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ABSTRAK 
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Terintegrasi STEM untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan 

Motivasi Belajar Siswa SD”. Tesis. Magister Pendidikan Dasar. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Pembimbing II 

Drs. Bambang Indiatmoko, M.Si.,Ph.D. 103 halaman. 

 

Kata Kunci: STEM, Pembelajaran Berbasis Proyek, Kemampuan Berpikir Kreatif, 

Motivasi Belajar. 

 

      Kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA masih kurang optimal. 

Kesempatan siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri 

kurang optimal, sehingga siswa kurang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya yang berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kreatif. Kegiatan 

pembelajaran IPA siswa belum memiliki kontribusi secara maksimal dalam melatih 

keterampilan berpikir kreatif. Selain berpikir kreatif, motivasi belajar siswa juga 

harus dikembangkan. Motivasi belajar siswa ditingkatkan selama proses 

pembelajaran, maka dapat membantu siswa dalam meningkatkan semangat belajar 

serta meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Desain 

ini melibatkan dua kelompok subjek, satu diberi perlakuan eksperimental 

(kelompok eksperimen) dan yang lain tidak diberikan perlakuan (kelas kontrol). 

Subyek penelitian ini adalah siswa IV SD Negeri Rejosari 01 yang berjumlah 20 

siswa sebagai kelas eksperimen. Siswa kelas IV SD Negeri Tersono yang berjumlah 

23 siswa sebagai kelas kontrol. Data penelitian diperoleh dari hasil pretest-posttest, 

kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji t independent 

sample t-test, dan uji n-gain. 

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) model pembelajaran berbasis 

proyek terintegrasi STEM efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif; (b) model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM efektif dalam 

meningkatkan motivasi siswa. Hasil uji N-Gain kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas kontrol sebesar 0,33 yang berkategori sedang dan kelas eksperimen sebesar 

0,51 yang berkategori sedang. Sedangkan uji N-Gain motivasi belajar siswa kelas 

kontrol sebesar 0,29 yang berkategori rendah dan kelas eksperimen sebesar 0,56 

yang berkategori sedang. 

 Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM lebih efektif meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang berdampak meningkatkan motivasi siswa sekolah dasar. Saran dalam 

penelitian ini adalah agar dikembangkan lebih lanjut dalam penelitain selanjutnya. 
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ABSTRACT 

 

Akhmad, Yanuar. 2019. “The Effectiveness of the STEM Integrated Project-Based 

Learning Model to Improve Creative Thinking Ability and Elementary 

Student Learning Motivation”. Thesis. Department of Primary Education. 

Semarang State University. First advisor Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. and 

second advisor Drs. Bambang Indiatmoko, M.Si.,Ph.D. 103 page. 

 

Keywords: STEM, Project Based Learning, Creative Thinking Ability, Motivation 

Learning. 

 

      The ability to think creatively in science learning is still less than optimal. The 

opportunity for students to find and build their knowledge is less than optimal, so 

students are less able to develop their thinking skills which have an impact on the 

low ability of creative thinking. Science learning activities of students do not have 

the maximum contribution to practicing creative thinking skills. In addition to 

creative thinking, student motivation must also be developed. Student learning 

motivation is improved during the learning process, so it can help students in 

increasing enthusiasm for learning and improve students' creative thinking skills. 

      The method used in this research is a quantitative method. This design involves 

two groups of subjects, one given an experimental treatment (experimental group) 

and the other was not given treatment (control class). The subjects of this study 

were students IV of SD Negeri Rejosari 01, totaling 20 students as an experimental 

class. Grade IV students of SD Negeri Tersono, totaling 23 students as the control 

class. The research data were obtained from the results of the pretest-posttest, 

questionnaire, observation, interview, and documentation. Analysis of the data used 

in this study was a normality test, homogeneity test, independent sample t-test, and 

n-gain test. 

      The results of this study indicate that: (a) STEM integrated project-based 

learning model is effective in improving creative thinking skills; (b) STEM 

integrated project-based learning model is effective in increasing student 

motivation. The N-Gain test results of the creative thinking ability of control class 

students were 0.33 in the moderate category and the experimental class was 0.51 in 

the moderate category. While the N-Gain test of students' motivation in the control 

class was 0.29 which was in the low category and the experimental class was 0.56 

in the moderate category. 

 The conclusion of this research is the STEM integrated project-based 

learning model is more effective in increasing students' creative thinking abilities 

which has an impact on increasing the motivation of elementary school students. 

Suggestions in this research are to be developed further in further research. 

  



vii 

 

PRAKATA 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terintegrasi STEM untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Motivasi Belajar Siswa SD” 

dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan 

meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar 

Konsentrasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pascasarjana Universitas Negeri 

Semarang. 

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: 

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. (Pembimbing I) dan Drs. Bambang Indiatmoko, M.Si., 

Ph.D. (Pembimbing II) yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya: 

1. Direksi Pascasarjana Unnes yang telah memberikan kesempatan serta arahan 

selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini. 

2. Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana Unnes yang telah 

memberikan arahan dan kesempatan penulis dalam penulisan tesis ini. 

3. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan. 



viii 

 

4. Kepala Sekolah SDN Rejosari 01 dan SDN Tersono yang terlah memberikan 

peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian. 

5. Bapak dan Ibu guru SDN Rejosari 01 dan SDN Tersono yang telah memberikan 

waktu dan dedikasinya untuk membentu peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian. 

6. Kedua Orang Tua dan Keluargaku yang telah memberikan dukungan, baik 

secara moril maupun materiin kepada peneliti. 

7. Teman-teman Rombel 3 Pendidikan Dasar angkatan 2017 yang telah 

memberikan dukungan dan kenangan indah semasa kuliah. 

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, 

baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat 

dan merupakan konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

       Semarang,    Desember 2019 

         

        Yanuar Akhmad 

  



ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

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

PENGESAHAN UJIAN TESIS ...........................................................................  ii 

KENYATAAN KEASLIAN  ...............................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .......................................................................  iv 

ABSTRAK ..........................................................................................................  v 

ABSTRACT .......................................................................................................... vi 

PRAKATA  ......................................................................................................... vii 

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

DAFTAR TABEL ..............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  .........................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah  ...................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah  .........................................................................  9 

1.3 Cakupan Masalah  .............................................................................  10 

1.4 Rumusan Masalah  ............................................................................  11 

1.5 Tujuan Penelitian  ..............................................................................  11 

1.6 Manfaat Penelitian  ............................................................................  11 

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN ……………….............................   13 

 

2.1 Kajian Pustaka  .................................................................................  13 

2.2 Kajian Teoritis  .................................................................................  20 



x 

 

2.2.1  Pembelajaran IPA SD .......................................................................  20 

2.2.2  Teori Konstruktivisme  .....................................................................  21 

2.2.3  Model Pembelajaran Berbasis Proyek  ..............................................  23 

2.2.4  Model Pembelajaran Ekspositori.......................................................  30 

2.2.5 STEM  ...............................................................................................  34 

2.2.6 Model Pembelajaran PBP Terintegrasi STEM  ..................................  39 

2.2.7  Keterampilan Berpikir Kreatif  .........................................................  42 

2.2.8  Motivasi Siswa .................................................................................  48 

2.3 Kerangka Berpikir  ...........................................................................  51 

2.4 Hipotesis  ..........................................................................................  54 

BAB III METODE PENELITIAN  ............................................................  55 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  ..............................................................  55 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .........................  56 

3.3 Deskripsi Objek Penelitian ................................................................  57 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  ...............................................................  59 

3.5  Variabel Penelitian ...........................................................................  59 

3.6  Instrumen Penelitian  ........................................................................  62 

3.7 Teknik Analisis Data  .......................................................................  65 

3.8  Analisis Akhir Hipotesis  ..................................................................  72 

3.9 Analisis Data Kualitatif.....................................................................  76 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ............................  79 

4.1 Hasil Penelitian  .............................................................................  79 

4.1.1 Hasil Uji Prasyarat Analisis  ...........................................................  79 



xi 

 

4.2 Data Hasil Penelitian  .....................................................................  81 

4.2.1 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa................................................  81 

4.2.2 Pembahasan Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Setelah 

Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Proyek  

 Terintegrasi STEM  ........................................................................  85 

 

4.2.3 Motivasi Belajar Siswa  ..................................................................  87 

4.2.4 Pembahasan Peningkatan Motivasi Belajar Setelah Menerapkan  

 Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terintegrasi STEM ..............  91 

 

BAB V PENUTUP  ....................................................................................  94 

5.1 Simpulan  ............................................................................................  94 

5.2 Saran  ..................................................................................................  94 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................  95 

LAMPIRAN  ......................................................................................................  104 

  



xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

 

2.1      Mata Pelajaran STEM yang Terkait  .........................................................  34 

2.2      Definisi Literasi STEM  ...........................................................................  35 

2.3      Langkah Penerapan PBP-STEM  ..............................................................  42 

2.4 Karakteristik Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif .................................  47 

2.5 Ringkasan Karakteristik Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif  ..............  48 

2.6 Indikator Motivasi Belajar Menurut Berbagai Pendapat ...........................  49 

3.1 Rancangan Penelitian Eksperimen  ..........................................................  56 

3.2 Jumlah Siswa Sekolah Dasar (Sampel Penelitian)  ...................................  57 

3.3 Kemampuan Berpikir Kreatif ..................................................................  60 

3.4 Motivasi Siswa ........................................................................................  61 

3.5 Skor Validasi Lembar Kuesioner Motivasi Belajar Siswa ........................  63 

3.6 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran....................................................  66 

3.7 Makna Koefisien Product Moment ..........................................................  67 

3.8 Uji Validitas Instrumen Tes .....................................................................  67 

3.9 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas .............................................................  68 

3.10 Kriteria Indeks Tingkat Kesukaran Soal ..................................................  69 

3.11 Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uraian..................................................  69 

3.12 Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen  ...............................................  70 

3.13 Analisis Daya Pembeda Soal Uraian ........................................................  71 



xiii 

 

3.14 Tingkat Keefektifan Uji Gain  .................................................................  75 

4.1 Skor Post Test Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol  ...................................................................................  81 

 

4.2 Uji Normalitas Post Test Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol  ...............................................................  82 

 

4.3 Uji Ketuntasan Klasikal Post Test Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  ...................................................... 83 

 

4.4 Uji Independen Sample T-Test Post Test Kemampuan Berpikir Kreatif  

 Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  ...........................................  83 

 

4.5 Uji Normalitas Post Test Motivasi Siswa Kelas Eksperimen dan  

 Kelas Kontrol  .........................................................................................  87 

 

4.6 Ketuntasan Klasikal Post Test Motivasi Siswa Kelas Eksperimen dan  

 Kelas Kontrol  .........................................................................................  88 

 

4.7 Uji Independen Sample T-Test Post Test Motivasi Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kontrol  .........................................................................  88 

 

4.8 Skor Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  ....................  90 

  



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

 

2.1 Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Proyek  ........................................  27 

2.2 Kerangka Berpikir  ..................................................................................  53 

3.1 Paradigma ganda dengan dua variabel dependen .....................................  55 

3.2 Metode Analisis Data  .............................................................................  76 

  



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Silabus Pembelajaran Eksperimen  ......................................................  104 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 1  ....................  110 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 2  ....................  115 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 3  ....................  121 

5. Silabus Pembelajaran Kontrol..............................................................  127 

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 1  ..........................  131 

7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 2  ..........................  135 

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 3  ..........................  139 

9. LKS 1..................................................................................................  143 

10. LKS 2..................................................................................................  144 

11. LKS 3..................................................................................................  147 

12. LKS Proyek STEM  ............................................................................  149 

13. Lembar Validasi Silabus ......................................................................  151 

14. Lembar Validasi Silabus ......................................................................  154 

15. Pedoman Penlilaian Lembar Validasi Silabus  .....................................  157 

16. Lembar Validasi RPP ..........................................................................  160 

17. Lembar Validasi RPP ..........................................................................  163 

18. Pedoman Penilaian Lembar Validasi RPP ............................................  166 

19. Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol .......................................................  172 

20.  Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen ................................................  173 



xvi 

 

21. Hasil Uji Validitas Reliabilitas  ...........................................................  174 

22. Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal........................................................  176 

23. Hasil Uji Daya Pembeda Soal ..............................................................  177 

24. Data Nilai UAS IPA ............................................................................  178 

25. Hasil Uji Prasyarat ..............................................................................  179 

26. Kisi-Kisi Soal Uji Coba  ......................................................................  180 

27. Soal Kemampuan Berpikir Kreatif  ......................................................  182 

28. Kunci Jawaban Soal Kemampuan Berpikir Kreatif  .............................  183 

29. Rubrik Penilaian Soal Essay  ...............................................................  185 

30. Data Nilai Pre-Post Test  .....................................................................  186 

31. Uji Normalitas Berpikir Kreatif  ..........................................................  187 

32. Uji T Test Kemampuan Berpikir Kreatif  .............................................  188 

33. Hasil Uji N Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Kontrol  ............  190 

34. Hasil Uji N Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen  .....  191 

35. Kisi-kisi Kuesioner Motivasi Belajar  ..................................................  192 

36. Lembar Kuesioner Motivasi Belajar  ...................................................  194 

37. Lembar Validasi Inventori Motivasi Belajar ........................................  196 

38. Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa  ..........................................  200 

39. Rubrik Pedoman Penskoran Lembar Observasi Motivasi  ....................  203 

40. Hasil Lembar Observasi Motivasi Kelas Kontrol  ................................  206 

41. Hasil Lembar Observasi Motivasi Kelas Eksperimen ...........................  212 

42.  Hasil Wawancara Siswa ......................................................................  218 

43. Dokumentasi .......................................................................................  219 



xvii 

 

42.  Surat Penelitian ...................................................................................  220 

42. SK Pembimbing ..................................................................................  225 



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan berpikir.  

Kegiatan berpikir salah satunya adalah pada saat memecahkan permasalahan atau 

menentukan strategi yang tepat untuk mengambil keputusan. Kemampuan berpikir 

harus dikembangkan salah satunya melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Melakukan pembelajaran di sekolah yaitu adanya interaksi antara guru dengan 

siswa untuk melakukan proses berpikir. Proses berpikir dalam pembelajaran 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, perkembangan fisik dan 

perkembangan keterampilan berpikir siswa. 

 Kemampuan berpikir kreatif siswa tidak dapat berkembang dengan baik 

apabila dalam kegiatan pembelajaran guru tidak melibatkan secara aktif siswa 

dalam memahami pembentukan konsep, metode pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar yang kurang kreatif, dan pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran tersebut menghambat perkembangan 

kreatifitas dan aktifitas siswa dalam hal mengkomunikasikan ide atau gagasan yang 

dimilikinya. Kegiatan tersebut tidak lagi sesuai dengan paradigma pendidikan 

nasional dan tantangan pendidikan di Abad-21. 
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 Badan Standar Nasional Pendidikan (2010: 41) mengatakan bahwa 

paradigma pendidikan nasional Abad-21 adalah membangun manusia yang berdaya 

cipta, mandiri, dan kritis tanpa meninggalkan wawasan tanggung jawab. Paradigma 

pendidikan Abad-21 tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di 

Indonesia. Tujuan Pendidikan Nasional di Abad-21 adalah cita-cita setiap bangsa 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, dan 

hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain. Demikian pula bangsa 

Indonesia bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan serta 

terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia global Abad 21 ini. Sebagaimana 

disampaikan Badan Nasional Pendidikan (2010:39) tujuan Pendidikan Nasional 

Abad 21 adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa 

Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara 

dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang 

terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, 

berkemauan dan berkemamuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. 

 Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia terus dilakukan salah 

satunya dengan pembenahan disegala aspek pendidikan. Tetapi faktanya prestasi 

pendidikan Indonesia masih tergolong rendah di tingkat dunia. Menurut hasil 

laporan Programme for Internasional Students Assesment (PISA) tahun 2015 skor 

pencapaian siswa Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada para 

peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Rendahnya prestasi dan 

performa tersebut dikarenakan peserta didik Indonesia kurang memiliki krativitas 

dan motivasi dalam belajar. Dari tes evaluasi tersebut performa siswa-siswi 
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Indonesia masih tergolong rendah. Hasil evaluasi tersbut didukung oleh Stacey 

(2012:9) yang mengkaji tingkat literasi yang telah dicapai oleh siswa Indonesia dari 

tahun 2000 sampai tahun 2009 tingkat pencapaian kemampuan literasi siswa 

Indonesia jika ditinjau dari skor yang dicapai nilai dibawah 400 dengan kemampuan 

kognitif paling tinggi rata-rata hanya bisa mencapai level 3 dan 4. Rendahnya litrasi 

serta didik di Indonesia dapat menyebabkan peserta didik kurang memiliki 

krativitas. Permasalahan tersebut dibutuhkan paradigma dalam sistm pendidikan 

yang harus dapat menyediakan seperangkat keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan 

oleh peserta didik guna menghadapi setiap aspek kehidupan global. 

 Tuntutan pendidikan Abad 21 yang menekankan kompetensi siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk bekerjasama, dan 

kemampuan berkomunikasi. Kompetensi tersebut diperoleh agar individu dapat 

bertahan dan bersaing untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi 

siswa pada pendidikan Abad 21. Namun pada perkembangannya di Indonesia 

pendidikan yang mampu mengembangkan kompetensi siswa belum dapat terlihat 

secara signifikan. Padahal di Indonesia sudah dihadapkan pada persiapan siswa 

untuk menatap pendidikan abad 21 yang di dalamnya berisi pendidikan yang 

membekali banyak keterampilan hidup sebagai pengembangan dari potensi yang 

dimiliki siswa (Mayasari, 2016). 

 Mengembangkan potensi siswa untuk menciptakan suatu gagasan dalam 

pengetahuan tidaklah mudah. Mengembangkan potensi siswa dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi diperlukan adanya peningkatan kemampuan dalam 

berbagai bidang pendidikan (Suyanto, 2012). Bidang yang perlu ditingkatkan yaitu 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal tersebut sesuai dengan Murnawianto (2017) 

yang menyatakan bahwa pendidikan IPA mampu meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif yang dibutuhkan pada pendidikan abad 21. Pendidikan sains 

memiliki peran sebagai sarana dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dalam menghadapi tantangan di era globalisasi (Sari, 2017).  

 Pendidikan IPA merupakan salah satu upaya untuk memahami hakikat IPA 

sebagai produk, proses dan mengembangkan sikap ilmiah (Sugiyono, dkk, 2017). 

Menurut Kamala (2008) mengatakan bahwa pembelajaran IPA berupaya untuk 

membangkitkan minat dan kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta sarana pemahaman tentang alam yang mempunyai 

fakta yang belum banyak terungkap secara ilmiah. Teknologi dan sains juga 

memiliki hubungan yang erat untuk membuat terobosan produk ilmiah oleh para 

ilmuwan (Adolphus, 2012). Sehingga membutuhkan keterampilan berpikir kreatif 

dalam membuat produk ilmiah tersebut. Keterampilan berpikir kreatif ini 

digunakan dalam memperkenalkan masalah dan merancang eksperimen, oleh 

karena itu sangat dibutuhkan siswa. Keteramilan berpikir kreatif sangat dibutuhkan 

siswa sebagai bekal di masa yang akan datang (Yunianta, dkk, 2012). 

 Keterampilan berpikir kreatif dapat dihasikam melalui model pembelajaran 

yang sesuai. Model pembelajaran IPA yang sesuai. Model pembelajaran yang 

sesuai untuk anak usia sekolah dasar adalah model yang menyesuaikan situasi 

belajar siswa dalam kehidupan nyata. Siswa dapa diberikan kesempatan untuk 

menggunakan alat-alat dan media pembelajaran yang ada di lingkungan dan 
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menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari (Samatowa, 2006) pembelajaran di 

kelas terkadang masih belum mengembangkan keterampilan tersebut. 

 Hasil observasi, pembelajaran IPA di sekolah dasar masih terfokus pada 

peningkatan kognitif saja. Pembelajaran yang dilakukan masih kurang 

mengaktifkan siswa. Guru kelas IV SDN Rejosari 01 mengungkapkan bahwa lebih 

sering menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Terkadang diterapkan 

pembelajaan ekspositori, namun pembelajaran model ini hanya menghasilkan 

pencapaian dalam pemahaman konsep. Siswa jarang terlibat aktif dalam kegiatan 

penemuan produk ilmiah dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas berakhir pada 

pemecahan masalah soal-soal pada materi mata pelajaran. Pembelajaran selama 

satu semester hanya 10% menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran 

berbasis proyek yang dilaksanakan biasanya hanya mencari sumber-sumber materi 

seperti gambar. Jarang sekali menerapkan proyek pembuatan produk ilmiah 

sehingga keterampilan berpikir kreatif siswa belum optimal. Rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif siswa disebabkan karena pembelajaran IPA selama ini 

cenderung hanya sebatas melakukan aktivitas mengingat dan menghafal. Sehingga 

motivasi siswa dalam menerima pembelajaran masih kurang. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil observasi yang menyebutkan bahwa nilai UAS IPA cenderung lebih 

rendah yaitu siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) hanya 

sebesar 50%. Sedangkan hasil observasi untuk motivasi belajar siswa dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung memperoleh permasalahan yang pertama 

adalah penggunaan metode ceramah yang terus menerus dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, membuat siswa kurang termotivasi untuk menyimak dan 
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memperhatikan guru. Motivasi belajar yang rendah terlihat ketika guru memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya, hanya 9 orang atau 45% siswa mengacungkan 

jari untuk bertanya, begitu pula sebaliknya. Apabila guru memberikan pertanyaan, 

tidak terlihat adanya siswa yang mengacungkan jarinya untuk menjawab 

pertanyaan tersebut sehingga motivasi belajar siswa masih tergolong rendah. 

 Berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan model, strategi, dan metode 

yang inovatif yang mampu menerapkan keterampilan berpikir kreatif dan 

meningkatkan motivasi siswa. Model pembelajaran menurut Trianto (2012: 51) 

adalah suatu perencanaan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial.  

