29 RRW 70 Tuntas 

30 SDJW 40 Tidak Tuntas 

31 SAH 70 Tuntas 

32 SDS 70 Tuntas 

33 TFR 70 Tuntas 

34 VS 70 Tuntas 

35 MAP 80 Tuntas 

36 MFA 60 Tidak Tuntas 
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Rekapitulasi nilai evaluasi individu (nilai kognitif) siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 FN 80 Tuntas 

2 AER 80 Tuntas 

3 AS 60 Tidak Tuntas 

4 MRA 60 Tidak Tuntas 

5 MSY 80 Tuntas 

6 MM 70 Tuntas 

7 NR 70 Tuntas 

8 AAABU 60 Tidak Tuntas 

9 AMF 60 Tidak Tuntas 

10 APSB 50 Tidak Tuntas 

11 AQSM 90 Tuntas 

12 DTS 60 Tidak Tuntas 

13 EAAP 60 Tidak Tuntas 

14 GAA 50 Tidak Tuntas 

15 HS 60 Tidak Tuntas 

16 IH 80 Tuntas 

17 LANF 80 Tuntas 

18 MAP 80 Tuntas 

19 MAA 70 Tuntas 

20 MHF 60 Tidak Tuntas 

21 MPAW 60 Tidak Tuntas 

22 MGAY 60 Tidak Tuntas 

23 MAV 70 Tuntas 

24 NLAIV 80 Tuntas 

25 NTS 70 Tuntas 

26 NM 60 Tidak Tuntas 

27 RP 70 Tuntas 

28 RAIM 80 Tuntas 

29 RRW 80 Tuntas 

30 SDJW 70 Tuntas 

31 SAH 70 Tuntas 

32 SDS 70 Tuntas 

33 TFR 80 Tuntas 

34 VS 60 Tidak Tuntas 

35 MAP 80 Tuntas 

36 MFA 70 Tuntas 



254 

 

 

 

 

Rekapitulasi nilai evaluasi individu (nilai kognitif) siklus III 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 FN 90 Tuntas 

2 AER 90 Tuntas 

3 AS 80 Tuntas 

4 MRA 65 Tuntas 

5 MSY 100 Tuntas 

6 MM 65 Tuntas 

7 NR 60 Tidak Tuntas 

8 AAABU 60 Tidak Tuntas 

9 AMF 45 Tidak Tuntas 

10 APSB 65 Tuntas 

11 AQSM 100 Tuntas 

12 DTS 90 Tuntas 

13 EAAP 75 Tuntas 

14 GAA 70 Tuntas 

15 HS 80 Tuntas 

16 IH 90 Tuntas 

17 LANF 90 Tuntas 

18 MAP 90 Tuntas 

19 MAA 75 Tuntas 

20 MHF 80 Tuntas 

21 MPAW 50 Tidak Tuntas 

22 MGAY 100 Tuntas 

23 MAV 50 Tidak Tuntas 

24 NLAIV 95 Tuntas 

25 NTS 85 Tuntas 

26 NM 90 Tuntas 

27 RP 75 Tuntas 

28 RAIM 90 Tuntas 

29 RRW 80 Tuntas 

30 SDJW 75 Tuntas 

31 SAH 100 Tuntas 

32 SDS 100 Tuntas 

33 TFR 95 Tuntas 

34 VS 75 Tuntas 

35 MAP 100 Tuntas 

36 MFA 80 Tuntas 
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No. Nama 
AspekSikap 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 FN 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 

2 AER 4 2 5 4 4 4 2 5 4 4 4 3 5 4 4 

3 AS 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 

4 MRA 3 1 4 2 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 4 

5 MSY 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

6 MM 3 1 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

7 NR 3 1 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 

8 AAABU 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 

9 AMF 3 1 3 4 4 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 

10 APSB 3 1 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 

11 AQSM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 DTS 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

13 EAAP 2 1 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 

14 GAA 3 1 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 

15 HS 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 

16 IH 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

17 LANF 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 MAP 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 

19 MAA 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 MHF 3 1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 

21 MPAW 3 1 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 

22 MGAY 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 MAV 2 1 4 3 2 2 1 4 2 2 2 3 4 2 2 

24 NLAlV 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 

25 NTS 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 NM 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 

27 RP 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 

28 RAIM 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

29 RRW 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 

30 SDJW 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

31 SAH 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 

32 SDS 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

33 TFR 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 

34 VS 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 4 

35 MAP 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

36 MFA 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

No. Nama Aspek keterampilan 
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Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 FN 5 3 2 1 2 5 3 2 2 3 5 3 2 2 4 

2 AER 5 3 2 2 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 

3 AS 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

4 MRA 3 2 2 5 4 3 3 2 5 4 4 3 2 5 4 

5 MSY 5 3 4 2 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 

6 MM 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

7 NR 3 1 3 1 4 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 

8 AAABU 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 

9 AMF 3 1 1 1 2 4 1 2 1 3 4 1 2 2 3 

10 APSB 4 2 5 3 5 4 2 5 5 5 4 3 5 5 5 

11 AQSM 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

12 DTS 5 4 3 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 

13 EAAP 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

14 GAA 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 1 2 2 3 

15 HS 5 3 4 2 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 

16 IH 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 

17 LANF 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 5 1 

18 MAP 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 

19 MAA 5 2 4 2 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 

20 MHF 2 1 1 5 4 2 1 1 5 4 2 2 3 5 4 

21 MPAW 3 1 2 1 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 

22 MGAY 5 2 2 1 1 5 3 2 2 1 5 3 2 2 1 

23 MAV 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

24 NLAlV 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

25 NTS 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 

26 NM 5 1 2 3 1 5 2 2 5 1 5 2 1 5 1 

27 RP 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

28 RAIM 2 1 3 1 1 3 2 4 1 1 4 3 4 3 1 

29 RRW 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 

30 SDJW 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 

31 SAH 5 1 2 1 1 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 

32 SDS 5 3 2 2 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 

33 TFR 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

34 VS 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 

35 MAP 5 2 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 

36 MFA 5 3 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 
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