Model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran berbasis 

proyek. Model pembelajaran berbasis proyek menurut Mahendra (2007: 109) 

merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara 

kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat 

dipresentasikan kepada orang lain. Bedard (2016) mengatakan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, 

mengembangkan kreativitas siswa, dan mendorong siswa untuk bekerjasama dalam 

sebuah kelompok atau tim. Pembelajaran berbasis proyek diharapkan mampu untuk 

menciptakan lingkungan siswa yang dapat membangun pengetahuan yang 

bermakna, aktif, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa serta membangun 

siswa untuk berkolaboratif. 
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 Penelitian mengenai model pembelajaran berbasis proyek telah dilakukan 

oleh Komang, dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran PjBL 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Gugus 2 Kecamatan Rendang” 

menunjukkan hasil bahwa pembelajaran berbasis proyek (PjBL) berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD semester II di Gugus 2 

Kecamatan Rendang Karangasem. Penelitian lain dilakukan oleh Ardianti (2017) 

yang berjudul “Implementasi Project Based Learning ( PjBL ) Berpendekatan 

Science Edutainment Terhadap Kreativitas Peserta Didik” mendapatkan hasil 

bahwa rata-rata skor kreativitas peserta didik pada kelompok eksperimen adalah 

7,52 dan 6,78 untuk kelompok kontrol. Hasil uji-t menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan pada kreativitas peserta didik antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Penggunaan PjBL berpendekatan science edutainment 

memberikan pengaruh yang signifikans terhadap kreativitas peserta didik. Yager 

(2002) mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan dari pembelajaran berbasis 

proyek adalah membantu siswa dalam menyeesaikan masalah dunia nyata melalui 

kegiatan bekerjasama dengan kelompok. Pembelajaran berbasis proyek dapat 

mendorong siswa untuk memecahkan masalah dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan. Model pembelajaran berbasis proyek mampu membuat 

siswa lebih berkompeten dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat untuk memenuhi tuntutan 

dan kebutuhan pembelajaran yang ada (Luthvitasari, 2012). 

 Selain pembelajaran berbasis proyek, proses pembelajaran juga harus 

mengikuti perkembangan zaman, di era globalisasi saat ini pembelajaran dapat 
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dikaitkan dengan nuansa Science, Technology, Engineering, dan Mathematics 

(STEM). Tsupros, dkk (2009) mengatakan bahwa STEM adalah pendekatan 

interdisipliner untuk mempelajari berbagai konsep akademik yang bersanding 

dengan dunia nyata yang menerapkan prinsip sains, matematika, teknologi, dan 

rekayasa yang terhubung antar sekolah, komunitas, pekerjaan, dan dunia global 

sehingga meberikan ruang untuk pengembangkan STEM. STEM merupakan 

disiplin ilmu yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sains membutuhkan 

matematika sebagai alat dalam mengoah data, teknologi dan teknik digunakan 

sebagai aplikasi dalam sains. Pendekatan STEM dalam pembelajaran diharapkan 

dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa melalui pengetahuan, 

konsep dan keterampilan sistematis yang disajikan. 

 Sebagai kontrol dalam penelitian ini digunakan model pembelajaran 

ekspositori. Pembelajaran ekspositori digunakan sebagai data pembanding 

sehingga dapat melihat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses 

penyampaian materi secara verbal dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pembelajaran secara optimal. Ekspositori lebih menekankan pada proses 

bertutur, maka sering dinamakan metode chalk and talk. Ekspositori merupakan 

bentuk pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru (teacher centered 

approach) (Sanjaya, 2008: 179). Jadi pada pembelajaran ekspositori guru lebih 

aktif berceramah. Penelitian yang dilakukan oleh Prayekti (2015) menyimpulkan 

bahwa nilai rata-rata IPA siswa pada pembelajaran ekspositori sebesar 58,3 terdapat 

perbedaan signifikan dengan pembelajaran inkuiri sebesar 73,3. 
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 Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian 

eksperimen untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 4 SD. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA di SDN Rejosari 01 hanya terfokus untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. 

2. Pembelajaran IPA yang dilakukan di SDN Rejosari 01 hanya berfokus pada 

penyelesaian soal-soal saja. 

3. Pembelajaran IPA berbasis proyek masih jarang dilakukan di SDN Rejosari 01. 

4. Motivasi siswa yang masih tergolong rendah dibuktikan dengan pada saat 

kegiatan pembelajaran hanya 9 orang yang aktif bertanya dan kegiatan diskusi 

kurang optimal karena setiap anggota kelompok belum aktif memberikan 

masukan atau pendapatnya. 

5. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi masih 

belum optimal karena media yang sering digunakan hanya berupa gambar. 

6. Kontribusi siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA masih belum optimal yang 

mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif pada siswa. Hal ini 

dikarenakan siswa belum diberikan stimulus berupa permasalahan untuk dicari 

penyebab dan solusinya.  
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7. Membutuhkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpikir 

kreatif dan menumbuhkan motivasi belajar. 

8. Model pembelajaran berbasis pyoyek STEM menjadi pilihan dan diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan motivasi siswa. 

1.3. Cakupan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, perlu adanya 

pembatasan masalah, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara 

cermat dan akurat. Model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang 

mengembangkan kreatifitas siswa melalui beberapa tahap yaitu tahap mengamati 

(reflection), mencari informasi (research), merancang pemecahan masalah 

(discovery), dan membuat produk (aplication). 

 Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir yang dapat 

menghasilkan jawaban bervariasi dan berbeda dari sebelumnya dimana 

keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini memiliki 4 unsur yaitu berpikir 

lancar, berpikir luwes, keaslian, dan elaborasi.  

 Motivasi merupakan salah satu aspek psikologi yang ada pada diri 

seseorang, pada penelitian ini terdapat indikator yang dapat diukur seperti 

perhatian, kecocokan, percaya diri, dan kepuasan. 

 STEM merupakan disiplin ilmu yang berkaitan erat satu dengan yang 

lainnya. Sains memerlukan matematika sebagai alat dalam mengolah data, 

sedangkan teknologi dan teknik merupakan aplikasi dari sains. Materi IPA kelas IV 

yang digunakan yaitu Cahaya. Oleh karena itu peneliti menggunakan model 

pembelajaran yang dianggap cocok digunakan untuk solusi pemecahan 
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permasalahan dalam penelitian yaitu model pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan motivasi 

belajar siswa. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana keefektifan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa? 

2. Bagaimana keefektifan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

terhadap motivasi siswa? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis keefektifan pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Menguji dan menganalisis keefektifan pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM terhadap motivasi siswa. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

 

 

 



12 

 

 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, referensi dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya di Sekolah Dasar yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

 Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif 

kepada guru dalam mengajarkan IPA melalui model pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM di Sekolah Dasar. 

2. Bagi Siswa 

 Dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

motivasi siswa serta memberikan pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya dalam materi Cahaya dan merubah sikap negatif siswa menjadi sikap 

positif terhadap pembelajaran IPA. 

3. Bagi Sekolah 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi guna mendukung 

peningkatan proses pembelajaran yang nantinya berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

 Model pembelajaran merupakan kunci keberhasilan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hasil penelitian yang dirangkum di bawah 

ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

mengenai model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM terhadap 

kemampuan berpikir kreatif dan motivasi siswa Sekolah Dasar. Penelitian-

penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut. 

 Tamim, dan Grant (2013) melakukan penelitian yang berjudul Definitions 

and Uses: Case Study of Teachers Implementing Project-based Learning. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi layanan guru dalam 

pembelajaran berbasis proyek dan akun guru dalam memaknai pelaksanakan 

pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini 

menggunakan subjek melalui purposive sampling dari kelas IV sampai kelas XII di 

sekolah negeri dan swasta di South Carolina. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) guru menganggap bahwa 

pembelajaran berbasis proyek menguntungkan pembelajaran, 2) guru dapat 

bervariasi dalam menggunakan pembelajaran berbasis proyek dalam rangkaian 

pembelajaran. Terdapat empat kegunaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu 

digunakan untuk memperkuat, memperluas, mengajar konten pembelajaran, dan 

13 
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untuk alasan lain. 3) Guru dapat mengadopsi pendekatan yang berpusat pada siswa 

pada pembelajaran berbasis proyek. 

 Rogers, dkk. (2010) melakukan penelitian dengan judul First Years 

Implementation of A Project-Based Learning Approach: The Need for Addressing 

Teachers’ Orientations in The Era or Reform. Penelitian ini menggunakan studi 

kasus kolektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengalaman dan 

orientasi tiga guru profesional terhadap kegiatan pembelajaran matematika dan 

sains melalui implementasi project based learning. Data penelitian diambil dari tiga 

guru melalui wawancara sebanyak empat kali dalam satu tahun. Hasil penelitian ini 

memberikan kontribusi yang menggambarkan bahwa dari pengalaman guru dalam 

pelaksanaan PjBL pada tahun pertama. Hasil yang didapat pada peelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi personal guru mengenai pengajaran dan bagaimana 

implementasi pembelajaran berbasis proyek sangat mempengaruhi pelaksanaan 

berbasis proyek. 

 Rogers, dkk. (2010) menemukan bahwa  terdapat tiga pandangan guru 

yaitu, 1) implementasi pembelajaran berbasis proyek menekankan pentingnya 

siswa belajar keterampilan abad 21, 2) Pembelajaran berbasis proyek dilakukan 

untuk memantau siswa dalam menguasai konten dan materi pembelajaran,  

3) menyeimbangkan antara konten dan keterampilan abad 21. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah gagasan dan pandangan guru terhadap sifat dan praktik 

pembelajaran memiliki dampak dalam mengimplementasikan pembelajaran 

berbasis proyek. 
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 Anita Habok dan Judit Nagy (2016) melakukan penelitian dengan judul  

In-Service Teachers’ Perceptions of Project-Based Learning. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis metode pengajaran, peran guru, keberhasilan dan 

evaluasi serta menemukan persepsi guru pada pembelajaran berbasis proyek. Teori 

yang dipakai adalah teori belajar konstruktivisme dari John Dewey dengan metode 

penelitian survey. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan kuesioner melalui website dengan jumlah responden 

berjumlah 109 sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek memposisikan guru sebagai 

fasilitator, dianggap motivasi, dan nilai tengah untuk pekerjaan siswa. 

 Suarni, dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul Studi Evaluasi 

Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Ditinjau dari Standar Proses 

pada sekolah Tunas Daud Denpasar. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan standar 

proses, yaitu dari segi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pengawasan 

proses pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

ditemukan kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yaitu adanya 

kompetensi sumber daya manusia yang belum semuanya berjalan secara optimal. 

 Iriawan (2015) melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek Tematik di Sekolah Dasar. Penelitian ini 

menghasilkan desain model pembelajaran berbasis proyek tematik untuk sekolah 

dasar yang terdiri dari: 1) guru memfasilitasi siswa secara kelompok dan 

menggiring siswa kepada masalah terkait tema pembelajaran; 2) guru menentukan 

topik-topik proyek sesuai dengan tema pembelajaran yang berlangsung.  
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Topik-topik proyek tersebut adalah solusi dari masalah yang dapat dipilih oleh 

siswa melalui proyeknya; 3) siswa secara berkelompok memilih satu topik proyek 

untuk dikembangkan; 4) siswa berkelompok menyusun rencana dan jadwal untuk 

melaksanakan proyek beserta pembagian tugas proyek; 5) siswa melaksanakan 

proyek, kemudian melaporkan progres proyek; 6) siswa menyusun laporan proyek 

yang dilakukan; 7) guru memberikan penilaian atas proyek (perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan) serta produk siswa (kreativitas dan estetika); 8) siswa 

memajangkan dan memamerkan hasil karya pada acara pameran kelas; 9) siswa 

melakukan refleksi terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan. 

 Penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek dilakukan 

oleh guru setiap berakhirnya satu tema pembelajaran. Penelitian ini diawali dengan 

adanya permasalahan guru dalam memilih referensi tentang model pembelajaran 

berbasis proyek yang cocok dengan pendekatan tematik integratif dan karakteristik 

siswa sekolah dasar untuk meningkatkan kreativitasnya. 

 Titin, dkk (2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis 

proyek dapat membantu mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Model pembelajaran berbasis 

proyek adalah model yang berfokus pada siswa untuk menghasilkan sebuah proyek 

di akhir pembelajaran. Proses tersebut dapat mengarahkan siswa untuk berpikir 

kreatif dan membangun pengetahuannya sendiri. 

 Noviyana (2017) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek 

adalah model yang berfokus pada kegiatan berpikir kreatif, pemecahan masalah, 

dan interaksi antar siswa untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. 
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Penelitian ini juga menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek juga 

berfokus pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, yang melibatkan siswa 

dalam pemecahan masalah dan tugas lainnya, mendorong siswa untuk bekerja 

mandiri dengan membangun pengetahuan sendiri. Dengan demikian model ini 

menuntut siswa untuk memiliki kreativitas dan kemandirian melalui langkah-

langkah pembelajaran (Wiyono, dkk. 2011). 

 Berbagai permasalahan juga ditemukan dalam proses pembelajaran, oleh 

karena itu perlu adanya varian model pembelajaran berbasis proyek agar dapat 

membangkitkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Kinerja proyek memuat 

tugas-tugas yang kompleks berdasarkan pada pertanyaan dan permasalahan yang 

menantang, sehingga menuntut siswa untuk melakukan perancangan, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, melakukan investigasi, serta memberikan 

kesempatan siswa untuk bekerja secara mandiri (Afriyanti, dkk. 2015). 

 Rezeki dkk. (2015) melakukan penelitian dengan penerapan metode 

pembelajaran berbasis proyek disertai dengan peta konsep untuk meningkatkan 

prestasi dan aktivitas belajar pada siswa materi redoks. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa pembelajaran berbasis proyek disertai dengan peta konsep berhasil 

meningkatkan prestasi belajar yang terdiri dari aspek kognitif dan aspek afektif 

serta dapat meningkatkan proses belajar siswa yang berupa aktivitas siswa. 

 Tseng, dkk. (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

menggabungkan model pembelajaran berbasis proyek dengan STEM dapat 

meningkatkan efektivitas menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan 

berpengaruh pada sikap siswa dalam mengejar karir di masa depan. Turgut (2008) 
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menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan, teknologi, masyarakat, sejarah, matematika, politik dan bahkan seni 

dapat menyajikan kesempatan untuk berdiskusi yang produktif bagi siswa, 

menumbuhkan penyelidikan dan diarahkan pada masalah kehidupan nyata, 

memberi mereka kegembiraan belajar dan terlihat sebagai strategi pembelajaran 

yang efektif. 

 Hasil penelitian pembelajaran berbasis proyek terbukti menjadi model 

pembelajaran yang sistematis, melibatkan para siswa dalam pengetahuan belajar 

dan keterampilan melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan kompleks, 

pertanyaan otentik dalam merancang produk dan tugas dengan baik (Cook, dkk. 

2015). Pembelajaran berbasis proyek sebagai jalan setiap siswa untuk berhasil 

dalam menumbuhkan potensi dan motivasi intrinsik, dan mengembangkan berbagai 

kemampuan serta keterampilan. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa 

memperoleh keterampilan melalui kegiatan yang berbeda dan dalam berbagai 

bidang (Tamim, dkk. 2013). 

 Haryani, dkk. (2015) melakukan penerapan pembelajaran berbasis proyek 

terhadap peningkatan keterampilan metakognitif siswa materi larutan penyangga 

dan hidrolisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan metakognitif 

meningkat. Pengamatan yang dilakukan yaitu afektif, psikomotorik, serta presentasi 

siswa dengan kriteria sangat tinggi meningkat dan berhasil mengerjakan proyek. 

 Suwono (2017) menunjukkan bahwa STEM-PjBL dapat meningatkan 

literasi sains, motivasi, pemahaman materi, kemampuan berpikir kreatif, efektifitas 

pembelajaran bermakna, dan menunjang karir di masa depan. Tujuan pendidikan 
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STEM adalah untuk menghasilkan siswa yang kelak terjun di masyarakat, mereka 

mampu untuk mengembangkan kompetensi yang telah dimilikinya untuk 

mengaplikasikannya pada berbagai situasi dan permasalahan yang mereka hadapi 

di kehidupan sehari-hari (Mayasari et al, 2014). Penelitian Ismayani (2016) 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat setelah 

dilakukan pembelajaran STEM Pembelajaran berbasis proyek dibandingkan 

dengan kemampuan sebelumnya. Perbedaan pada penelitian tersebut dilakukan 

untuk meneliti kemampuan berpikir kreatif pada matematika sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan berfokus pada pembelajaran IPA di SD. Penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek berbasis STEM berdasarkan penelitian Naamand, 

dkk., (2005) membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek STEM dipadukan 

dengan demonstrasi dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam disipin ilmu 

STEM karena siswa mampu memecahkan masalah yang ada, bekerja secara 

berkelompok, dan menemukan solusi dari masalah yang dipecahkan. Penerapan 

pembelajaran sains berbasis STEM dapat mengubah pembelajaran yang berpusat 

pada guru menjadi berpusat pada siswa, dari pembelajaran individual menjadi 

kolaboratif dan menekankan pada aplikasi pengetahuan sains, kreatifitas dan 

pemecahan masalah. Sumarti (2015) berpendapat bahwa model pembelajaran 

berbasis proyek dapat membuat kelas lebih aktif karena terciptanya kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga sejalan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Pembelajaran STEM sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini. 

Hayati dkk, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebanyakan siswa 

menyukai adanya inovasi pada pembelajaran terutama pada kegiatan siswa yang 
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teribat langsung didalamnya. Afriana dkk (2016) juga mengemukakan bahwa 

model pembelajaran berbasis proyek STEM dapat membuat siswa termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran.  

 Shahali, dkk (2017) menunjukkan bahwa program STEM efektif untuk 

meningkatka minat siswa yang dinyatakan pada perubahan hasil ke arah yang 

positif (dari moderat tingkat tinggi) untuk 2014 dan 2015 untuk kelompok minat 

terhadap karir STEM (masing-masing 42,6% dan 69,9%) dan minat terhadap 

subyek STEM (masing-masing 45% dan 82%). Temuan penelitian ini digunakan 

sebagai acuan dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi 

STEM. 

 Berdasarkan uraian kajian penelitian relevan di atas, terdapat perbedaan 

fokus penelitian yang akan diambil pada penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih 

menekankan pada keefektifan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi 

STEM terhadap kemampuan berpikir kreatif dan menumbuhkan motivasi siswa, 

sedangkan berdasarkan penelitian yang dikaji di atas lebih pada mendeskripsikan 

implementasi pembelajaran berbasis proyek secara umum. Penelitian yang telah 

dilaksanakan mendukung dan memecahkan permasalahan yang ada terkait 

pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. 

2.2. Kajian Teoritis 

2.2.1. Pembelajaran IPA SD 

 Pembelajaran IPA di SD melibatkan tiga keterampilan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pembelajaran IPA juga berkaitan dengan pemahaman alam secara 

matematis sehingga IPA tidak hanya sebatas penguasaan pengetahuan yang berupa 
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fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi lebih dari proses penemuan (Wahyuni, 2017). 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi tempat bagi siswa untuk mempelajari 

kehidupan di sekitarnya, terlebih pengembangan secara lanjut dengan menerapkan 

dikehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA hendaknya juga menekankan dengan 

pengalaman secara langsung untuk mengembangkan keterampilan ilmiah siswa. 

 Pembelajaran IPA di SD lebih menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan potensi sehingga siswa memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Proses pembelajaran IPA dapat mendapatkan hasil belajar yang baik 

jika isi dan prosedur pembelajaran diorganisasi menjadi tahapan yang bermakna, 

bahan disajikan dalam bagian-bagian yang bergantung pada kedalaman dan 

kesulitannya (Kabba, 2009). Hal ini yang menyebabkan IPA perlu digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan. IPA dalam penerapannya perlu dipadukan 

dengan pembelajaran berbasis proyek secara langsung yang berhubungan dengan 

permasalahan di kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan uraian tersebut dalam pembelajaran IPA yang dipadukan 

dengan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM diharapkan dapat 

membantu siswa dalam merancang sebuah karya melalui penerapan disiplin ilmu 

STEM yang kreatif dan menumbuhkan motivasi. 

2.2.2.Teori Konstruktivisme 

 Teori konstruktivisme ini digunakan untuk memperkuat aspek 

pembelajaran berbasis proyek. Pandangan teori konstruktivisme bersumber pada 

filsafat tentang manusia dan pengetahuan. Pandangan ini memiliki anggapan bahwa 
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pengetahuan lebih bersifat kontekstual, yang memungkinkan adanya pandangan 

jamak (multiple perspective) tidak hanya berpusat pada satu penafsiran saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan membentuk pemahaman individual melalui 

hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Oleh karena itu konstribusi siswa 

terhadap makna, pemahaman, dan proses belajar melalui kegiatan individual dan 

sosial menjadi sangat penting (Bruning et al., dalam Winataputra, 2008: 65). 

 Pandangan konstruktivisme juga memiliki pemahaman tentang cara belajar 

yang lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Hasil belajar dianggap penting, 

tetapi proses dalam belajar menjadi sesuatu yang lebih penting. Winataputra (2008: 

66) mengatakan bahwa proses, hasil, cara, dan strategi belajar mempengaruhi 

perkembangan berpikir dan skema berpikir seseorang. Upaya untuk memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman, siswa membangun pemahaman terhadap fenomena 

yang ditemuinya dengan berdasarkan pada pengalaman, struktur kognitif, dan 

keyakinan yang dimiliki (Jonassen dalam Winataputra, 2008: 66). 

 Proses konstruksi, menurut Glasersfeld (dalam Nurhidayati, 2017) 

diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut: 1) kemampuan untuk mengingat 

dan mengungkapkan pengalaman; 2) kemampuan membandingkan, membuat 

keputusan (justifikasi) terhadap persamaan dan perbedaan; dan 3) kemampuan 

untuk lebih menyukai pengalaman yang telah dimilikinya. Kemampuan mengingat 

dan mengungkapkan pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk 

berdasarkan pada interaksi dengan pengalaman tersebut. 
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 Konstruktivisme memandang bahwa pembelajaran di kelas dilihat sebagai 

proses membangun/ konstruksi pengetahuan oleh siswa. Konstruktivisme 

mengharuskan siswa untuk bersikap aktif dalam belajar. Siswa dalam proses 

belajar, mengembangkan suatu ide atau gagasan baru berdasarkan analisis dan 

pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman 

masa lalu dan masa kini. Proses pembelajaran perlu disusun untuk berorientasi pada 

kebutuhan dan keadaan siswa, dengan memicu rasa igin tahu dan keterampilan 

memecahkan masalah melalui inquiri learning, reflective learning, problem based 

learning, dan project based learning. Proses pembelajaran lebih bertujuan untuk 

membantu atau mendukung proses belajar, bukan sebagai alat untuk 

menyampaikan pengetahuan (Cunningham & Duffy dalam Winatapurtra, 2008: 

67). Oleh karena itu penekanan bukan hanya pada bagian transfer ilmu pengetahuan 

saja, tetapi pada cara mentransformasikan struktur berpikir dan pengetahuan siswa 

dalam mengolah pemahamannya dari proses pembelajaran. 

2.2.3. Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengajarkan banyak strategi untuk menghadapi tantangan abad 21.  

Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui penyelidikan dengan 

bekerja sama untuk meneliti dan membuat proyek yang mencerminkan 

pengetahuan mereka. Rohmalina (2015: 214) dalam bukunya mengatakan bahwa 

model pembelajaran adalah alat bantu untuk mendeskripsikan suatu benda atau 

contoh agar mempermudah guru dalam menjelaskan objek dalam proses 

pembelajaran. Sukamto, dkk dalam Hosnan (2016: 337) mengemukakan pendapat 
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bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual/ operasional, yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

pengajar dalam merencanakan, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

 Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model 

sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan untuk mendesain pola-

pola mengajar secara tatap muka dalam kelas yang merupakan kesatuan dari 

pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran. Setiap model 

mengarahkan pengajar untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa 

untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ditunjukkan 

secara jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau siswa, 

bagaimana urutan kegiatan tersebut, dan tugas khusus apa yang dilakukan oleh 

siswa. 

 Model pembelajaran bersifat penting dalam kegiatan pembelajaran.  

Model pembelajaran tersebut digunakan sebagai perencanaan pembelajaran yang 

memiliki landasan tetap untuk merancang suatu proses pembelajaran yang menarik 

dan inovatif sesuai dengan kondisi dan situasi siswa. 

 Model pembelajaran berbasis proyek berangkat dari pandangan 

konstruktivisme yang mengacu pada pendekatan kontekstual (Khamdi, 2007).  

Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan belajar kontekstual, dimana siswa berperan aktif untuk 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, meneliti, mempresentasikan, dan 

membuat dokumen. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada 
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permasalahn kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan 

memahaminya. 

 Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang 

sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha siswa 

(Kemendikbud, 2014: 33). Pembelajaran berbasis proyek juga sebagai model 

pembelajaran sistematis, mengikutsertakan siswa dalam mempelajari pengetahuan 

dankeahlian yang kompleks, pertanyaan autentik, dan perancangan produk dan 

tugas. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan perseorangan atau kelompok yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan produk, kemudian 

hasilnya ditampilkan atau dipresentasikan (Grand dalam Sumarmi, 2012: 171). 

 Prinsip yang mendasari adalah bahwa dengan aktivitas kompleks ini, 

kebanyakan proses pembelajaran yang terjadi disusun dengan baik. Pembelajaran 

berbasis proyek juga dapat meningkatkan keyakinan diri para peserta didik, 

motivasi untuk belajar, meningkatkan kemampuan kreatif, dan mengagumi diri 

sendiri (Sentyasa, 2006). 

 Fokus dari model pembelajaran berbasis proyek adalah proses dan produk. 

Proses yang dilakukan siswa berbentuk kegiatan-kegiatan seperti (1) menetapkan 

tema proyek, (2) konteks belajar, (3) merencanakan aktivitas, (4) memproses 

aktivitas, dan (5) penetapan aktivitas untuk menyelesaikan proyek (Sentyasa, 

2006). Situasi dalam proses tersebut dapat memancing kreativitas siswa dalam 

berpikir yang nantinya akan menghasilkan karya yang berupa (1) produk nyata,  

(2) peningkatan respon siswa terhadap segala perubahan dan akibat dari suatu 

situasi, (3) peningkatan kemampuan dalam manajemen diri, (4) peningkatan 
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kemampuan dalam mendemonstrasikan suatu proses kejadian, dan (5) kebiasaan 

melakukan evaluasi diri (Rasana, 2009). Suatu proyek yang ideal adalah merupakan 

sesuatu yang baru dan asli, namun hal ini tidaklah mutlak bagi siswa. Siswa dapat 

pula bekerja dalam suatu proyek yang bertolak dari ide orang lain, tetapi kemudian 

mengadakan modifikasi dari dasar pemikiran tersebut. Siswa yang kreatif biasanya 

menghasilkan karya yang baru dan asli. Karya yang dihasilkan tersebut tentunya 

membutuhkan kemampuan berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, berpikir luwes, 

berpikir orisinal, dan berpikir elaborasi. 

 Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, termasik 

model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Boss dan Kraus yang dikutip oleh 

Abidin (2013) mengatakan bahwa kelebihan model pembelajaran berbasis proyek 

antara lain: (1) Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak 

memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya, (2) Siswa terlibat dalam 

kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disipin, (3) Siswa 

bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya,  

(4) Teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi 

dalam mencapai tujuan pembelajaran, (5) Meningkatkan kerja sama guru dalam 

merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas 

geografis atau bahkan melompat zona waktu. 

 Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran berbasis proyek juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran berbasis proyek menurut 

Abidin (2013) yaitu sebagai berikut: (1) Memerlukan banyak waktu dan biaya,  

(2) Memerlukan banyak media dan sumber belajar, (3) Memerlukan guru dan siswa 
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yang sama-sama siap belajar dan berkembang, (4) Ada kekhawatiran siswa hanya 

akan menguasai satu topik yang dikerjakannya. 

 Menilik beberapa kelemahan tersebut, dalam konteks kurikulum 2013 

penerapan ini tidak terlalu sulit. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa waktu 

belajar telah ditambah, media dan sumber belajar bisa diperoleh darimana saja 

sehingga pembelajaran berbasis proyek dapat secara baik diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran (Abidin, 2013). 

 Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek sebagaimana yang 

dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation (2005) terdiri dari: 

(1) Penentuan pertanyaan mendasar, (2) Mendesain perencanaan proyek, (3) 

Menyusun jadwal, (4) Memonitor siswa dan kemajuan proyek, (5) Menguji hasil, 

dan (6) Mengevaluasi pengalaman. 

 Sedangkan menurut Kemendikbud (2014: 34) menyebutkan langkah-

langkah pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 Gambar 2.1. Sintak model pembelajaran berbasis proyek 

1. Penentuan 
pertanyaan mendasar

2. Menyusun 
perencanaan proyek

3. Penyusunan 
jadwal pelaksanaan 

proyek

4. Monitoring 5. Penilaian hasil
6. Evaluasi 
pengalaman
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 Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek seperti yang 

dikembangkan oleh Kemendikbud (2014: 34) adalah sebagai berikut: 

1) Penentuan pertanyaan mendasar 

 Pada langkah ini, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu 

pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan aktivitas. 

Pertanyaan disusun dengan mengambil topik sesuai dengan realitas dunia nyata 

yang dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. 

2) Menyusun perencanaan proyek 

 Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Guru dan 

siswa merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai 

akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main 

dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas 

proyek, pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, 

perencanaan sumber/ bahan/ alat yang dapat mendukung penyeledaian tugas proyek 

dan kerjasama antar anggota kelompok. 

3) Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 

 Melalui pendampingan guru, siswa dapat melakukan penjadwalan semua 

kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek harus diselesaikan tahap 

demi tahap. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat jadwal untuk 

menyelesaikan proyek, (2) menentukan wakt akhir penyelesaian proyek,  

(3) membawa siswa untuk merencanakan cara yang baru, (4) membimbing siswa 

ketika membuat cara yang tidak sesuai dengan proyek, (5) meminta siswa untuk 

membuat alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati 
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bersama harus disepakati agar guru dan siswa dapat melakukan monitoring 

kemajuan belajar dan pengerjaan proyek diluar kelas. 

4) Monitoring 

 Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek 

yang telah dibuat. Aktivas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek, 

diantaranya adalah dengan (a) membaca, (b) meneliti, (c) observasi, (d) interview, 

(e) merekam, (f) berkarya seni, (g) mengunjungi objek proyek, (h) akses internet.  

Guru bertanggung jawab memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas 

proyek, melalui proses hingga penyelesaian proyek. Pada kegiatan memonitoring, 

pendidik membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas siswa dalam 

menyelesaikan tugas proyek. 

5) Penilaian hasil 

 Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya 

seni atau karya teknologi/ prakarya dipresentasikan dan/ atau dipublikasikan kepada 

siswa yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk 

pembelajaran. 

6) Evaluasi pengalaman 

 Guru dan siswa pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat 

dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik 

diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas 

proyek. Pada tahap ini dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang 

telah dihasilkan. 
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 Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang baik 

jika dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, karena model pembelajaran 

berbasis proyek berpusat pada proses yaitu aktivitas siswa selama pembelajaran 

yang nantinya akan menghasilkan produk di akhir pembelajaran (Damayanti, dkk, 

2014). Model pembelajaran berbasis proyek yang digunakan terintegrasi dengan 

STEM yang memungkinkan siswa untuk memiliki kesempatan mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif dan meningkatkan motivasi siswa. sehingga siswa ikut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 Fokus dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif dan motivasi siswa setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis 

proyek dengan terintegrasi STEM. 

2.2.4. Model Pembelajaran Ekspositori 

 Sanjaya (2006:175) yang dimaksud dengan model ekspositori adalah 

metode yang digunakan guru dalam mengajar keseluruhan konsep, fakta, dan 

aturan-aturan kepada siswa, sedangkan siswa mendengarkan dan bertanya apabila 

tidak memahami yang telah dijelaskan oleh guru. Terdapat beberapa karakteristik 

model ekspositori. 

 Pertama, model ekspositoridilakukan dengan cara menyampaikan materi 

pelajaran secara verbal. Artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam 

melakukan model ini. Kedua, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan 

adalah materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep tertentu yang harus 

dihafalkan sehingga siswa tidak berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran 

adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses 
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pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dan 

dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Sanjaya (2006: 183) 

terdapatbeberapa langkah dalam penerapan model ekspositori, yaitu: 

1. Persiapan (Preparation) 

 Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. Beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah: 

a. Berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. 

b. Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. 

c. Bukalah file dalam otak siswa. 

 

2. Penyajian (Presentation) 

 Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang teah dilakukan. Guru dalam langkah penyajian ini adalah 

bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh 

siswa, karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

langkah ini, yaitu: 

a. Penggunaan bahasa, 

b. Intonasi suara, 

c. Menjaga kontak mata dengan siswa, dan 

d. Menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 

 

3. Korelasi (Correlation) 

 Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat 

menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Langkah korelasi dilakukan untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan 

kemampuan motorik siswa. 
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4. Menyimpulkan (Generalization) 

 Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran 

yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat 

penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa 

akan dapat mengambil inti sari dari proses penyajian. 

5. Mengaplikasikan (Aplication) 

 Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka 

menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran 

oleh siswa. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini diantaranya: (1) dengan 

membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan, (2) memberikan 

tes yang sesuai dengan materi yang telah disajikan. 

 Sanjaya (2006: 188-189) model pembelajaran ekspositori merupakan 

strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan karena 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, dengan 

demikian guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran 

yang disampaikan. 

2. Dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa 

cukup luas sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. 

3. Siswa dapat mendengar melalui lisan tentang suatu materi pembelajaran 

sekaligus dapat melihat mengobservasi melalui pelaksanaan presentasi. 
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4. Digunakan untuk ukuran kelas besar. 

 Sanjaya (2006: 177) pembelajaran ekspositori akan berhasil jika adanya 

kesiapan antara ke dua belah pihak, yaitu guru dan siswa. guru harus menguasai 

materi yang akan disampaikan secara maksimal, sehingga dalam penyampaiannya 

dapat lebih jelas dipahami oleh siswa. Siswa harus memiliki motivasi yang tinggi 

untuk menyimak materi yang diberikan oleh guru, serta adanya kesiapan untuk 

menerima kesimpulan dari guru. 

 Oleh karena itu pada ekspositori kualitas guru mutlak dibutuhkan, baik 

dalam penyampaian dan penguasaan materi, atau memotivasi siswa untuk 

menyimak materi yang disampaikan. 

 Model ekspositori memiliki kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran ekspositori hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. 

2. Model pembelajaran ekspositori tidak mungkin dapat melayani perbedaan 

setiap siswa baik perbedaan kemampuan, minat, bakat, serta haya belajar. 

3. Karena strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melali 

ceramah, maka sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan 

sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

4. Keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada 

kemampuan yang dimiliki guru. Seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya 

diri, semangat, antusiasme, motivasi, berbagai kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan mengelola kelas. 
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5. Gaya komunikasi model pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah maka 

kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa tentang materi pembelajaran 

sangat terbatas. 

2.2.5.STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

 Istilah STEM dikenalkan oleh NSF (National Science Foundation) Amerika 

Serikat pada tahun 1990-an sebagai singkatan untuk “Science, Technology, 

Engineering, & Mathematics” (Sanders, 2009). Di Indonesia, STEM merujuk pada 

empat bidang ilmu pengetahuan, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. 

Pendidikan STEM merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran 

antara dua atau lebih dalam komponen STEM atau antara suatu komponen STEM 

dengan disiplin ilmu lain (Becker & Park, 2011). STEM dapat diintegrasikan dalam 

pengajaran dan pembelajaran mulai dari sekolah dasar sampai tingkat universitas, 

karena pelaksanaan STEM memiliki aspek seperti kecerdasan, kreatifitas, dan 

kemampuan desain tidak tergantung pada usia (Sanders et al, 2011). 

 STEM memiliki kategori dalam setiap kategori yang dapat mencakup 

istruksi dalam beberapa bidang studi. Tabel berikut menguraikan pelajaran STEM 

umum dalam pendidikan (Asmuniv, 2015). 

Tabel 2.1. Mata Pelajaran STEM yang terkait 

Science (Sains) Biologi; Kimia; Fisika; Sains 

Technology (Teknologi) Komputer/Sistem Informasi; Pengembangan 

Web/Perangkat Lunak 

Engineering (Teknik) Teknik Komputer; Teknik Listrik; Teknik Kimia; 

Teknik Mesin; Teknik Sipil 

Mathematic 

(Matematika) 

Matematika; Statistik-Kalkulus 
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 Selain mengembangkan konten pengetahuan dibidang sains, teknologi, 

teknik dan matematika, STEM juga berupaya untuk menumbuhkan keterampilan 

seperti penyelidikan ilmiah dan kemampuan memecahkan masalah. Melatih 

keterampilan pemecahan masalah yang didukung dengan perilaku ilmiah, maka 

pendidikan yang terintegrasi dengan STEM berusaha untuk membangun 

masyarakat yang sadar pentingnya literasi STEM. Literasi STEM mengacu pada 

kemampuan individu untuk menerapkan tentang ketatnya persaingan bekerja di 

dunia nyata yang membutukan empat domain yang saling terkait. Tabel di bawah 

ini mendefinisikan literasi STEM menurut masing_masing bidang studi yang 

terkait. 

Tabel 2.2. Definisi Literasi STEM 

Science (Sains) Literasi Ilmiah: kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia 

alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. 

Technology (Teknologi) Literasi Teknologi: pengetahuan bagaimana 

menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana 

teknologi baru dikembangkan, dan memiliki kemampuan 

untuk menganalisis bagaimana teknologi baru 

mempengaruhi individu dan masyarakat. 

Engineering (Teknik) Literasi Desain: pemahaman tentang bagaimana 

teknologi dapat dikembangkan melalui proses desain 

menggunakan tema pembelajaran berbasis proyek dengan 

cara mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran 

berbeda (interdisipliner). 

Mathematic (Matematika) Literasi Matematika: kemampuan dalam menganalisis, 

alasan, dan mengomunikasikan ide secara efektif dan dari 

cara bersikap, merumuskan, memecahkan, dan 

menafsirkan solusi untuk masalah matematika dan 

penerapannya. 

(Asmuniv, 2015) 
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 Terdapat tiga metode dalam pendekatan berbasis STEM. Masing-masing 

metode memiliki perbedaan yang terletak pada tingkat konten STEM yang dapat 

diterapkan. Tiga metode pendekatan STEM yang sering digunakan adalah metode 

pendekatan “silo” (terpisah), “tertanam” (embeded), dan pendekatan “terpadu” 

(terintegrasi). 

1. Pendekatan silo (terpisah) untuk STEM mengacu pada instruksi terisolasi, 

masing-masing mata pelajaran STEM diajarkan terpisah atau individu (Dugger, 

2010). Studi yang terkonsentrasi individu memungkinkan siswa untuk 

mendapatkan lebih mendalam tentang pemahaman isi dari masing-masing mata 

pelajaran. 

2. Pendekatan tertanam (embeded) lebih menekankan untuk mempertahankan 

integritas materi pelajaran, bukan fokus pada interdisiplin mata pelajaran. 

3. Pendidikan STEM terpadu (terintegrasi) bertujuan untuk menghapus dinding 

pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo dan 

pendekatan embeded, dan untuk mengajar siswa sebagai objek (Breiner et al, 

2012). Pendekatan terintegrasi berbeda dengan pendekatan tertanam, dalam hal 

ini standar evaluasi dan penilaian atau tujuan dari masing-masing kurikulum 

yang telah dimasukkan dalam pembelajaran (Sanders, 2009). 

 Sebagai komponen STEM, sains adalah kajian tentang fenomena alam yang 

melibatkan observasi dan penguuran, sebagai wahana untuk menjelaskan secara 

objektif alam yang selalau berubah. Terdapat berbagai dominan utama dari sains 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu fisika, biologi, kimia, serta ilmu 

pengetahuan bumi dan antariksa (IPBA). Teknologi merujuk pada inovasi-inovasi 
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manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia, sehingga membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman. 

Teknologi menjadikan manusia dapat melakukan pekerjaan, perjalanan, dan 

berkomunkasi secara cepat, memperoleh makanan sehat, dan alat-alat keselamatan 

lainnya. Rekayasa (engineering) merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk 

memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah, ekonomi, sosial serta 

praktis untuk mendesain dan mengkronstruksi merin, peralatan, sistem, material, 

dan proses yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia secara ekonomis 

dan ramah lingkungan. Selanjutnya matematis atau matematika berhubungan 

dengan pola-pola dan hubungan-hubungan serta menyediakan bahasa untuk 

teknologi, sains, dan rekayasa. 

 Pendidikan STEM bermakna memberi penguatan praksis pendidikan dalam 

bidang-bidang STEM secara terpisah, sekaligus lebih mengembangkan pendekatan 

pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, 

dengan berfokus pada proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam 

kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan dalam profesi (National STEM Education 

Center, 2014). Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan STEM 

bertujuan mengembangkan peserta didik yang STEM literate (Bybee, 2013) dengan 

rincian sebagai berikut. 

 Pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk 

mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan 

fenoena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasar bukti mengenai isu-

isu terkait STEM. 
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 Kedua, memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-

bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. 

 Ketiga, memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk 

lingkungan material, intelektual dan kultural. 

 Keempat, memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait 

STEM (misalnya efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya 

alam) sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif menggunakan 

gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. 

 Pendidikan STEM memberi pendidik peluang untuk menunjukkan kepada 

peserta didik berapa konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, rekayasa, dan 

matematika digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, 

dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, definisi 

pendidikan STEM digunakan sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran 

(Reeve, 2013).  Pembelajaran berbasis STEM siswa menggunakan sains, teknologi, 

rekayasa, dan matematika dalam konteks nyata yang menghubungkan antara 

sekolah, dunia kerja, dan dunia global, guna mengembangkan literasi STEM yang 

memungkinkan siswa untuk mampu bersaing dalam era baru. 

 Implementasi pedidikan STEM, Bybee (2013) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran berbasis STEM, siswa pada jenjang pendidikan dasar memerlukan 

dorongan untuk menghubungkan sains dan enjinering. Pembelajaran IPA berbasis 

STEM menuntut pergeseran model penbelajaran konvensional yang berpusat pada 

guru beralih ke model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mengandalkan 

keaktifan, hands-on, dan kolaborasi siswa. Pembelajaran berbasis STEM di dalam 
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kelas didesain untuk merangsang siswa menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan 

inovatif untuk memecahkan masalah nyata, yang melibatkan kelompok secara 

kolaboratif. Pembelajaran berbasis STEM juga memberi peluang bagi siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam dunia nyata. 

 Sesuai dengan karakteristik implementasi pembelajaran STEM, penilaian 

hasil belajar dalam konteks pembelajaran sains berbasis STEM perlu lebih 

menitikberatkan asesmen otentik, khususnya asesmen kinerja (performance). 

Pembelajaran berbasis STEM menuntut perubahan metode penilaian dari penilaian 

konvensional yang bertumpu pada ujian dengan tes ke arah penilaian otentik yang 

bertumpu pada penilaian kerja selama proses pembelajaran. Penilaian kinerja 

dengan menggunakan rubrik yang terancang baik perlu dilakukan guru, teman, dan 

siswa sendiri terhadap kinerja siswa selama aktivitas belajar serta produk hasil kerja 

kolaboratif untuk mengungkap ketercapaian standar hasil pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis STEM diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa untuk menghadapi tantangan dimasa 

yang akan datang 

2.2.6. Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terintegrasi STEM 

 Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran 

yang disarankan pada kurikulum 2013, sedangkan STEM lebih pada strategi besar. 

Pembelajaran berbasis proyek memiliki langkah-langkah tersendiri, berbeda 

dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM (PBP-

STEM). Karakter PBP-STEM lebih menekankan pada proses desain.  
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Poses mendesain adalah pendekatan sistematis dalam mengembangkan solusi dari 

masalah dengan hasil akhir yang jelas (Capraro, dkk., 2013: 29). 

 Proses pembelajaran PBP-STEM dalam aplikasinya terdiri dari lima 

langkah, setiap langkah bertujuan untuk mencapai proses secara spesifik. Berikut 

ini langkah dalam proses pembelajaran PBP-STEM yang efektif (Laboy-Rush, 

2010: 5). 

Tahap 1: Refleksi (Reflection) 

 Tujuan tahapan ini adalah membawa siswa ke dalam konteks masalah dan 

memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera memulai penyelidikan.  

Tahap ini dimaksudkan agar siswa menghubungkan apa yang diketahuinya dan apa 

yang perlu dipelajari. 

Tahap 2: Penelitian (Research) 

 Tahap kedua adalah bentuk penelitian siswa. Guru memberikan 

pembelajaran sains, memilih bacaan, atau metode lain untuk mengumpulkan 

sumber informasi yang relevan. Proses belajar lebih banyak pada tahap kedua ini, 

kemajuan belajar siswa mengkonkritkan pemahaman abstrak dari masalah yang 

ada. Selama fase ini, guru lebih sering berperan sebagai fasilitator yang 

membimbing jalannya diskusi untuk menentukan apakah siswa telah 

mengembangkan pemahaman konseptual dan relevan berdasarkan proyek yang 

direncanakan. 

Tahap 3: Penemuan (Discovery) 

 Tahap penemuan biasanya melibatkan proses menjembatani antara research 

dan informasi yang diketahui dalam penyusunan proyek. Ketika siswa memulai 
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belajar mandiri dan menentukan apa yang masih belum dipahami. Beberapa model 

dari PBP-STEM membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk menyajikan solusi 

yang mungkin untuk masalah, berkolaborasi, dan membangun kerjasama antar 

teman dalam kelompok. 

Tahap 4: Aplikasi (Application) 

 Pada tahap ini tujuan utama adalah untuk menguji produk dalam 

memecahkan masalah. Dalam beberapa kasus, siswa menguji produk yang telah 

dibuat dari ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh selanjutnya 

digunakan untuk memperbaiki langkah-langkah sebelumnya. 

Tahap 5: Mengomunikasikan (Communication) 

 Tahap akhir dalam proyek membuat produk yaitu dengan 

mengkomunikasikan antar teman di dalam lingkup kelas. Presentasi yang dilakukan 

merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi dan kerjasama maupun menumbuhkan motivasi. 

Penilaian yang dilakukan berdasarkan penyelesaian pada tahap akhir dari langkah 

ini. Berdasarkan paparan para ahli maka langkah penerapan PBP_STEM 

pembelajaran dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Langkah Penerapan PBP-STEM 

Tahap PBP 

terintegrasi 

STEM  

Langkah Pembelajaran 

Reflection a) Guru menyajikan suatu pertanyaan mengenai sebuah 

masalah untuk didiskusikan dan dicari pemecahan 

masalahnya 

Research b) Siswa diminta berdiskusi untuk memecahkan masalah 

sifat-sifat cahaya dengan menggunakan teknologi laptop 

yang terkoneksi internet untuk mencari referensi 

pemecahan masalah 

c) Guru membantu apabila siswa mengalami kesulitan 

Discovery d) Siswa berdiskusi mengenai tugas proyek pembuatan 

cakram warna yang akan dibuat 

Application e) Siswa mengerjakan proyek berdasarkan rancangan yang 

telah dibuat 

Communication f) Guru meminta setiap kelompok untuk 

memperesentasikan hasil proyek yang telah diuji coba 

 

2.2.7. Keterampilan Berpikir Kreatif 

 Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang sifatnya baru 

yang diperoleh dengan mencoba-coba dan ditandai dengan keterampilan berpikir 

lancar, luwes, orisinal, dan elaborasi. Kemampuan berpikir kreatif yang diteliti 

dalam peneitian ini yaitu fluency, flexibility, originality. 

 Kemampuan berpikir kreatif dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas 

kognitif yang digunakan individu sesuai dengan objek tertentu, masalah, dan 

kondisi atau sejenisnya menuju suatu peristiwa tertentu dan permasalahannya 

sesuai dengan kapasitas tertentu masing-masing individu.  

 Berpikir kreatif menurut Langrehr (2006), yaitu siswa melakukan latihan 

berpikir kreatif harus didorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Membuat kombinasi dari beberapa bagian sehingga terbentuk hal baru; 

2) Menggunakan ciri-ciri acak dari suatu benda sehingga terjadi perubahan dari 

desain yang sudah ada menjadi desain baru; 

3) Mengeliminasi suatu bagian dari suatu hal sehingga diperoleh suatu hal yang 

baru; 

4) Memikirkan kegunaan alternatif dari sesuatu hal sehingga diperoleh kegunaan 

yang baru; 

5) Menyusun ide-ide yang berlawanan dengan ide-ide yang sudah biasa digunakan 

orang sehingga diperoleh ide baru; 

6) Menentukan kegunaan bentuk ekstrim dari suatu benda sehingga ditemukan 

kegunaan baru dari benda tersebut. 

 Kreatif adalah melakukan suatu kegiatan yang ditandai dengan empat 

komponen, yaitu: fluency (menurunkan banyak ide), flexibility (mengubah 

perspektif dengan mudah), originality (menyusun sesuatu yang baru), dan 

elaboration (mengembangkan ide lain dari suatu ide). 

 Rincian ciri-ciri dari fluency, flexibility, originality, dan elaboration 

dikemukakan oleh Munandar (2014), ciri-ciri fluency diantaranya adalah:  

(1) Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, 

banyak pertanyaan dengan lancar; (2) Memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal; (3) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Ciri-ciri 

flexibility antara lain: (1) Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang 

bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang lain yang berbeda;  

(2) Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda; (3) Mampu mengubah cara 
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pendekatan atau cara pemikiran. Ciri-ciri originalitas diantaranya adalah:  

(1) Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik; (2) Memikirkan cara yang 

tidak biasa untuk mengungkapkan diri; (3) Mampu membuat kombinasi-kombinasi 

yang tidak lazin dari bagian atau unsur. Ciri-ciri elaborasi antara lain: (1) Mampu 

memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau ide produk; (2) Menambah 

atau memperinci detail-detail dari suatu obyek, gagasan, atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian berpikir 

kreatif siswa yaitu memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sifatnya baru 

diperoleh dengan melakukan percobaan dan ditandai dengan keterampilan berpikir 

lancar, luwes, orisinal, dan melakukan elaborasi. 

 Perkembangan berpikir seorang siswa bergerak dari kegiatan berpikir 

konkret menuju berpikir abstrak. Seorang guru perlu memahami kemampuan 

berpikir siswa sehingga tidak memaksakan materi-materi pelajaran yang tingkat 

kesukarannya tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Apabila hal ini terjadi maka 

siswa mengalami kesukaran untuk menerima dan mencerna gagasan-gagasan dari 

mata pelajaran yang diberikan. Usaha guru untuk membelajarkan siswa bisa disebut 

gagal. Setiap siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Menurut Siswono (2004) 

upaya memahami maupun merencanakan penyelesaian masalah diperlukan suatu 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang memadai, karena kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi setelah berpikir dasar dan kritis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 

diperlukan cara yang mendorong siswa untuk memahami masalah, meningkatkan 
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kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyusun rencana penyelesaian dan 

melibatkan secara aktif dalam menentukan sendiri penyelesaian masalah. Berpikir 

kreatif yaitu berpikir untuk menentukan hubungan-hubungan baru antara berbagai 

hal, menemukan pemecahan masalah baru dari suatu soal, menentukan sistem baru, 

menemukan bentuk artistik baru, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berpikir 

kreatif kita dapat menemukan dan menentukan hal-hal baru dalam penyelesaian 

suatu masalah. 

  Sudiarta, (2007: 114) menyatakan bahwa komponen kemampuan berpikir 

kreatif sebagai berikut: (1) kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk 

membangkitkan sebuah ide sehingga terjadi peningkatan solusi atau hasil karya,  

(2) fleksibilitas (flexibility) yaitu kemampuan untuk memproduksi atau 

menghasilkan suatu produk, persepsi, atau ide yang bervariasi terhadap masalah, 

(3) elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan untuk mengembangkan atau 

menumbuhkan suatu ide atau hasil karya, (4) orisinalitas (originality) yaitu 

kemampuan menciptakan ide-ide, hasil karya yang berbeda atau betul-betul baru, 

(5) kompleksitas (complexity) yaitu kemampuan memasukkan suatu konsep, ide 

atau hasil karya yang sulit, ruwet, berlapis-lapis atau berlipat ganda ditinjau dari 

berbagai segi, (6) keberanian mengambil resiko (risk-taking) yaitu kemampuan 

bertekad dalam mencoba sesuatu yang penuh risiko, (7) inajinasi (imagine) yaitu 

kemampuan untuk berimajinasi, mengkhayal, menciptakan barang-barang baru 

melalui percobaan yang dapat menghasilkan produk sederhana, dan (8) rasa ingin 

tahu (curiosity) yaitu kemampuan mencari, meneliti, mendalami, dan keinginan 

mengetahui tentang sesuatu lebih jauh. 
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  Kemampuan berpikir kreatif siswa sangat penting untuk dikembangkan 

dalam pembelajaran IPA. Seperti yang diungkapkan oleh Munandar (2009) sebagai 

berikut: (1) kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya dalam perwujudan dirinya; (2) Kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai 

kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap 

suatu masalah; dan (3) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi 

juga meberikan kepuasan kepada individu. Cara berpikir kreatif adalah cara berpikir 

divergen atau kombinasi dua wajah dalam berpikir yaitu hakim (analitis, rasional 

dan logis) dan pemimpi (imajinatif, implusif dan intuitif). Sekolah biasanya hanya 

melatih siswa untuk berpikir konvergen, yaitu untuk dapat menemukan satu 

jawaban terhadap suatu persoalan, atau berpikir logis. Siswa kurang diberikan 

stimulus untuk berpikir divergen atau berpikir kreatif, yaitu mampu untuk 

menemukan macam-macam kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan, jadi 

tidak hanya satu jawaban saja. Berpikir kreatif akan membuka cakrawala pemikiran 

siswa, sehingga terbuka kemungkinan baginya yang tidak pernah dilihat atau 

dialami sebelumnya. 

 Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir 

kreatif adalah kemampuan siswa dalam memahami masalah dan menemukan 

penyelesaian dengan strategi atau metode yang bervariasi (divergen). 

  Tingkat kemampuan berpikir kreatif (TKBK) diartikan sebagai suatu 

jenjang kemampuan berpikir kreatif yang herarkis dengan dasar 

pengklasifikasiannya berupa produk berpikir kreatif. Siswono (2004), menyatakan 

bahwa penjenjangan kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan 
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menggunakan aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif yang diukur adalah fluency, 

flexibility, originality yang dijelaskan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Karakteristik tingkat kemampuan berpikir kreatif. 

Tingkat Karakteristik Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

(TKBK) 

TKBK 4 

(Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara 

yang berbeda dengan benar atau membuat masalah yang 

berbeda-beda dengan lancar (fluency) dan fleksibel 

(flexibility). Siswa yang mencapai pada tingkat ini dapat 

dinamakan sebagai siswa yang sangat kreatif.  

TKBK 3 

(Kreatif) 

Siswa dapat mewujudkan cara penyelesaian masalah dengan 

cara yang berbeda (flexibility) dengan benar atau salah 

meskipun tidak lancar (fluency). Siswa yang mencapai pada 

tingkat ini dapat dinamakan sebagai siswa yang kreatif. 

TKBK 2 

(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban atau masalah yang 

berbeda dari biasanya meskipun tidak lancar dan tidak 

fleksibel, atau mampu menunjukkan berbagai penyelesaian 

masalah yang berbeda dengan lancar meskipun jawaban 

yang dihasilkan salah. Siswa yang mencapai pada tingkat ini 

dapat dinamakan sebagai siswa yang cukup kreatif. 

TKBK 1 

(Kurang 

Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat jawaban atau membuat 

masalah yang baru atau berbeda, meskipun salah satu kondisi 

berikut dipenuhi, yaitu cara penyelesaian yang dibuat 

berbeda (fleksibel) atau jawaban/masalah yang dibuat 

beragam. Siswa yang mencapai pada tingkat ini dapat 

dinamakan sebagai siswa yang kurang kreatif. 

TKBK 0 

(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat alternatif jawaban maupun 

cara penyelesaian atau membuat masalah yang berbeda 

dengan lancar dan fleksibel. Siswa yang mencapai pada 

tingkat ini dapat dinamakan sebagai siswa yang tidak kreatif. 
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 Identifikasi kemampuan berpikir kreatif IPA subjek penelitian pada 

penelitian ini menggunakan penjenjangan tingkat kemampuan berpikir kreatif 

menurut Siswono. Kriterianya dijelaskan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Ringkasan karakteristik tingkat kemampuan berpikir kreatif. 

Komponen KBK Tingkat KBK 

Flexibility 

(keluwesan) 

Fluency 

(kelancaran) 

Originality 

(keaslian) 

√ √ √ Sangat 

kreatif 

TKBK 4 

- √ √ Sangat 

kreatif 

√ - √ Kreatif  TKBK 3 

- √ √ Kreatif  

- -  Cukup kreatif TKBK 2 

√ - - Cukup kreatif 

- √ - Kurang 

kreatif 

TKBK 1 

- - - Tidak kreatif TKBK 0 

 

2.2.8. Motivasi Siswa 

 Motivasi merupakan salah satu aspek psikologi yang ada pada diri 

seseorang. Baik ahli psikologi pendidikan maupun psikologi pembelajaran, 

keduanya telah banyak membahas tentang devinisi motivasi. Pada intinya memiliki 

pengertian bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam maupun 

luar seseorang, sadar atau tidak untuk melakukan suatu usaha dalam mencapai 

tujuannya (Astori, 2009). Pengertian yang serupa dari pendapat lain hanya motivasi 

juga didefinisikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang 

sebagai anggota masyarakat (Uno, 2013). Beberapa faktor pendukung motivasi 

seseorang seperti; minat, keingintahuan, kompetensi, alasan-alasan sosial, tekanan 
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dari orang tua, kebutuhan untuk berprestasi, kesehatan dan ketakutan saling 

berkombinasi baik secara kompleks maupun sendirian (Wahyudin, 2008: 251). 

 Beberapa indikator motivasi belajar dilihat dari dalam maupun dari luar 

siswa menurut berbagai berbagai pendapat disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Indikator Motivasi belajar menurut berbagai pendapat 

No. Indikator motivasi instrinsik dan ekstrinsik Sumber 

1 Tekun dalam menghadapi tugas Sardiman 

(2011) 2 Ulet dalam menghadapi kesulitan 

3 Menunjukkan minat 

4 Lebih senang bekerja mandiri 

5 Cepat bosan pada tugas 

6 Dapat mempertahankan pendapat 

7 Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

8 Senang mencari dan menyelesaikan masalah 

 

1 Memusatkan perhatian pada PBM Permana 

(2015) 2 Tertarik untuk mengetahui pelajaran yang akan dipelajari 

3 Merasa cocok dengan materi 

4 Merasa cocok dengan cara belajar 

5 Optimis mengerjakan tugas 

6 Mampu berinteraksi dengan lingkungan 

7 Bangga dengan keberhasilan 

8 Merasa puas setelah berhasil mencapai tujuan pembelajaran 

 

 Keberhasilan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan akan mengarahkan 

perilaku seseorang, begitu pula perilaku seseorang dalam kegiatan belajar mengajar 

juga memerlukan motivasi untuk belajar. Seperti yang dikemukakan Brooks  

(2006: 143) bahwa di antara banyak cara yang bisa diharapkan untuk membantu 

siswa menjadi sukses adalah melalui pengembangan motivasi. Keterlibatan siswa 

signifikan dengan munculnya motivasi belajar (Xiong, et al, 2015).  

Dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan yang menjadi motif.  
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Motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, 

diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan 

pada tujuan tertentu Mitchel (Madjid, 2013). 

 Dari definisi motivasi di atas, menjadi jelas bahwa motivasi dapat dibagi 

menjadi dua jenis yakni; motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik, adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan 

menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa, disebut juga motivasi murni. 

Motivasi ini hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang 

fungsional. Indikator yang meliputi; a) adanya pemberian hadiah, b) adanya 

harga diri dan prestasi, c) minat, dan d) adanya harapan dan cita-cita masa 

depan. 

2) Motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari 

luar situasi belajar. Indikatornya meliputi; a) adanya pemberian hadiah, b) 

adanya kompetisi, c) adanya hukuman, dan d) adanya pujian (Madjid, 2013: 

313-314). 

 Berbagai uraian di atas memberikan gambaran bahwa pentingnya suatu 

motivasi yang harus diciptakan dalam sebuah proses pembelajaran. Hal ini relevan 

dengan pendapat Martin (2005: 35) bahwa motivasi belajar digambarkan sebagai 

energi yang dapat mendorong siswa untuk terlibat belajar, bekerja secara efektif, 

dan mencapai potensi mereka di sekolah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa sangatlah penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik (Sulisworo, 2014). Berikut ini 

merupakan indikator yang dapat diukur dalam motivasi belajar siswa: 
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1. Perhatian 

 Memusatkan perhatian pada proses belajar 

 Tertarik untuk mengetahui pembelajaran 

2. Relevansi/ kecocokan 

 Merasa cocok dengan pembelajaran 

 Merasa cocok dengan gaya belajar 

3. Percaya diri 

 Optimis mengerjakan tugas 

 Mampu berinteraksi dengan lingkungan kelas 

4. Kepuasan 

 Bangga dengan keberhasilan yang telah dicapai 

 Merasa puas setelah berhasil mencapai tujuan 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

 Mata pelajaran IPA perlu diberikan kepada seluruh siswa mulai dari sekolah 

tingkat dasar untuk melatih kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif. Mengembangkan kemampuan berpikir tersebut sudah menjadi fokus 

dan perhatian pendidik IPA di kelas. Oleh karena itu, berkaitan dengan sifat dan 

karakteristik kelimuan sains. Akan tetapi, fokus dan perhatian pada upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa jarang 

tersentuh oleh guru. Padahal kemampuan tersebut diperlukan agar siswa dapat 

memiliki kemampuan yang dapat mengelola, memanfaatkan dan memperoleh 

informasi untuk menghadapi tantangan pendidikan yang akan datang. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses pembelajaran khususnya 

pada IPA di SD Negeri Rejosari 01, ditemukan guru masih memilih untuk 

menggunakan model pembelajaran konvensional, yang hanya menekankan pada 

pemahaman konsep, prinsip dan menghafal dalam istilah IPA. Proses pembelajaran 

belum menjadi sarana untuk memberdayakan kemampuan siswa untuk berpikir 

kreatif, motivasi bahkan penguasaan konsep yang kurang, hal ini disebabkan karena 

masih mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dengan demikian, 
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suasana pembelajaran di kelas menjadi kurang kondusif sehingga peserta didik 

menjadi kurang aktif dan cenderung pasif. Rendahnya motivasi dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa ditunjukkan dengan jawaban dan antusias dalam menerima 

materi di kelas. 

 Sebagai jalan keluar yang disarankan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dan meningkatkan motivasi siswa. Guru harus mengubah cara 

belajar yang awalnya menggunakan metode konvensional seperti ceramah, dan 

tanya jawab diubah dengan model pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran 

inovatif, menyenangkan dan dapat meningkatkan suasana kelas yang hidup, seperti 

dari cara siswa berpikir yang konvergen berfokus pada buku menjadi berpikir 

kreatif yang bersifat divergen yakni menemukan jawaban atau alternatif jawaban 

yang lebih banyak, serta menghubungkan dengan lingkungan belajar. 

 Penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM sebagai solusi agar siswa terdorong untuk terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran yang dimulai dari menetapkan tema proyek, konteks 

belajar, merencanakan aktivitas, memproses aktivitas, dan penetapan aktivitas 

untuk menyelesaikan proyek. Bentuk bagan kerangka berpikir ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Kondisi Awal  

 

1. Pembelajaran lebih berfokus pada meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa 

2. Pembelajaran lebih berfokus pada penyelesaian soal-soal. 

3. Pembelajaran berbasis proyek masih jarang dilakukan 

4. Motivasi belajar siswa masih tergolong rendah. 

5. Pembelajaran IPA dengan proyek masih sebatas mencari gambar saja. 

 

 

Akibatnya kemampuan berpikir kreatif dan 

motivasi belajar siswa masih belum optimal 

 

Pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

berbasis proyek terintegrasi STEM 

Kemampuan berpikir kreatif dan motivasi 

belajar belajar siswa meningkat 

 

 Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

Pemecahan masalah 

Kondisi Akhir 
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2.4. Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat diperoleh 

hipotesis sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

 Berdasarkan kajian teori dan analisis hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM efektif untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SD 

2) Model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa SD. 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Penelitian yang telah dilaksanakan terbatas pada materi sifat-sifat cahaya, maka 

pada peneliti lain untuk memperluas permasalahannya pada tema lain bahkan 

pada sampel yang lebih luas. 

2) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih mendukung sehingga 

pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM dapat terlaksana dengan lebih 

baik. 

  

94 
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PENGGALAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV/I 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 pertemuan) 

Kompetensi Inti :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penlilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  Jenis  Bentuk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.7 Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya dan 

keterkaitan

nya dengan 

indera 

penglihatan 

4.7 Menyajikan 

laporan 

hasil 

percobaan 

tntang sifat-

sifat cahaya 

Pertemuan ke-1: 

3.7.1 Mendeskripsikan 4 

sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari. 

3.7.2 Mendemonstrasikan 

sifat cahaya 

merambat lurus. 

4.7.1 Mendemonstrasikan 

sifat cahaya yang 

mengenai berbagai 

benda (bening dan 

gelap). 

4.7.2 Membuat laporan 

hasil percobaan 

mengenai sifat 

 Sifat-sifat 

cahaya 

 Cahaya 

merambar 

lurus 

 Cahaya 

menembus 

benda 

bening 

 Cahaya 

dapat 

dipantulkan 

 Cahaya 

dapat 

dibiaskan 

Kegiatan dilakukan 

dengan Model Project 

Based Learning 

berbasis STEM 

Pertemuan ke-1: 

Tahap 1: Reflection 

1. Siswa berdoa 

bersama-sama 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai. 

2. Menyampaikan tema 

yang akan dipelajari. 

Tes dan 

Non tes. 

Proyek Essai 

dan 

unjuk 

kerja 

Pertemuan 

ke-1:  

2 x 35 menit 

Pertemuan 

ke-2: 

2 x 35 menit 

Pertemuan 

ke-3: 

2 x 35 menit 

Anggari, 

Angi St, dkk. 

2017. Buku 

Guru 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013 Tema 5 

Pahlawanku. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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cahaya yang 

mengenai berbagai 

benda (bening dan 

gelap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cahaya 

dapat 

diuraikan 

3. Siswa diarahkan 

kepada permasalahan 

yang akan dipelajari. 

 

Tahap 2: Research 

4. Siswa mengumpulkan 

informasi tentang 

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membaca. 

5. Siswa bersama guru 

membangun 

pengetahuan melalui 

kegiatan diskusi. 

Tahap 3: Discovery 

6. Siswa dibagi kedalam 

kelompok kecil. 

7. Siswa merancang 

kegiatan untuk 

demonstrasi sifat 

cahaya mengenai 

berbagai benda (gelap 

dan terang). 

Tahap 4: Application 

8. Siswa menguji 

rancangan produk 

kegiatan demonstrasi 

tentang sifat cahaya 

yang mengenai 

berbagai benda. 

 

Anggari, 

Angi St, dkk. 

2017. Buku 

Siswa 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013 Tema 5 

Pahlawanku. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Pertemuan ke-2: 

3.7.3 Mendeskripsikan 

sifat cahaya yang 

mengenai cermin 

datar. 

3.7.4 Mendeskripsikan 

sifat cahaya yang 

mengenai cermin 

lengkung (cembung 

dan cekung) 

4.7.3 Melakukan 

percobaan untuk 

mengenal sifat 

bayangan pada 

cermin. 

4.7.4 Membuat laporan 

hasil pengamatan 

tentang sifat 

bayangan pada 

cermin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 5: 

Communication 

9. Siswa 

mengomunikasikan 

produk yang telah 

dibuat didepan kelas. 

 

Pertemuan ke-2: 

Tahap 1: Reflection 

1. Siswa berdoa 

bersama-sama 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai. 

2. Menyampaikan tema 

yang akan dipelajari. 

3. Siswa diarahkan 

kepada permasalahan 

yang akan dipelajari. 

Tahap 2: Research 

4. Siswa mengumpulkan 

informasi tentang 

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membaca. 

5. Siswa bersama guru 

membangun 

pengetahuan melalui 

kegiatan diskusi. 

Tahap 3: Discovery 

6. Siswa dibagi kedalam 

kelompok kecil. 
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Pertemuan ke-3: 

3.7.5 Menunjukkan bukti 

bahwa cahaya putih 

terdiri dari berbagai 

warna. 

4.7.5 Melakukan 

percobaan membuat 

cakram warna dari 

bahan sederhana. 

7. Siswa merancang 

kegiatan untuk 

demonstrasi sifat 

cahaya mengenai 

berbagai cermin 

(datar dan lengkung). 

Tahap 4: Application 

8. Siswa menguji 

rancangan produk 

kegiatan demonstrasi 

tentang sifat cahaya 

yang mengenai 

berbagai bentuk 

cermin (darat dan 

lengkung). 

Tahap 5: 

Communication. 

9. Siswa 

mengomunikasikan 

produk yang telah 

dibuat didepan kelas. 

 

Pertemuan ke-3: 

Tahap 1: Reflection 

1. Siswa berdoa 

bersama-sama 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai. 

2. Menyampaikan tema 

yang akan dipelajari. 
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3. Siswa diarahkan 

kepada permasalahan 

yang akan dipelajari. 

Tahap 2: Research 

4. Siswa mengumpulkan 

informasi tentang 

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membaca. 

5. Siswa bersama guru 

membangun 

pengetahuan melalui 

kegiatan diskusi. 

 

Tahap 3: Discovery 

6. Siswa dibagi kedalam 

kelompok kecil. 

7. Siswa merancang 

kegiatan untuk 

membuat cakram 

warna dari bahan 

sederhana. 

Tahap 4: Application 

8. Siswa menguji 

rancangan produk 

cakram warna. 

Tahap 5: 

Communication 

9. Siswa 

mengomunikasikan 

produk yang telah 

dibuat didepan kelas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 1 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.7. Menerapkan sifat-sifat 

cahaya dan 

keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 

4.7. Menyajikan laporan 

hasil percobaan tntang 

sifat-sifat cahaya. 

3.7.1. Mendeskripsikan 4 sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari. 

3.7.2. Mendemonstrasikan sifat cahaya 

merambat lurus. 

4.7.1. Mendemonstrasikan sifat cahaya yang 

mengenai berbagai benda (bening dan 

gelap). 

4.7.2. Membuat laporan hasil percobaan 

mengenai sifat cahaya yang mengenai 

berbagai benda (bening dan gelap). 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.1. Melaui kegiatan membaca siswa dapat mendeskripsikan 4 sifat cahaya 

dalam kehidupan sehari dengan benar. 

3.7.2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mendemonstrasikan 

sifat cahaya merambat lurus dengan benar. 

4.7.1. Melalui kegiatan percobaan, siswa daat mendemonstrasikan sifat cahaya 

yang mengenai berbagai benda (bening dan gelap) dengan tepat. 

Lampiran 2 
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4.7.2. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat laporan hasil 

percobaan mengenai sifat cahaya yang mengenai berbagai benda 

(bening dan gelap) dengan tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

Materi Pembelajaran I 

Cahaya dan sifat-sifat cahaya 

 Benda-benda yang ada di sekitarkita dapat dilihat apabila terdapat cahaya 

yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengena benda akan dipantukan oleh 

benda ke mata sehingga benda dapat terlihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya. 

Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contoh 

sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. 

 Cahaya tergolong gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat 

merambat tanpa zat perantara atau medium. 

Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan antara lain: 

a. Cahaya merambat lurus 

Contoh dalam kehidupan sehari-hari saat menggunakan senter. Ketika senter 

dinyalakan, cahaya dari lampu senter arah rambatannya menurut garus lurus  

b. Cahaya dapat menembus benda bening 

Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kaca jendela rumah. Kaca yang 

bening jika kaca tersebut ditutup dengan triplek atau kertas kartin cahaya 

matahari tidak dapat masuk. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya 

matahari. 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) bernuansa Scince, 

    Technologi, Engineering and Math (STEM). 

2. Pendekatan : Scientific 

3. Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Pertemuan 

ke 

Media 

1 Lampu senter, gelas bening, gelas berwarna, batu, kertas 

HVS, karton tebal, mika. 
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 Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Materi sifat cahaya merambat lurus dan cahaya 

mengenai berbagai benda. 

10 menit 

Tahap 1 Reflection 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa untuk berdo’a bersama menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan pertanyaan motivasi kepada 

siswa: 

 Apakah kalian melihat benda yang bapak 

pegang? 

 Mengapa kalian dapat melihat? 

 Bagaimana kalau suasananya gelap? 

4. Siswa mendengarkan informasi tentang tema 

yang akan dipeajari yaitu tentang “Cahaya 

dan sifat-sifat Cahaya”. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan permasalahan yang akan 

dikerjakan siswa. 

Inti Tahap 2 Research 

1. Siswa membaca materi yang telah disediakan 

guru. 

2. Guru membagi siswa menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

45 menit 
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3. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya 

yaitu cahaya dapat menembus benda bening 

dan cahaya merambat lurus serta melakukan 

tanya jawab pada siswa. 

4. Siswa bersama guru membangun pengetahuan 

melalui kegiatan diskusi. 

5. Setiap kelompok diberi lembar kerja yang 

telah disediakan oleh guru. 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi dengan 

kelompok tentang jawaban. 

Tahap 3 Discovery 

7. Guru mengumpulkan pendapat dari siswa dan 

menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. 

8. Siswa merancang kegiatan untuk demonstrasi 

sifat cahaya mengenai berbagai benda (gelap 

dan terang). 

9. Siswa dibantu oleh guru dalam merancang 

kegiatan demonstrasi. 

Tahap 4 Application 

10. Siswa mempersiapkan alat dan bahan dalam 

pembuatan proyek. 

11. Siswa melakukan pengujian rancangan 

proyek. 

12. Siswa menguji rancangan produk kegiatan 

demonstrasi tentang sifat cahaya yang 

mengenai berbagai benda. 

13. Siswa diberi lembar kegiatan oleh guru. 

14. Guru membimbing dan memantau siswa 

dalam mengerjakan proyek. 

15. Siswa menuliskan hasil dari kegiatan 

percobaan. 

Tahap 5 Communication 

16. Siswa melakukan presentasi tentang hasil 

yang telah dilakukan. 

17. Siswa dari kelompok lain memberikan 

apresiasi. 

Penutup 1. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

15 menit 



114 

 

 

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama guru. 

3. Guru memberikan PR yang berhubungan 

dengan sifat-sifat cahaya. 

4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya serta memberikan tugas untuk 

membawa alat dan bahan untuk proyek 

selanjutnya. 

5. Guru memberikan salam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 2 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.8. Menerapkan sifat-sifat 

cahaya dan 

keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 

4.8. Menyajikan laporan 

hasil percobaan tntang 

sifat-sifat cahaya. 

3.7.3. Mendeskripsikan sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar. 

3.7.4. Mendeskripsikan sifat cahaya yang 

mengenai cermin lengkung (cembung 

dan cekung) 

4.7.3. Melakukan percobaan untuk mengenal 

sifat bayangan pada cermin. 

4.7.4. Membuat laporan hasil pengamatan 

tentang sifat bayangan pada cermin. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.3. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat mendeskripsikan sifat cahaya 

yang mengenai cermin datar dengan tepat. 

3.7.4. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendeskripsikan sifat cahaya 

yang mengenai cermin lengkung (cembung dan cekung) dengan benar. 

4.7.3. Melaui kegiatan percobaan siswa dapat mengenal sifat bayangan pada 

cermin dengan tepat. 

Lampiran 3 
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4.7.4. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat laporan hasil 

pengamatan tentang sifat bayangan pada cermin dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

Materi Pembelajaran II 

Sifat-sifat cahaya 

Cahaya dapat dipantulkan 

 Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan difus) 

dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai 

permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul cahaya 

arahnya tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya 

mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Permukaan yang 

mempunyai sifat seperti ini misalnya pada cermin. Pada pemantulan ini, sinar 

pantul memiliki arah yang teratur. 

 Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Bentuk 

permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada 

dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 

1. Cermin datar 

 Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar 

dan tidak melengkung. Cermin datar mempunyai sifat-sifat antara lain: 

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

b. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 

c. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan 

kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. 

d. Bayangan tegak seperti bendanya. 

e. Bayangan bersifat semu atau maya. 

 Bayangan semu adalah bayangan yang dapat dilihat dalam cermin, 

tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. 

 Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin tetapi 

dapat ditangkap oleh layar. 
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2. Cermin cembung 

 Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya 

melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion 

pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, 

tegak, dan lebih kecil (diperkecil) daripada yang sebenarnya. 

3. Cermin cekung 

 Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung 

ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan untuk reflektor pada 

lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan pada cermin cekung sangat 

bergantung pada letak benda terhadap cermin, antara lain: 

a. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, 

lebih besar, dan semu (maya). 

b. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan bersifat nyata (sejati) dan 

terbalik. 

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) bernuansa Scince, 

    Technologi, Engineering and Math (STEM). 

2. Pendekatan : Scientific 

3. Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Pertemuan 

ke 

Media 

2 Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. 

 

Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Cahaya dapat dipantulkan 10 menit 

Tahap 1 Reflection 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa untuk berdo’a bersama menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan pertanyaan motivasi kepada 

siswa: 

 Apakah kalian pernah bercermin? 

 Apakah kalian melihat bayangan di 

cermin? 

 Bagaimana bentuk bayangan pada cermin? 

4. Siswa mendengarkan informasi tentang tema 

yang akan dipeajari yaitu tentang “Cahaya 

dapat dipantulkan”. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 

Guru menyampaikan permasalahan yang akan 

dikerjakan siswa. 

Inti Tahap 2 Research 

1. Siswa membaca materi yang telah disediakan 

guru. 

2. Guru membagi siswa menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

3. Guru bertanya jawab dengan siswa: “benda 

apa yang bapak pegang sekarang? (Cermin). 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru. 

5. Guru menjelaskan tentang sifat cahaya dapat 

dipantulkan serta melakukan tanya jawab pada 

siswa. 

45 menit 
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6. Siswa bersama guru membangun pengetahuan 

melalui kegiatan diskusi. 

7. Setiap kelompok diberi lembar kerja yang 

telah disediakan oleh guru. 

8. Secara berkelompok siswa berdiskusi dengan 

kelompok tentang jawaban. 

Tahap 3 Discovery 

9. Guru mengumpulkan pendapat dari siswa dan 

menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. 

10. Siswa merancang kegiatan untuk demonstrasi 

sifat cahaya mengenai berbagai bentuk cermik 

(datar, cekung, dan cembung). 

11. Siswa dibantu oleh guru dalam merancang 

kegiatan demonstrasi tentang cahaya yang 

mengenai cermin. 

Tahap 4 Application 

12. Siswa mempersiapkan alat dan bahan dalam 

pembuatan proyek. 

13. Siswa melakukan pengujian rancangan proyek 

mengenai sifat cahaya yang mengenai 

berbagai jenis cermin. 

14. Siswa menguji rancangan produk kegiatan 

demonstrasi tentang sifat cahaya yang 

mengenai berbagai jenis cermin. 

15. Siswa diberi lembar kegiatan oleh guru. 

16. Guru membimbing dan memantau siswa 

dalam mengerjakan proyek. 

17. Siswa menuliskan hasil dari kegiatan 

percobaan. 

Tahap 5 Communication 

18. Siswa melakukan presentasi tentang hasil 

yang telah dilakukan. 

19. Siswa dari kelompok lain memberikan 

apresiasi. 

Penutup 1. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama guru. 

15 menit 
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3. Guru memberikan PR yang berhubungan 

dengan sifat-sifat cahaya. 

4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya serta memberikan tugas untuk 

membawa alat dan bahan untuk proyek 

selanjutnya. 

Guru memberikan salam. 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian: 

Tes dan Nontes 

2. Jenis Penilaian: 

Tes : Tertulis 

Nontes : Sikap, Proyek 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 3 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9. Menerapkan sifat-

sifat cahaya dan 

keterkaitannya 

dengan indera 

penglihatan. 

4.9. Menyajikan laporan 

hasil percobaan 

tntang sifat-sifat 

cahaya. 

4.7.5. Menunjukkan bukti bahwa cahaya putih 

terdiri dari berbagai warna. 

4.7.5. Melakukan percobaan membuat cakram 

warna dari bahan sederhana. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.5. Melalui percobaan siswa dapat membuktikan bahwa cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna dengan tepat. 

4.7.5. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat cakram warna dari 

bahan sederhana dengan benar. 

 

 

 

Lampiran 4 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Pembelajaran III 

Sifat-sifat cahaya 

Cahaya dapat dibiaskan 

 Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya 

berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah 

rambatan cahaya seolah melewati medium rambatan yang berbeda disebut 

pembiasan. Apabila cahaya merambar dari zat yang kurang rapat ke zat 

yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya 

cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat 

dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan 

menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat dari air ke udara. 

Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya dasar klam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang 

sebenarnya. Gejala pembiasan cahaya juga dapat dilihat dari pensil yang 

dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah. 

Cahaya dapat diuraikan 

 Pelangi terjadi karena penguraian cahaya (dipersi). Dipersi 

merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. 

Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun, cahaya matahari 

tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh 

titik-titik air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi, contoh 

penguraian cahaya dalam keidupan sehari-hari adalah terjadinya pelangi. 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) bernuansa Scince, 

    Technologi, Engineering and Math (STEM). 

2. Pendekatan : Scientific 

3. Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 
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F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Pertemuan 

ke 

Media 

3 Karton warna putih, kertas warna (merah, jingga, kuning, hijau, 

biru , nila, dan ungu), jangka, pensil, lem kertas, gunting,, 

penggaris, baterai, dinamo. 

 

 Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan 10 menit 

Tahap 1 Reflection 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa untuk berdo’a bersama menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

tentang pembelajaran yang akan dipelajari. 

4. Guru bersama siswa menyanyikan lagu 

“Pelangi”. 

5. Guru memberikan pertanyaan motivasi: 

 Apa judul lagu yang kalian lakukan? 

 Apa saja warna di dalam pelangi? 

 Bagaimana pelangi bisa terjadi? 

6. Siswa mendengarkan informasi tentang tema 

yang akan dipeajari yaitu tentang “Pembiasan 

dan penguraian cahaya dan membuktikan 

cahaya putih terdiri dari beberapa warna 

dan membuat cakram warna”. 
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7. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 

Guru menyampaikan permasalahan yang akan 

dikerjakan siswa. 

Inti Tahap 2 Research 

1. Siswa membaca materi yang telah disediakan 

guru. 

2. Guru menampilkan beberapa contoh gambar 

peristiwa pembiasan cahaya. 

3. Guru bertanya kepada siswa: “apa yang kalian 

lihat pada gambar ini?” 

4. Siswa menanggapi pertanyaan guru. 

5. Guru memberikan contoh pembiasan cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Siswa melakukan demonstrasi tentang contoh 

pembiasan cahaya. 

7. Guru menjelaskan sifat cahaya tentang 

penguraian cahaya. 

8. Guru memberikan contoh penguraian cahaya 

dalam kegiatan sehari-hari. 

9. Guru membagi siswa menjadi kelompok yang 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

10. Guru menjelaskan tentang cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna serta melakukan tanya 

jawab pada siswa. 

11. Siswa bersama guru membangun pengetahuan 

melalui kegiatan diskusi. 

12. Setiap kelompok diberi lembar kerja yang 

telah disediakan oleh guru. 

13. Secara berkelompok siswa berdiskusi dengan 

kelompok tentang jawaban. 

Tahap 3 Discovery 

14. Guru mengumpulkan pendapat dari siswa 

tentang cahaya terdiri dari berbagai warna dan 

menjelaskan tentang cakram warna. 

15. Siswa merancang kegiatan untuk membuat 

cakram warna dari alat dan benda sederhana. 

16. Siswa dibantu oleh guru dalam merancang 

kegiatan membuat proyek cakram warna. 

Tahap 4 Application 

45 menit 
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17. Siswa mempersiapkan alat dan bahan dalam 

pembuatan proyek. 

18. Siswa melakukan pengujian rancangan proyek 

mengenai cakram warna. 

19. Siswa menguji rancangan produk kegiatan 

demonstrasi tentang cakram warna. 

20. Siswa diberi lembar kegiatan oleh guru. 

21. Guru membimbing dan memantau siswa 

dalam mengerjakan proyek. 

22. Siswa menuliskan hasil dari kegiatan 

percobaan. 

Tahap 5 Communication 

23. Siswa melakukan presentasi tentang hasil 

yang telah dilakukan. 

24. Siswa dari kelompok lain memberikan 

apresiasi. 

Penutup 1. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

2. Siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama guru. 

3. Guru memberikan PR yang berhubungan 

dengan sifat-sifat cahaya. 

4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya serta memberikan tugas untuk 

membawa alat dan bahan untuk proyek 

selanjutnya. 

Guru memberikan salam. 

15 menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian: 

Tes dan Nontes 

2. Jenis Penilaian: 

Tes : Tertulis 

Nontes : Sikap, Proyek 
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PENGGALAN SILABUS KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tersono 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : IV/1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 pertemuan) 

Kompetensi Inti :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, 

dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Penlilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  Jenis  Bentuk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.7 Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya dan 

keterkaitan

nya dengan 

indera 

penglihatan 

4.7 Menyajikan 

laporan 

hasil 

percobaan 

Pertemuan ke-1: 

3.7.1 Mendeskripsikan 4 

sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari. 

3.7.2 Mendemonstrasikan 

sifat cahaya 

merambat lurus. 

4.7.1 Mendemonstrasikan 

sifat cahaya yang 

mengenai berbagai 

 Sifat-sifat 

cahaya 

 Cahaya 

dapat 

diuraikan 

 Cahaya 

merambat 

lurus 

 Cahaya 

menembus 

Kegiatan dilakukan dengan 

Model ekspositori 

Pertemuan ke-1: 

Tahap 1: Preparation 

1. Siswa mengkondisikan siap 

untuk blajar. 

2. Siswa berdoa bersama. 

Tahap 2: Presentation 

3. Guru menjelaskan materi 

sifat-sifat cahaya yang 

mnegenai berbagai benda. 

Tes 

dan 

Non 

tes. 

Proyek Essai 

dan 

unjuk 

kerja 

Pertemua

n ke-1:  

2 x 35 

menit 

Pertemua

n ke-2: 

2 x 35 

menit 

Pertemua

n ke-3: 

Anggari, 

Angi St, 

dkk. 

2017. Buku 

Guru 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013 Tema 

5 

Lampiran 5 
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tntang sifat-

sifat cahaya 

benda (bening dan 

gelap). 

4.7.2 Membuat laporan 

hasil percobaan 

mengenai sifat 

cahaya yang 

mengenai berbagai 

benda (bening dan 

gelap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan ke-2: 

3.7.3 Mendeskripsikan 

sifat cahaya yang 

mengenai cermin 

datar. 

3.7.4 Mendeskripsikan 

sifat cahaya yang 

mengenai cermin 

lengkung (cembung 

dan cekung) 

4.7.3 Melakukan 

percobaan untuk 

benda 

bening 

 Cakram 

warna 

Tahap 3: Correlation 

4. Siswa diberikan soal untuk 

mengukur hasil belajar 

materi sifat-sifat cahaya. 

5. Guru dan siswa membahas 

secara bersama-sama. 

Tahap 4: Generalization 

6. Guru dan siswa 

menyimpulkan konsep dan 

materi sifat-sifat cahaya 

yang mengenai berbagai 

benda yang telah dipelajari. 

7. Guru melakukan refleksi 

selama pembelajaran. 

8. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama. 

 

Pertemuan ke-2: 

Tahap 1: Preparation 

1. Siswa mengkondisikan siap 

untuk belajar. 

2. Siswa berdoa bersama. 

 

Tahap 2: Presentation 

3. Guru menjelaskan materi 

sifat-sifat cahaya yang 

mengenai berbagai bentuk 

cermin. 

 

 

2 x 35 

menit 

Pahlawanku

. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Anggari, 

Angi St, 

dkk. 

2017. Buku 

Siswa 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013 Tema 

5 

Pahlawanku

. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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mengenal sifat 

bayangan pada 

cermin. 

4.7.4 Membuat laporan 

hasil pengamatan 

tentang sifat 

bayangan pada 

cermin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan ke-3: 

3.7.5 Menunjukkan bukti 

bahwa cahaya putih 

terdiri dari berbagai 

warna. 

4.7.5 Melakukan 

percobaan membuat 

cakram warna dari 

bahan sederhana. 

Tahap 3: Correlation 

4. Siswa diberikan soal untuk 

mengetahui hasil belajar 

materi sifat-sifat cahaya 

yang mengenai berbagai 

bentuk cermin. 

5. Guru dan siswa membahas 

secara bersama-sama. 

Tahap 4: Generalization 

6. Guru dan siswa 

menyimpulkan konsep dan 

materi sifat-sifat cahaya 

yang mengenai berbagai 

bentuk cermin. 

7. Guru melakukan refleksi 

selama pembelajaran. 

8. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama. 

Pertemuan ke-3: 

Tahap 1: Preparation 

1. Siswa mengkondisikan 

untuk siap belajar. 

2. Siswa berdoa bersama. 

Tahap 2: Presentation 

3. Guru menjelaskan materi 

cahaya putih terdiri dari 

berbagai warna. 

Tahap 3: Discovery 

4. Siswa diberikan soal untuk 

mengetahui hasil belajar 
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materi cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna. 

5. Guru dan siswa membahas 

secara bersama-sama. 

Tahap 4: Generalization 

6. Guru dan siswa 

menyimpulkan konsep dan 

materi cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna yang 

telah dipelajari. 

7. Guru melakukan refleksi 

selama pembelajaran. 

8. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 1 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Tersono 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.10. Menerapkan sifat-

sifat cahaya dan 

keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 

4.10. Menyajikan laporan 

hasil percobaan tntang 

sifat-sifat cahaya. 

3.7.3. Mendeskripsikan 4 sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari. 

3.7.4. Mendemonstrasikan sifat cahaya 

merambat lurus. 

4.7.2. Mendemonstrasikan sifat cahaya yang 

mengenai berbagai benda (bening dan 

gelap). 

4.7.3. Membuat laporan hasil percobaan 

mengenai sifat cahaya yang mengenai 

berbagai benda (bening dan gelap). 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.3. Melaui kegiatan membaca siswa dapat mendeskripsikan 4 sifat cahaya 

dalam kehidupan sehari dengan benar. 

3.7.4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mendemonstrasikan 

sifat cahaya merambat lurus dengan benar. 

4.7.2. Melalui kegiatan percobaan, siswa daat mendemonstrasikan sifat cahaya 

yang mengenai berbagai benda (bening dan gelap) dengan tepat. 

Lampiran 6 
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4.7.3. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat laporan hasil 

percobaan mengenai sifat cahaya yang mengenai berbagai benda 

(bening dan gelap) dengan tepat. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Sifat-sifat cahaya (cahaya mengenai berbagai benda, cermin, cakram warna) 

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Ekspositori 

2. Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

 LCD, PPT sifat cahaya, Video Pembelajaran 

 Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Materi sifat cahaya merambat lurus dan cahaya 

menembus benda bening 

10 menit 

Tahap 1 Preparation 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa untuk berdo’a bersama menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa mendengarkan informasi tentang tema 

yang akan dipeajari yaitu tentang “Sifat cahaya 

merambat lurus dan cahaya mengenai 

brbagai bnda”. 

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 
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Inti Tahap 2 Presentation 

5. Siswa mengamati benda-benda yang ada di 

sekitar yang merupakan benda bening dan benda 

gelap. 

6. Siswa memberikan contoh benda-benda yang 

bening dan benda padat. 

7. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya 

yang mengenai berbagai benda. 

8. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan dan 

mendiskusikan jawabannya. 

Tahap 3 Corelation 

9. Guru memberikan latihan soal tentang sifat-sifat 

cahaya yang mengenai berbagai benda. 

10. Siswa secara acak diminta untuk maju ke depan 

kelas menjelaskan cara penyelesaian soal. 

11. Siswa memberikan tanggapan kepada jawaban 

yang ditulis di papan tulis. 

12. Guru memberikan penguatan kepada jawaban 

siswa. 

13. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

menjawab soal benar semua. 

45 menit 

Penutup Tahap 4 Generalization 

14. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

konsep dari sifat cahaya yang mngnai berbagai 

bnda. 

15. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

16. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

materi yang akan dibahas selanjutnya. 

17. Siswa bersama guru berdoa setelah 

pembelajaran selesai. 

15 menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian: 

Tes dan Nontes 

2. Jenis Penilaian: 

Tes : Tertulis 

Nontes : Sikap  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 2 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Tersono 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.11. Menerapkan sifat-

sifat cahaya dan 

keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 

4.11. Menyajikan laporan 

hasil percobaan tntang 

sifat-sifat cahaya. 

3.7.5. Mendeskripsikan sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar. 

3.7.6. Mendeskripsikan sifat cahaya yang 

mengenai cermin lengkung (cembung 

dan cekung) 

4.7.6. Melakukan percobaan untuk mengenal 

sifat bayangan pada cermin. 

4.7.7. Membuat laporan hasil pengamatan 

tentang sifat bayangan pada cermin. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.5. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat mendeskripsikan sifat cahaya 

yang mengenai cermin datar dengan tepat. 

3.7.6. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendeskripsikan sifat cahaya 

yang mengenai cermin lengkung (cembung dan cekung) dengan benar. 

4.7.5. Melaui kegiatan percobaan siswa dapat mengenal sifat bayangan pada 

cermin dengan tepat. 

Lampiran 7 
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4.7.6. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat laporan hasil 

pengamatan tentang sifat bayangan pada cermin dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Sifat-sifat cahaya 

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Ekspositori 

Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

 LCD, PPT sifat cahaya, Video Pembelajaran 

 Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   10 menit 

Tahap 1 Preparation 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa untuk berdo’a bersama menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa mendengarkan informasi tentang tema 

yang akan dipeajari yaitu tentang “Sifat 

cahaya yang mengenai berbagai bentuk 

cermin”. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 

Inti Tahap 2 Presentation 

4. Siswa mengamati benda-benda yang ada di 

sekitar yang terdapat berbagai cermin. 

45 menit 
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5. Siswa memberikan contoh cermin yang ada 

di sekitar. 

6. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya 

yang mengenai berbagai bentuk cermin. 

7. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan 

dan mendiskusikan jawabannya. 

8. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan 

dan mendiskusikan jawabannya. 

Tahap 3 Corelation 

9. Guru memberikan latihan soal tentang sifat-

sifat cahaya yang mengenai berbagaibentuk 

cermin. 

10. Siswa secara acak diminta untuk maju ke 

depan kelas menjelaskan cara penyelesaian 

soal. 

11. Siswa memberikan tanggapan kepada 

jawaban yang ditulis di papan tulis. 

12. Guru memberikan penguatan kepada 

jawaban siswa. 

13. Guru memberikan reward kepada siswa 

yang menjawab soal benar semua. 

Penutup Tahap 4 Generalization 

14. Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan konsep dari sifat cahaya yang 

mengenai berbagai bentuk cermin. 

15. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

16. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai materi yang akan dibahas 

selanjutnya. 

17. Siswa bersama guru berdoa setelah 

pembelajaran selesai. 

15 menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian: 

Tes dan Nontes 

2. Jenis Penilaian: 

Tes : Tertulis 
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Nontes : Sikap 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 3 

  Satuan Pendidikan : SD Negeri Tersono 

  Mata Pelajaran : IPA 

  Materi   : Sifat-Sifat Cahaya 

  Kelas/ Semester : IV/1 

  Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, (mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.12. Menerapkan sifat-

sifat cahaya dan 

keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 

4.12. Menyajikan laporan 

hasil percobaan tntang 

sifat-sifat cahaya. 

4.7.8. Menunjukkan bukti bahwa cahaya putih 

terdiri dari berbagai warna. 

4.7.6. Membuktikan cakram warna terdiri dari 

berbagai warna 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.7.6. Melalui percobaan siswa dapat membuktikan bahwa cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna dengan tepat. 

4.7.6. Melalui penugasan proyek siswa dapat membuat cakram warna dari 

bahan sederhana dengan benar. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

Sifat-sifat cahaya 

 

E. Model Pembelajaran 

1. Model   : Ekspositori 

2. Metode : Berkelompok, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. 

 

F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

 LCD, PPT sifat cahaya, Video Pembelajaran 

 Sumber 

1. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Anggari, Angi St, dkk. 2017. IPA Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Tema 5 Pahlawanku kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   10 

menit Tahap 1 Preparation 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa untuk berdo’a bersama menurut 

agama dan keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk, 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa mendengarkan informasi tentang 

tema yang akan dipeajari yaitu tentang 

“Bukti bahwa cahaya putih terdiri dari 

berbagai warna dan cakram warna”. 

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang tujuan pembelajaran. 

Inti Tahap 2 Presentation 

5. Siswa mengamati video tentang cahaya dan 

cakram warna. 

6. Siswa memberikan contoh cahaya yang ada 

disekitar. 

45 

menit 
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7. Guru menjelaskan tentang pembentukan 

cahaya putih dengan cakram warna. 

8. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan 

dan mendiskusikan jawabannya. 

Tahap 3 Corelation 

9. Guru memberikan latihan soal tentang 

cahaya putih yang berasal dari berbagai 

warna. 

10. Siswa secara acak diminta untuk maju ke 

depan kelas menjelaskan cara penyelesaian 

soal. 

11. Siswa memberikan tanggapan kepada 

jawaban yang ditulis di papan tulis. 

12. Guru memberikan penguatan kepada 

jawaban siswa. 

13. Guru memberikan reward kepada siswa 

yang menjawab soal benar semua. 

Penutup Tahap 4 Generalization 

14. Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan konsep dari sifat cahaya putih 

dengan cakram warna. 

15. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

16. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai materi yang akan dibahas 

selanjutnya. 

17. Siswa bersama guru berdoa setelah 

pembelajaran selesai. 

15 

menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian: 

Tes dan Nontes 

2. Jenis Penilaian: 

Tes : Tertulis 

Nontes : Sikap 
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Lembar Kerja Siswa Pertemuan 1 

 
Nama Kelompok : 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

Tugas : percobaan cahaya dapat menembus benda bening 

Petunjuk! 

A. Tujuan 

Menunjukkan bahwa cahaya menembus benda bening 

B. Alat dan bahan 

1. Lampu senter 

2. Piring bening 

3. Plastik bening 

4. Kardus  

5. Batu bata 

C. Langkah kegiatan: 

1. Letakkan benda-benda tersebut di atas meja. 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai benda-benda tersebut 

secara berturut-turut. 

3. Amati apakah cahaya lampu senter menembus benda-benda tersebut? 

4. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini! 

 

No. Nama Benda Tembus cahaya Tidak tembus cahaya 

1 Kaca Bening   

2 Plastik bening   

3 Kardus    

4 Batu bata   

 

Selamat mengerjakan! 

Cahaya menembus benda bening 
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Lembar Kerja Siswa Pertemuan 2 

 
Nama Kelompok : 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

Tugas : Percobaan cahaya dapat dipantulkan 

   1. Sifat bayangan pada cermin datar. 

Petunjuk! 

A. Tujuan 

 Menunjukkan sifat-sifat cahaya mengenai cermin datar. 

B. Alat dan bahan 

1. Cermin datar 

2. Alat tulis 

C. Langkah kegiatan: 

1. Berdirilah di depan cermin datar. 

2. Peganglah pipi bagian kanan dengan tangan kananmu! Perhatikan 

bayangan yang ada pada cermin! Pipi dan tangan sebelah mana yang 

tampak pada bayangan di cermin? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

3. Tulislah namamu pada kertas, kemudian tempelkan kertas tersebut di 

dahimu. Lihatlah ke arah cermin. Dapatkah kamu membaca namamu 

yang tertulis di kertas tersebut? Mengapa demikian? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

Cahaya dapat dipantulkan 
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4. Apa sifat bayangan yang dapat kamu amati dari peristiwa ini? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

5. Apakah tinggimu dengan tinggi bayangan yang ada di cermin sama? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

6. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Tugas : Percobaan cahaya dapat dipantulkan 

   2. Sifat bayangan pada cermin cekung dan cembung. 

Petunjuk! 

A. Tujuan 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin cekung. 

B. Alat dan bahan 

1. Sendok yang mengkilap permukaannya (lebih baik jika sendok sayur besar) 

2. Spidol 

C. Langkah kegiatan: 

1. Sediakan penggaris, pensil, dan sendok sayur dari logam. 

2. Peganglah sendok dengan satu tangan secara vertikal dengan bagian 

belakang kepala sendok berjarak kurang lebih 30 cm dari wajahmu. 

3. Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok tersebut. 

a. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok sayur 

tersebut? 

b. Bagaimana ukuran bayangan tersebut? (Diperbesar, sama besar, atau 

diperkecil?) 

c. Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini? 

4. Baliklah sendok sayur tersebut sehingga bagian dalam kepala sendok 

berjaran kira-kira 30 cm dari wajahmu. 

5. Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok. 

a. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok tersebut? 

Mengapa? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
b. Bagaimana ukuran bayangan dibandingkan ukuran benda aslinya? 

Mengapa? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

c. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas! 
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Lembar Kerja Siswa Pertemuan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kegunaan atau fungsi 

Cakram warna merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa 

cahaya putih matahari merupakan kumpulan warna-warna yang disebut 

spektrum. 

2. Alat dan bahan 

 Karton   

 Kertas warna (merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu) 

 Pensil 

 Gunting 

 Jangka  

 Penggaris 

 Lem kertas 

 Dinamo 

 Baterai  

 Solasi 

3. Rancangan alat 

 Cakram warna ini dibuat dari kertas karton dan kertas warna yang 

merupakan spektrum cahaya. Apabila cakram diputar dengan kecepatan tinggi 

menggunakan bantuan dinamo dan baterai maka kida dapat melihat perpaduan 

warna spektrum tersebut akan menjadi satu warna saja, yaitu putih. 

 

 

Membuat Cakram Warna 

Kelompok 

Nama Anggota: 

1 

2 

3 

4 
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4. Langkah-langkah cara membuat: 

1. Buatlah lingkaran pada karton putih dengan diameter 10 cm. 

2. Bagilah lingkaran tersebut menjadi 7 bagian sama besar lihat pada contoh. 

3. Beri warna pada masing-masing bagian menggunakan kertas warna secara 

urut berdaarkan warna yang telah ditentukan (lihat gambar di bawah). 

 
4. Tempelkan kertas warna menggunakan lem. 

5. Rangkailah dinamo, kabel, dan baterai menjadi rangkaian elektrik. 

6. Tempelkan cakram warna dengan rangkaian elektrik kemudian tekan 

tombol on untuk memutar cakram warna. 

7. Amati warna yang timbul ketika sedang berputar! 
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Laporan Kerja Proyek 

 

 

 

1. Bagaimana warna yang terbentuk sebelum cakram warna diputar? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Bagaimana warna setelah cakram warna diputar? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. Mengapa terjadi perbedaan warna pada cakram? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. Bagaimana perbedaan antara 7 warna dengan 12 warna ketika 

diputar? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

5. Apa yang terjadi jika warna yang dibuat cakram warna tidak 

beraturan? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

 

 

Membuat cakram warna Diskusikan bersama kelompok! 
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6. Apakah yang terjadi jika warna yang digunakan kurang dari 5? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

7. Penerapan sifat cahaya apakah dari proyek membuat cakram warna? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...
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Lembar Validasi Silabus 

 

 

 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas silabus yang 

akan digunakan dalam penelitian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM di kelas IV SD. 

 

B. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen validitas silabus menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir 

memiliki lima pilihan jawaban yang merupakan nilai terhadap instrumen. Berikut ini lima 

pilihan jawaban yang disediakan. 

1 = sangat tidak baik/ tidak sesuai (diganti) 

2 = kurang sesuai (belum dapat digunakan) 

3 = cukup (dapat digunakan dengan banyak revisi) 

4 = baik (dapat digunakan dengan revisi sedikit) 

5 = sangat baik/ sesuai (dapat digunakan tanpa revisi) 

 

C. Identitas Pembelajaran 

Satuan pendidikan  : SD Negeri Rejosari 01 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester  : IV/ I 

Materi   : Sifat-sifat cahaya 

Model   : Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

Kompetensi Dasar : 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan 

   indera penglihatan 

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan tntang sifat-sifat 

cahaya 

 

D. Petunjuk Pengisisan Lembar Validasi 

1. Mohon kepada Bapak/ Ibu memberikan penilaian silabus ditinjau dari beberapa aspek, 

penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi instrumen yang saya susun. 

2. Dimohon Bapak/ Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan instrumen 

dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom skor penilaian (1, 2, 3, 4, atau 

5) yang dipilih untuk setiap aspek yang dinilai dengan ketentuan kriteria skor penilaian 

pada Pedoman Penilaian Lembar Validasi Silabus. 

3. Semua saran Bapak/ Ibu berikan dapat langsung dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

Nama  : 

Instansi : 

Jabatan : 
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E. Penilaian Validasi Silabus 

 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, 

kelas, semester, dan alokasi waktu telah ditulis sesuai 

dengan standar isi kurikulum 2013. 

     

2 Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dikembangkan sesuai dengan standar 

isi kurikulum yang berlaku. 

     

3 Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa 

tentang sifat-sifat cahaya. 

     

4 Indikator 

Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya dan 

cakram warna. 

     

5 Materi 

Materi pembelajaran meliputi sifat-sifat cahaya dan 

pembuatan cakram warna. 

     

6 Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran yang diterapkan yaitu model PjBL 

berbasis STEM yang dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. 

     

7 Penilaian 

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi. 

     

8 Sumber Belajar 

Buku dan media yang digunakan di dalam 

pembelajaran. 

     

9 Alokasi Waktu 

Disesuaikan dengan waktu yang digunakan dalam satu 

kali pembelajaran. 

     

10 Bahasa 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

     

 Jumlah skor  

 Rata-rata  

 Kriteria  

 

F. Kriteria Penilaian 

Skor Kriteria 

4,2 < x < 5,0 

3,4 < x < 4,2 

2,6 < x < 3,4 

1,8 < x < 2,6 

x ≤ 1,8 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
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Mohon saran dan kritik butir-butir revisi dapat dituliskan langsung di bawah ini. 

Saran dan kritik: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 
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Lembar Validasi Silabus 

 

 

 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas silabus yang 

akan digunakan dalam penelitian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM di kelas IV SD. 

 

B. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen validitas silabus menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir 

memiliki lima pilihan jawaban yang merupakan nilai terhadap instrumen. Berikut ini lima 

pilihan jawaban yang disediakan. 

1 = sangat tidak baik/ tidak sesuai (diganti) 

2 = kurang sesuai (belum dapat digunakan) 

3 = cukup (dapat digunakan dengan banyak revisi) 

4 = baik (dapat digunakan dengan revisi sedikit) 

5 = sangat baik/ sesuai (dapat digunakan tanpa revisi) 

 

C. Identitas Pembelajaran 

Satuan pendidikan  : SD Negeri Rejosari 01 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester  : IV/ I 

Materi   : Sifat-sifat cahaya 

Model   : Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

Kompetensi Dasar : 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan 

   indera penglihatan 

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan tntang sifat-sifat 

cahaya 

 

D. Petunjuk Pengisisan Lembar Validasi 

4. Mohon kepada Bapak/ Ibu memberikan penilaian silabus ditinjau dari beberapa aspek, 

penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi instrumen yang saya susun. 

5. Dimohon Bapak/ Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan instrumen 

dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom skor penilaian (1, 2, 3, 4, atau 

5) yang dipilih untuk setiap aspek yang dinilai dengan ketentuan kriteria skor penilaian 

pada Pedoman Penilaian Lembar Validasi Silabus. 

6. Semua saran Bapak/ Ibu berikan dapat langsung dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

Nama  : 

Instansi : 

Jabatan : 
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E. Penilaian Validasi Silabus 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, 

semester, dan alokasi waktu telah ditulis sesuai dengan 

standar isi kurikulum 2013. 

     

2 Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dikembangkan sesuai dengan standar isi 

kurikulum yang berlaku. 

     

3 Kompetensi Dasar 
Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa tentang 

sifat-sifat cahaya. 

     

4 Indikator 
Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya dan 

cakram warna. 

     

5 Materi 

Materi pembelajaran meliputi sifat-sifat cahaya dan 

pembuatan cakram warna. 

     

6 Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran yang diterapkan yaitu model PjBL berbasis 

STEM yang dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. 

     

7 Penilaian 

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi. 

     

8 Sumber Belajar 
Buku dan media yang digunakan di dalam pembelajaran. 

     

9 Alokasi Waktu 

Disesuaikan dengan waktu yang digunakan dalam satu 
kali pembelajaran. 

     

10 Bahasa 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

     

 Jumlah skor  

 Rata-rata  

 Kriteria  

 

F. Kriteria Penilaian 

Skor Kriteria 

4,2 < x < 5,0 

3,4 < x < 4,2 

2,6 < x < 3,4 

1,8 < x < 2,6 

x ≤ 1,8 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
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Mohon saran dan kritik butir-butir revisi dapat dituliskan langsung di bawah ini. 

Saran dan kritik: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) sesuai dengan 

penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

     Batang, ……………… 2019 

          

        Validator 

 

                                                                                                             

 

 

        Tri Resmini, S.Pd.,SD. 

               NIP 197007092007012013 
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Pedoman Penilaian Lembar Validasi Silabus 

 

Instrumen ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai validitas silabus antara lain: 

No. Aspek yang Dinilai Skor Skala Penilaian 

1. Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, 

materi pokok, kelas, semester, dan 

alokasi waktu telah ditulis sesuai 

dengan standar isi kurikulum 2013. 

5 

Komponen identitas memuat: 

a. Satuan Pndidikan 

b. Mata Pelajaran 

c. Kelas 

d. Semester 

e. Alokasi Waktu 

4 Memuat 4 komponen identitas 

3 Memuat 3 komponen identitas 

2 Memuat 2 komponen identitas 

1 Memuat 1 komponen identitas 

2. Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dikembangkan sesuai 

dengan standar isi kurikulum yang 

berlaku. 

5 
Mencantumkan 4 butir KI kelas IV 

dengan benar 

4 
Mencantumkan 3 butir KI kelas IV 

dengan benar 

3 
Mencantumkan 2 butir KI kelas IV 

dengan benar 

2 
Mencantumkan 1 butir KI kelas IV 

dengan benar 

1 
Tidak mencantumkan 4 butir KI 

kelas IV dengan benar 

3. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar yang harus dikuasai 

oleh siswa tentang sifat-sifat cahaya. 

5 
Memuat KD kognitif dan 

keterampilan dengan sangat jelas 

4 
Memuat KD kognitif dan 

keterampilan dengan jelas 

3 
Memuat KD kognitif dan 

keterampilan dengan cukup jelas 

2 
Memuat KD kognitif dan 

keterampilan dengan tidak jelas 

1 

Memuat KD kognitif dan 

keterampilan dengan sangat tidak 

jelas 

4 Indikator 

Indikator dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan tentang sifat-

sifat cahaya dan cakram warna. 

5 
Memuat 4 indikator atau lebih 

setiap pertemuan 

4 
Memuat 3 indikator setiap 

pertemuan 

3 
Memuat 2 indikator setiap 

pertemuan 

2 
Memuat 1 indikator setiap 

pertemuan 

1 Tidak memuat indikator 
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5 Materi 

Materi pembelajaran meliputi sifat-sifat 

cahaya dan cakram warna yang tertuang 

dibahan ajar. 

5 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar sangat 

menarik 

4 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar 

menarik 

3 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar cukup 

menarik 

2 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar tidak 

menarik 

1 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar sangat 

tidak menarik 

6 Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran yang diterapkan yaitu 

model PjBL berbasis STEM meliputi: 

a. Reflection 

b. Research 

c. Discovery 

d. Application 

e. Communication 

5 
Mencantumkan 5 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

4 
Mencantumkan 4 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

3 
Mencantumkan 3 tahapan PjBL 

brbasis STEM dengan bnar 

2 
Mencantumkan 2 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

1 
Mencantumkan 1 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

7 Penilaian 

Penilaian hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian 

kompetensi. 

5 
Menggunakan tes yang sangat 

sesuai 

4 Menggunakan tes yang sesuai 

3 
Menggunakan tes yang cukup 

sesuai 

2 Menggunakan tes yang tidak sesuai 

1 
Menggunakan tes yang sangat 

tidak sesuai 

8 Sumber Belajar 

Buku dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

5 
Mencantumkan semua sumber 

belajar 

4 Mencantumkan 3 sumber belajar 

3 Mencantumkan 2 sumber belajar 

2 Mencantumkan 1 sumber belajar 

1 
Tidak mencantumkan sumber 

belajar 

9 Alokasi Waktu 
5 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan lebih dari 80% 
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Disesuaikan dengan waktu yang 

digunakan dalam satu kali 

pembelajaran. 

4 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 80% 

3 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 60%  

2 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 40% 

1 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 20% 

10 Bahasa 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

5 

Bahasa yang digunakan memenuhi 

syarat berikut: 

a. Kata-kata yang digunakan 

baku 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan PUEBI 

c. Struktur kalimat memenuhi 

SPOK 

d. Struktur kalimat memenuhi 

tata bahasa yang benar 

e. Kalimat tidak bermakna ganda 

4 Memenuhi 4 syarat 

3 Memenuhi 3 syarat 

2 Memenuhi 2 syarat 

1 Memenuhi 1 syarat 
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Lembar Validasi RPP 

 

 

 

 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas RPP yang akan 

digunakan dalam penelitian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model PjBL berbasis 

STEM di kelas IV SD. 

 

B. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen validitas RPP menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir 

memiliki lima pilihan jawaban yang merupakan nilai terhadap instrumen. Berikut ini lima 

pilihan jawaban yang disediakan. 

1 = sangat tidak baik/ sesuai (diganti) 

2 = kurang sesuai (belum dapat digunakan) 

3 = cukup (dapat digunakan dengan banyak revisi) 

4 = baik (dapat digunakan dengan revisi sedikit) 

5 = sangat baik/ sesuai (dapat digunakan tanpa revisi) 

 

C. Identitas Pembelajaran 

Satuan pendidikan  : SD Negeri Rejosari 01 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester  : IV/ I 

Materi   : Sifat-sifat cahaya 

Model   : Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

Kompetensi Dasar : 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan 

   indera penglihatan 

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan tntang sifat-sifat 

cahaya 

 

D. Petunjuk Pengisisan Lembar Validasi 

1. Mohon kepada Bapak/ Ibu memberikan penilaian silabus ditinjau dari beberapa aspek, 

penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi instrumen yang saya susun. 

2. Dimohon Bapak/ Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan instrumen 

dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom skor penilaian (1, 2, 3, 4, atau 

5) yang dipilih untuk setiap aspek yang dinilai dengan ketentuan kriteria skor penilaian 

pada Pedoman Penilaian Lembar Validasi RPP. 

3. Semua saran Bapak/ Ibu berikan dapat langsung dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

 

 

Nama  : 

Instansi : 

Jabatan : 

 

Lampiran 16 
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E. Penilaian Validasi RPP 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, 

semester, dan alokasi waktu telah ditulis sesuai dengan 
standar isi kurikulum 2013.  

     

2 Kelengkapan komponen RPP 

Komponen RPP sesuai dengan kurikulum 2013 

     

3 Kesesuaian identitas dengan Standar Isi 
Identitas RPP sesuai dengan kurikulum 2013 

     

4 Alokasi waktu 

Disesuaikan dengan waktu yang digunakan dalam satu 

kali pembelajaran 

     

5 Kesesuaian KI dengan Standar Isi 

KI yang dikembangkan sesuai dengan standar isi. 

     

6. Kesesuaian KD dengan Standar Isi 

KD yang dikembangkan sesuai dengan standar isi. 

     

7 Pencapaian Indikator Sesuai dengan KI dan KD 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, 
yang merujuk pada KI dan KD. 

     

8 Perencanaan Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang 

diamati, yang merujuk pada KI, KD, dan indikator. 

     

9 Materi  

Materi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tertuang pada bahan ajar. 

     

10 Ketepatan Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

     

11. Penerapan Pengembangan Model PjBL Berbasis 

STEM 
Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan 

model PjBL berbasis STEM. 

     

12 Kejelasan Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan 
model PjBL berbasis STEM. 

     

13 Kesesuaian Perencanaan Hasil Beajar dengan Tujuan 

Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar yang dikembangkan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

     

14 Kejelasan Penggunaan Alat dan Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar sesuai dengan KI, KD, dan 
model pembelajaran yang digunakan. 

     

15 Keterbacaan Bahasa 

Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 

     

16 Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang 

Baik dan Benar 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

     

17 Sistematika Penulisan 
Penulisan komponen-komponen RPP urut. 
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18 Kelengkapan Komponen-Komponen RPP yang 

Diketahui Validator 

Kelengkapan komponen-komponen RPP yang diketahui 

validator sesuai dengan kurikulum 2013. 

     

 Jumlah skor  

 Rata-rata  

 Kriteria  

 

F. Kriteria penilaian 

Skor Kriteria 

4,2 < x < 5,0 

3,4 < x < 4,2 

2,6 < x < 3,4 

1,8 < x < 2,6 

x ≤ 1,8 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 

Mohon saran dan kritik butir-butir revisi dapat dituliskan langsung dibawah ini. 

Saran dan kritik: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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Lembar Validasi RPP 

 

 

 

 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas RPP yang akan 

digunakan dalam penelitian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model PjBL berbasis 

STEM di kelas IV SD. 

 

B. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen validitas RPP menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir 

memiliki lima pilihan jawaban yang merupakan nilai terhadap instrumen. Berikut ini lima 

pilihan jawaban yang disediakan. 

1 = sangat tidak baik/ sesuai (diganti) 

2 = kurang sesuai (belum dapat digunakan) 

3 = cukup (dapat digunakan dengan banyak revisi) 

4 = baik (dapat digunakan dengan revisi sedikit) 

5 = sangat baik/ sesuai (dapat digunakan tanpa revisi) 

 

C. Identitas Pembelajaran 

Satuan pendidikan  : SD Negeri Rejosari 01 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester  : IV/ I 

Materi   : Sifat-sifat cahaya 

Model   : Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM 

Kompetensi Dasar : 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan 

   indera penglihatan 

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan tntang sifat-sifat 

cahaya 

 

D. Petunjuk Pengisisan Lembar Validasi 

4. Mohon kepada Bapak/ Ibu memberikan penilaian silabus ditinjau dari beberapa aspek, 

penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi instrumen yang saya susun. 

5. Dimohon Bapak/ Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan instrumen 

dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom skor penilaian (1, 2, 3, 4, atau 

5) yang dipilih untuk setiap aspek yang dinilai dengan ketentuan kriteria skor penilaian 

pada Pedoman Penilaian Lembar Validasi RPP. 

6. Semua saran Bapak/ Ibu berikan dapat langsung dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

 

 

Nama  : 

Instansi : 

Jabatan : 

 

Lampiran 17 
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F. Penilaian Validasi RPP 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, 

semester, dan alokasi waktu telah ditulis sesuai dengan 
standar isi kurikulum 2013.  

     

2 Kelengkapan komponen RPP 

Komponen RPP sesuai dengan kurikulum 2013 

     

3 Kesesuaian identitas dengan Standar Isi 
Identitas RPP sesuai dengan kurikulum 2013 

     

4 Alokasi waktu 

Disesuaikan dengan waktu yang digunakan dalam satu 

kali pembelajaran 

     

5 Kesesuaian KI dengan Standar Isi 

KI yang dikembangkan sesuai dengan standar isi. 

     

6. Kesesuaian KD dengan Standar Isi 

KD yang dikembangkan sesuai dengan standar isi. 

     

7 Pencapaian Indikator Sesuai dengan KI dan KD 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, 
yang merujuk pada KI dan KD. 

     

8 Perencanaan Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang 

diamati, yang merujuk pada KI, KD, dan indikator. 

     

9 Materi  

Materi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tertuang pada bahan ajar. 

     

10 Ketepatan Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

     

11. Penerapan Pengembangan Model PjBL Berbasis 

STEM 
Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan 

model PjBL berbasis STEM. 

     

12 Kejelasan Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan 
model PjBL berbasis STEM. 

     

13 Kesesuaian Perencanaan Hasil Beajar dengan Tujuan 

Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar yang dikembangkan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

     

14 Kejelasan Penggunaan Alat dan Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar sesuai dengan KI, KD, dan 
model pembelajaran yang digunakan. 

     

15 Keterbacaan Bahasa 

Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 

     

16 Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang 

Baik dan Benar 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

     

17 Sistematika Penulisan 
Penulisan komponen-komponen RPP urut. 
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18 Kelengkapan Komponen-Komponen RPP yang 

Diketahui Validator 

Kelengkapan komponen-komponen RPP yang diketahui 

validator sesuai dengan kurikulum 2013. 

     

 Jumlah skor  

 Rata-rata  

 Kriteria  

 

G. Kriteria penilaian 

Skor Kriteria 

4,2 < x < 5,0 

3,4 < x < 4,2 

2,6 < x < 3,4 

1,8 < x < 2,6 

x ≤ 1,8 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 

Mohon saran dan kritik butir-butir revisi dapat dituliskan langsung dibawah ini. 

Saran dan kritik: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Kesimpulan Penilaian 

Setelah mengisi penilaian, mohon Bapak/Ibu memberi tanda ( √ ) sesuai dengan 

penilaian Bapak/Ibu. 

 Dapat digunakan tanpa revisi 

 Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

 Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 Tidak dapat digunakan 

 

      

Semarang, ……………….. 2019 

               

        Validator 

 

                                                                                                             

 

 

        Tri Resmini, S.Pd.,SD. 

               NIP 197007092007012013 
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Pedoman Penilaian Lembar Validasi RPP 

 

Instrumen ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai validitas RPP antara lain: 

No. Aspek yang Dinilai Skor Skala Penilaian 

1. Identitas 

Satuan pendidikan, mata pelajaran, 

materi pokok, kelas, semester, dan 

alokasi waktu telah ditulis sesuai 

dengan standar isi kurikulum 2013. 

5 

Penyusunan RPP sangat sesuai 

dengan Standar Isi Kurikulum 

2013 

4 
Penyusunan RPP sesuai dengan 

Standar Isi Kurikulum 2013 

3 

Penyusunan RPP cukup sesuai 

dengan Standar Isi Kurikulum 

2013 

2 

Penyusunan RPP tidak sesuai 

dengan Standar Isi Kurikulum 

2013 

1 

Penyusunan RPP sangat tidak 

sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

2. Kelengkapan Komponen RPP 

Komponen RPP sesuai dengan 

kurikulum 2013 

5 

Komponen RPP meliputi identitas, 

mata pelajaran, alokasi waktu, KI, 

KD, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, pendekatan, 

model, strategi, kegiatan 

pembelajaran, alat/ sumber belajar, 

dan penilaian. 

4 RPP memuat 8 dari 13 komponen 

3 RPP memuat 5 dari 13 komponen 

2 RPP memuat 3 dari 13 komponen 

1 RPP memuat 1 dari 13 komponen 

3. Kesesuaian identitas dengan Standar 

Isi 

Identitas RPP sesuai dengan kurikulum 

2013 
5 

Komponen identitas memuat: 

a. Satuan Pendidikan 

b. Mata Pelajaran 

c. Kelas 

d. Semester 

e. Alokasi Waktu 

4 Memuat 4 komponen identitas 

3 Memuat 3 komponen identitas 

2 Memuat 2 komponen identitas 

1 Memuat 1 komponen identitas 

4 Alokasi waktu 

Disesuaikan dengan waktu yang 

digunakan dalam satu kali 

pembelajaran 

5 
Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan lebih dari 80% 

4 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 80% 

3 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 60% 

Lampiran 18 
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2 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 40% 

1 

Kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan kurang dari atau sama 

dengan 20% 

5 Kesesuaian KI dengan Standar Isi 

KI yang dikembangkan sesuai dengan 

standar isi. 

5 
KI sangat sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

4 
KI sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

3 
KI cukup sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

2 
KI tidak sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

1 
KI sangat tidak sesuai dengan 

Standar Isi Kurikulum 2013 

6 Kesesuaian KD dengan Standar Isi 

KD yang dikembangkan sesuai dengan 

standar isi. 

5 
KD sangat sesuai dengan Standar 

Isi Kurikulum 2013 

4 
KD sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

3 
KD cukup sesuai dengan Standar 

Isi Kurikulum 2013 

2 
KD tidak sesuai dengan Standar Isi 

Kurikulum 2013 

1 
KD sangat tidak sesuai dengan 

Standar Isi Kurikulum 2013 

7 Pencapaian Indikator Sesuai dengan 

KI dan KD 

Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati, 

yang merujuk pada KI dan KD. 

5 

Perumusan indikator 

menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan merujuk pada KI dan 

KD 

4 

Perumusan indikator 

menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan tidak merujuk pada KI 

dan KD 

3 

Perumusan indikator 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tidak dapat 

diamati, diukur, dan merujuk pada 

KI dan KD 

2 

Perumusan indikator 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tiak dapat 

diamati, tidak dapat diukur, dan 

merujuk pada KI dan KD 

1 

Perumusan indikator 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tidak dapat 
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diamati, tidak dapat diukur, dan 

tidak merujuk pada KI dan KD 

8 Perencanaan Rumusan Tujuan 

Pembelajaran 

Dirumuskan menggunakan kata kerja 

operasional yang diamati, yang merujuk 

pada KI, KD, dan indikator. 

5 

Perumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan merujuk pada KI, KD, 

dan indikator. 

4 

Perumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati, 

diukur, dan tidak merujuk pada KI 

dan KD, dan indikator. 

3 

Perumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tidak dapat 

diamati, diukur, dan merujuk pada 

KI dan KD, dan indikator. 

2 

Perumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tidak dapat 

diamati, tidak apat diukur, dan 

merujuk pada KI dan KD, dan 

indikator. 

1 

Perumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional yang tidak dapat 

diamati, tidak dapat diukur, dan 

tidak merujuk paada KI dan KD, 

dan indikator. 

9 Materi  

Materi yang dikembangkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang 

tertuang pada bahan ajar. 

5 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar sangat 

menarik 

4 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar 

menarik 

3 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar cukup 

menarik 

2 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar tidak 

menarik 

1 

Materi pembelajaran meliputi sifat-

sifat cahaya dan cakram warna 

yang tertuang di bahan ajar sangat 

tidak menarik 
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10 Ketepatan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

5 
Metode pembelajaran sangat sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

4 
Metode pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

3 
Metode pembelajaran cukup sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

2 
Metode pembelajaran tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

1 
Metode pembelajaran sangat tidak 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

11 Penerapan Pengembangan Model 

PjBL Berbasis STEM 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan sesuai dengan model 

PjBL berbasis STEM. 

5 
Mencantumkan 5 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

4 
Mencantumkan 4 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

3 
Mencantumkan 3 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

2 
Mencantumkan 2 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

1 
Mencantumkan 1 tahapan PjBL 

berbasis STEM dengan benar 

12 Kejelasan Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan sesuai dengan model 

PjBL berbasis STEM. 

5 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

sesuai dengan model PjBL berbasis 

STEM dengan sangat jelas 

4 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

sesuai dengan model PjBL berbasis 

STEM dengan jelas 

3 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

sesuai dengan model PjBL berbasis 

STEM dengan cukup jelas 

2 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

sesuai dengan model PjBL berbasis 

STEM dengan tidak jelas 

1 

Kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

sesuai dengan model PjBL berbasis 

STEM dengan sangat tidak jelas 

13 Kesesuaian Perencanaan Hasil 

Beajar dengan Tujuan Pembelajaran 5 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan sangat sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 



170 

 

 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

4 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

3 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan cukup sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

2 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

1 

Penilaian hasil belajar yang 

dikembangkan sangat tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

14 Kejelasan Penggunaan Alat dan 

Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar sesuai 

dengan KI, KD, dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

5 
Mencantumkan semua sumber 

belajar 

4 Mencantumkan 3 sumber belajar 

3 Mencantumkan 2 sumber belajar 

2 Mencantumkan 1 sumber belajar 

1 
Tidak mencantumkan sumber 

belajar 

15 Keterbacaan Bahasa 

Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 
5 

Bahasa sangat jelas dan mudah 

dipahami 

4 Bahasa jelas dan mudah dipahami 

3 
Bahasa cukup jelas dan mudah 

dipahami 

2 
Bahasa tidak jelas dan sulit 

dipahami 

1 
Bahasa sangat tidak jelas dan sulit 

dipahami 

16 Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 

Indonesia yang Baik dan Benar 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 5 

Bahasa yang digunakan memenuhi 

syarat berikut: 

a. Kata-kata yang digunakan 

baku 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan PUEBI 

c. Struktur kalimat memenuhi 

SPOK 

d. Struktur kalimat  

4 Memenuhi 4 syarat 

3 Memenuhi 3 syarat 

2 Memenuhi 2 syarat 

1 Memenuhi 1 syarat 

17 Sistematika Penulisan 

Penulisan komponen-komponen RPP 

urut. 

5 
Penulisan komponen-komponen 

RPP sangat urut 

4 
Penulisan komponen-komponen 

RPP urut 

3 
Penulisan komponen-komponen 

RPP cukup urut 

2 
Penulisan komponen-komponen 

RPP tidak urut 
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1 
Penulisan komponen-komponen 

RPP sangat tidak urut 

18 Kelengkapan Komponen-Komponen 

RPP yang Diketahui Validator 

Kelengkapan komponen-komponen 

RPP yang diketahui validator sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

5 

Kelengkapan komponen-

komponen RPP yang diketahui 

oleh validator sangat sesuai dengan 

kurikulum 2013 

4 

Kelengkapan komponen-

komponen RPP yang diketahui 

oleh validator sesuai dengan 

kurikulum 2013 

3 

Kelengkapan komponen-

komponen RPP yang diketahui 

oleh validator cukup sesuai dengan 

kurikulum 2013 

2 

Kelengkapan komponen-

komponen RPP yang diketahui 

oleh validator tidak sesuai dengan 

kurikulum 2013 

1 

Kelengkapan komponen-

komponen RPP yang diketahui 

oleh validator sangat tidak sesuai 

dengan kurikulum 2013 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tersono 

Kelas/Semester : IV/ Satu 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Aqis L 

2. Arvakehri Ardiyansah L 

3. Asti Levina Arifflia P 

4. Citra Sukma Wati P 

5. Daffa Arifatul M L 

6. Dimas Alzam L 

7. Dinar Gibran Alfito L 

8. Dio Andhika P. L 

9. Dzinida Arzaqiah P 

10. Ghaitsa Azzahra Putri P 

11. Hikmatyar Aufa Amanullah P 

12. Keysha Oktaviani Shafa Yuana P 

13. Khairul Khusna Syah L 

14. Khairun Najib L 

15. Laily Safitri P 

16. M. Affan Maulana Azidan L 

17. Mafida Safa Ramadhani P 

18. Marsa Putri Salsabila P 

19. M. Dwi Alfiansayah L 

20. M. Rifai Saputra L 

21. Salsabila Azahra P 

22. Tegar P. Prasetyo L 

23. Zein Nur Ubay P 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Rejosari 01 

Kelas/Semester : IV/ Satu 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Ganendra Adhi Pratama L 

2. M. Abbad Habibi L 

3. Dwi Mulya Sari P 

4. Salsabilla Setiawan P 

5. Duta Bunga Putri Febriyani P 

6. Dimas Hildan L 

7. Haylend Ade P. L 

8. Dana Putra L 

9. Setiawan Putra L 

10. Naila Tiara Syifa P 

11. Chacha W P 

12. Juliah Denita P 

13. M. Dhimas Prayoga L 

14. Ali Dwi S. L 

15. Kaysha Sheyril Zabryna Zulmi P 

16. Zacki Khaerul A. L 

17. Nurhana Labibah P 

18. Ika Nur Fadhilah P 

19. Restu Indra Yuwono L 

20. Analisa Listanti P 
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HASIL UJI COBA SOAL  

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

UJI VALIDITAS 

Nama 

Siswa 

Item Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S1 4 2 3 1 4 1 3 4 

S2 4 2 4 3 4 1 4 4 

S3 3 2 4 1 3 2 4 3 

S4 3 2 2 2 3 3 2 3 

S5 4 2 2 3 4 1 2 4 

S6 4 3 3 1 4 1 3 4 

S7 3 1 2 2 3 1 2 3 

S8 3 2 3 2 4 1 3 3 

S9 3 3 4 2 3 2 4 3 

S10 2 1 2 1 2 3 2 2 

S11 2 2 3 1 2 4 3 2 

S12 2 3 3 1 2 2 3 2 

S13 3 2 2 2 3 3 2 3 

S14 2 2 3 1 2 1 3 2 

S15 2 2 2 2 2 2 2 2 

S16 1 2 2 1 1 1 2 1 

S17 2 1 3 3 2 2 3 2 

S18 3 3 4 1 3 2 4 3 

Hasil  0,654 0,296 0,542 0,324 0,748 -0,067 0,542 0,762 

Keterangan  Valid Tidak 

Valid 

Valid  Tidak 

Valid 

Valid Tidak 

valid 

Valid  Valid  

 

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh hasil dari 8 soal uraian tes kemampuan berpikir 

kreatif yang diujikan, diketahui 5 soal uraian yang valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen 

penelitian. Soal dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel, diketahui bahwa rtabel = 0,468. Butir 

soal yang valid berdasarkan hasil uji validitas, yaitu: 1, 3, 5, 7, dan 8.  

 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas dari 5 item soal diketahui sebesar 0,872 dapat disimpulkan bahwa ke-5  

item soal yang diujicobakan semuanya reliabel. 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.872 5 
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Correlations 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOTAL 

B1 Pearson 

Correlation 
1 .312 .358 .235 .931** 

-

.308 
.358 .967** .684** 

Sig. (2-tailed)  .194 .132 .332 .000 .200 .132 .000 .001 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B2 Pearson 

Correlation 
.312 1 .544* 

-

.362 
.218 

-

.064 
.544* .239 .313 

Sig. (2-tailed) .194  .016 .128 .371 .794 .016 .324 .192 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B3 Pearson 

Correlation 
.358 .544* 1 

-

.157 
.282 

-

.101 
1.000** .287 .518* 

Sig. (2-tailed) .132 .016  .522 .243 .682 .000 .233 .023 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B4 Pearson 

Correlation 
.235 -.362 -.157 1 .317 

-

.171 
-.157 .301 .324 

Sig. (2-tailed) .332 .128 .522  .187 .484 .522 .210 .176 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B5 Pearson 

Correlation 
.931** .218 .282 .317 1 

-

.377 
.282 .967** .781** 

Sig. (2-tailed) .000 .371 .243 .187  .112 .243 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B6 Pearson 

Correlation 
-.308 -.064 -.101 

-

.171 
-.377 1 -.101 -.335 -.109 

Sig. (2-tailed) .200 .794 .682 .484 .112  .682 .161 .657 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B7 Pearson 

Correlation 
.358 .544* 1.000** 

-

.157 
.282 

-

.101 
1 .287 .518* 

Sig. (2-tailed) .132 .016 .000 .522 .243 .682  .233 .023 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

B8 Pearson 

Correlation 
.967** .239 .287 .301 .967** 

-

.335 
.287 1 .794** 

Sig. (2-tailed) .000 .324 .233 .210 .000 .161 .233  .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

TO

TA

L 

Pearson 

Correlation 
.684** .313 .518* .324 .781** 

-

.109 
.518* .794** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .192 .023 .176 .000 .657 .023 .000  

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Nama Siswa 

Butir Item Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S1 4 2 3 1 4 1 3 4 

S2 4 2 4 3 4 1 4 4 

S3 3 2 4 4 3 2 4 3 

S4 3 2 2 2 3 3 2 3 

S5 4 2 2 3 4 1 2 4 

S6 4 3 3 1 4 1 3 4 

S7 3 1 2 2 3 1 2 3 

S8 3 2 3 2 4 1 3 3 

S9 3 3 4 2 3 2 4 3 

S10 2 1 2 1 2 3 2 2 

S11 2 2 3 2 2 4 3 2 

S12 2 3 3 1 2 2 3 2 

S13 3 2 2 2 3 3 2 3 

S14 2 2 3 1 2 1 3 2 

S15 2 2 2 2 2 2 2 2 

S16 1 2 2 1 1 1 2 1 

S17 2 1 3 3 2 2 3 2 

S18 3 3 4 1 3 2 4 3 

Rata-rata 2,78 2,06 2,83 1,89 2,83 1,83 2,83 2,78 

TK 0,56 0,41 0,57 0,38 0,57 0,37 0,57 0,56 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

 

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran soal maka diperoleh hasil bahwa 8 item soal 

termasuk dalam kategori tingkat kesukaran sedang.  
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HASIL UJI DAYA PEMBEDA SOAL 

Rata-rata  

Atas 
3,44 2,33 3,22 2,11 3,56 1,56 3,22 3,44 

Rata-rata 

Bawah 
2,11 1,78 1,56 1,67 2,11 2,11 1,56 2,11 

DP 0,33 0,14 0,42 0,11 0,36 -0,14 0,42 0,33 

Kriteria Cukup Jelek Baik Jelek Cukup Jelek Baik Cukup 

 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda soal diperoleh hasil bahwa yang termasuk dalam kategori 

daya pembeda soal jelek item soal nomor 2, 4, dan 6. Termasuk dalam kategori daya pembeda 

soal cukup item soal nomor 1, 5, dan 8. Termasuk dalam kategori daya pembeda soal baik item 

soal nomo 3 dan 7. Nomor item soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal nomor 

 1, 3, 5, 7, dan 8. 
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DATA NILAI UAS IPA 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No. Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

1. 76 75 

2. 69 70 

3. 75 75 

4. 70 77 

5. 67 76 

6. 68 76 

7. 80 70 

8. 77 82 

9. 73 85 

10. 74 69 

11. 83 72 

12. 69 65 

13. 76 63 

14. 67 74 

15. 75 80 

16. 66 72 

17. 68 69 

18. 71 73 

19. 70 68 

20. 67 67 

21. 71  

22. 70  

23. 67  
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HASIL UJI PRASYARAT 

 

Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Nilai UAS IPA 

Uji Normalitas Data UAS IPA 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen Kontrol 

N 20 23 

Normal Parametersa,b Mean 72.90 71.70 

Std. Deviation 5.590 4.587 

Most Extreme Differences Absolute .098 .169 

Positive .098 .169 

Negative -.048 -.110 

Test Statistic .098 .169 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .087c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan pada hasil analisis menggunakan aplikasi spss 23 menunjukkan bahwa data 

residual Kolmogorov-SmirnovZ dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kelompok kontrol 0,087 

dan kelompok eksperimen sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau (p > 0,05). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data kelompok kontrol dan eksperimen berdistribusi 

normal. 

 

Uji Homogenitas UAS IPA 

 

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL UAS IPA   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.464 1 41 .500 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,363. Karena nilai 

signifikansi 0,500 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data nilai UAS mata pelajaran IPA 

memiliki varians yang sama.  
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KISI-KISI SOAL UJI COBA TES PRE-POST TES HASIL BELAJAR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01 

Kelas/ Semester  : IV/ I (Ganjil) 

Mata Pelajaran  : IPA  

Materi Pokok  : Sifat-sifat Cahaya 

Alokasi Waktu   : 60 menit 

Aspek Penilaian  : Kemampuan Berpikir Kreatif  

Bentuk  : Uraian 

KI 1    : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2    : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam  

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga, dan negara. 

KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati, (mendengar, melihat, membaca dan menanya) 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhlu ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan factual dalam Bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehta, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 
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Indikator  

Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Bentuk 

No 

Soal 

Skor 

Soal 

1. Kelancaran 

Kelancaran dalam 

menghasilkan banyak 

gagasan atau jawaban. 

KD 3.7. 

Menerapkan sifat-sifat cahaya dan 

keterkaitannya dengan indera penglihatan. 

 

KD 4.7 

Menyajikan laporan hasil percobaan tentang 

sifat-sifat cahaya. 

 

Sifat-sifat Cahaya 

 

 

U
raian

 
1 10 

2. Keluwesan 

Memiliki banyak gagasan 

yang seragam tetapi 

dengan cara yang 

berbeda. 

2 10 

3 10 

3. Keaslian 

Memiliki jawaban yang 

jarang dimiliki orang lain 

(cara yang digunakan 

tidak biasa dan berbeda 

dengan orang lain). 

4 10 

4. Keterperincian 

Kemampuan dalam 

mengembangkan, 

memperluas, dan 

memperdalam suatu 

gagasan. 

5 10 
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SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01  

Kelas/ Semester : IV/ I (Ganjil) 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok : Sifat-sifat Cahaya 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

 

 

 

 

 

1. Cahaya memiliki sifat-sifat yang beragam. Jelaskan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui! 

2. Mengapa pada siang hari ketika berada di bawah pohon rindang tidak terlihat gelap? 

3. Bagaimana proses terjadinya pelangi? 

4. Jenis-jenis cermin ada tiga, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. 

Setiap jenis cermin memiliki bayangan dan fungsi yang berbeda-beda. Jelaskan perbedaan 

cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung! Berilah masing-masing satu contoh 

benda pada masing-masing cermin! 

5. Apakah akibatnya jika cahaya dibiaskan melalui medium rapat ke medium kurang rapat? 

Apakah akibatnya jika cahaya dibiaskan melalui medium kurang rapat ke medium rapat? 

Gambarkan bagannya dan berilah penjelasan! 

 

  

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

b. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang disediakan. 

c. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab soal, 

d. Kerjakan setiap butir soal dengan memperhatikan pertanyaan. 

e. Kerjakan pada lembar jawab yang disediakan dengan cara menuliskan jawaban dengan 

runtut dan jelas. 

f. Dahulukan soal-soal yang dianggap mudah.  
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KUNCI JAWABAN SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Rejosari 01  

Kelas/ Semester : IV/ I (Ganjil) 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok : Sifat-sifat Cahaya 

Alokasi Waktu        : 60 menit 

No. Jawaban  

1. Sifat-sifat cahaya, antara lain: 

a) Cahaya merambat lurus, contoh : cahaya lampu senter membentuk garis lurus, 

cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah genting; 

b) Cahaya menembus benda bening, contoh : keadaan rumah yang tampak dari 

luar melalui jendela kaca dan lampu mobil (cahaya menembus kaca yang 

melindungi lampu tersebut); 

c) Cahaya dapat dipantulkan, contoh : bayangan yang tampak pada cermin datar; 

d) Cahaya dapat dibiasakan, contoh : dasar kolam tampak lebih dangkal dari 

sebenarnya dan pensil yang tampak patah saat dimasukan dalam gelas; 

e) Cahaya dapat diuraikan, contoh : pelangi yang berwarna warni. 

2. Karena cahaya merambat ke segala arah dengan lintasan lurus. Selain itu, cahaya yang 

mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diserap oleh daun 

untuk diubah menjadi energi pada proses fotosintesis.  

3. Proses terbentuknya pelangi, antara lain: 

a) Pembiasan Sinar Matahari. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar 

matahari (cahaya) yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain dari 

perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di 

atmosfer; 

b) Sinar matahari melewati tetasan air. Ketika cahaya matahari melewati tetesan 

air maka cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-

warna tersebut berpisah dengan warna lainnya; 

c) Pembelokkan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada 

sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada 

pelangi; 
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d) Terbentuklah warna pelangi. Warna yang akan pertama di belokkan adalah 

warna ungu, sedangkan warna terakhir yang akan di belokkan adalah warna 

merah serta akan menyusul warna pelangi lainnya yaitu jingga, kuning, hijau, 

biru, dan nila maka kita akan melihat warna pelangi secara utuh yang 

disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. 

4. Perbedaan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, antara lain: 

a) Cermin Datar membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama 

besar dengan bendanya. Contoh : cermin rias 

b) Cermin Cembung bersifat menyebarkan cahaya (divergen) dan bayangan 

yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Contoh : kaca spion 

c) Cerming Cekung bersifat mengumpulkan cahaya (konvergen) dan bayang 

yang terbentuk bergantung pada posisi benda. Contoh : kacamata minus (bagi 

penderita rabun jauh) 

5. 

 

Jika cahaya dibiaskan dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat 

misalnya dari air ke udara (Gambar X), maka sinar dibiaskan menjauhi garis 

normal. Sebaliknya, jika cahaya dibiaskan dari medium yang kurang rapat ke 

medium yang lebih rapat misalnya dari udara ke air (Gambar Y), maka sinar 

dibiaskan mendekati garis normal. 
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Rubrik Penilaian Soal Essay 

No. 

soal 

Skor 

4 3 2 1 

1 Dapat menjawab dengan tepat dan 

menyebutkan lebih dari 3 

jawaban. 

Dapat menjawab dengan tepat dan 

menyebutkan 3 jawaban. 

Dapat menjawab kurang dari 3 

jawaban. 

Belum dapat menjawab dengan 

tepat. 

2 Dapat menjelaskan jawaban 

dengan tepat disertai alasan yang 

logis. 

Dapat menjelaskan jawaban dengan 

tepat 

Dapat menjelaskan jawaban 

tetapi kurang tepat. 

Belum dapat menjawab dengan 

tepat. 

3 Dapat menjelaskan jawaban 

dengan tepat disertai alasan yang 

logis. 

Dapat menjelaskan jawaban dengan 

tepat. 

Dapat menjelaskan jawaban 

tetapi kurang tepat. 

Belum dapat menjelaskan 

jawaban dengan tepat. 

4 Dapat menjawab dengan tepat dan 

menyebutkan lebih dari atau sama 

dengan 3 jawaban. 

Dapat menjawab dengan tepat dan 

menyebutkan 3 jawaban. 

Dapat menjawab kurang dari 3 

jawaban. 

Belum dapat menjawab dengan 

tepat. 

5 Dapat menjelaskan jawaban 

dengan tepat disertai alasan yang 

logis. 

Dapat menjelaskan jawaban dengan 

tepat. 

Dapat menjelaskan jawaban 

tetapi kurang tepat. 

Belum dapat menjelaskan 

jawaban dengan tepat. 

  

Penilaian: 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 
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DATA NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

No. 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretest  Posttest  Pretest  Posttest  

1. 60 80 55 85 

2. 40 65 65 80 

3. 45 70 60 90 

4. 55 75 55 75 

5. 65 80 45 75 

6. 70 80 60 85 

7. 65 75 45 90 

8. 55 70 60 85 

9. 45 65 70 90 

10. 50 60 65 85 

11. 60 70 50 80 

12. 55 65 60 75 

13. 65 75 70 85 

14. 70 75 45 70 

15. 50 65 75 85 

16. 45 60 60 70 

17. 60 85 65 80 

18. 55 65 40 70 

19. 75 85 60 75 

20. 60 75 75 85 

21. 55 65   

22. 50 70   

23. 65 75   

Rata-rata 57,17 71,73 59,75 80,75 
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Uji Nomalitas Kemampuan Berpikir kreatif Siswa 

Uji Kolmogorov-smirnov Z 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 eksperimen kontrol 

N 20 23 

Normal Parametersa,b Mean 80.75 71.74 

Std. 

Deviation 
7.122 7.325 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .175 .169 

Positive .140 .169 

Negative -.175 -.150 

Test Statistic .175 .169 

Asymp. Sig. (2-tailed) .111c .087c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan pada hasil analisis menggunakan aplikasi spss 23 menunjukkan bahwa data 

residual Kolmogorov-SmirnovZ dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kelompok kontrol 0,087 dan 

kelompok eksperimen sebesar 0,111 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau (p>0,05).  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data kelompok kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. 

  

Lampiran 31 



188 

 

 

Uji T Test Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

 

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HASIL KBK KELAS EKSPERIMEN 20 80.75 7.122 1.593 

KELAS KONTROL 23 71.74 7.325 1.527 

 

  

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

HASIL 

KBK 

Equal variances 

assumed 
.084 .773 4.075 41 .000 9.011 2.211 4.546 13.476 

Equal variances not 

assumed 
  4.084 40.463 .000 9.011 2.207 4.553 13.469 
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Berdasarkan hasil pengujian Independent sampel test pada kolom Levene's Test for 

Equality of Variances diperoleh nilai sig = 0,773 > 0,05 jadi nilai rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa dengan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM memiliki varian angka 

sama, dengan demikian untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai yang dilihat adalah pada 

bagian Equal variances assumed (bagian atas).  

Untuk menguji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada kolom t-test for Equality of 

Means, pada kolom t-test for Equality of Means diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05 dengan nilai 

thitung= 4,075 > 1,683 = ttabel jadi Ha diterima dengan kata lain rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa dengan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM ekfektif untuk 

diterapkan. 

Selanjutnya dari tabel output di atas diketahui nilai "Mean Difference" adalah sebesar 

9,011. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada kelompok Eksperimen dengan rata-rata hasil kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada kelompok Kontrol atau 80,75-71,74 = 9,01 dan selisih perbedaan tersebut adalah 4,546 

sampai 13,476 (95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper). 
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Hasil Uji N-Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas Kontrol 

 

NO 
NILAI POSTTEST 

-PRETEST 

SM -

PRETEST 
N GAIN KET 

PRETEST POSTTEST 

1 60 80 20 40 0,5 Sedang 

2 40 65 25 60 0,416667 Sedang 

3 45 70 25 55 0,454545 Sedang 

4 55 75 20 45 0,444444 Sedang 

5 65 80 15 35 0,428571 Sedang 

6 70 80 10 30 0,333333 Sedang 

7 65 75 10 35 0,285714 Rendah 

8 55 70 15 45 0,333333 Sedang 

9 45 65 20 55 0,363636 Sedang 

10 50 60 10 50 0,2 Rendah 

11 60 70 10 40 0,25 Rendah 

12 55 65 10 45 0,222222 Rendah 

13 65 75 10 35 0,285714 Rendah 

14 70 75 5 30 0,166667 Rendah 

15 50 65 15 50 0,3 Rendah 

16 45 60 15 55 0,272727 Rendah 

17 60 85 25 40 0,625 Sedang 

18 55 65 10 45 0,222222 Rendah 

19 75 85 10 25 0,4 Sedang 

20 45 75 15 40 0,375 Sedang 

21 55 65 10 45 0,222222 Rendah 

22 50 70 20 50 0,4 Sedang 

23 65 75 10 35 0,285714 Rendah 

Rata-rata Uji N-gain Score 0,338597 Sedang  
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Hasil Uji N-Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas Eksperimen 

No 
NILAI POSTTEST -

PRETEST 

SM -

PRETEST 
N Gain Ket 

PRETEST POSTTEST 

1 55 85 30 45 0,666667 Sedang 

2 65 80 15 35 0,428571 Sedang 

3 60 90 30 40 0,75 Tinggi 

4 55 75 20 45 0,444444 Sedang 

5 45 75 30 55 0,545455 Sedang 

6 60 85 25 40 0,625 Sedang 

7 70 90 20 30 0,666667 Sedang 

8 65 85 20 35 0,571429 Sedang 

9 50 80 30 50 0,6 Sedang 

10 60 75 15 40 0,375 Sedang 

11 70 85 15 30 0,5 Sedang 

12 55 80 25 45 0,555556 Sedang 

13 65 95 30 35 0,857143 Tinggi 

14 45 70 25 55 0,454545 Sedang 

15 75 85 10 25 0,4 Sedang 

16 60 70 10 40 0,25 Rendah 

17 65 80 15 35 0,428571 Sedang 

18 40 70 30 60 0,5 Sedang 

19 60 75 15 40 0,375 Sedang 

20 75 85 10 25 0,4 Sedang 

Rata-rata Uji N-gain Score 0,519702 Sedang 
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KISI-KISI KUESIONER MOTIVASI BELAJAR 

No. Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Item Pertanyaan 

Keterangan No. 

Soal 
Jumlah 

Positif Negatif 

1 Motivasi Perhatian 

a. Memusatkan 

perhatian pada KBM 

1. Mendengarkan penjelasan dari guru saat 

menerangkan 
√ 

 
1 

3 

2. Mencatat penjelasan dari guru √  3 

3. Tidak mengobrol dengan teman ketika 

pembelajaran berlangsung 
√ 

 
14 

b. Tertarik untuk 

mengetahui 

pelajaran yang akan 

dipelajari 

1. Menanyakan materi yang belum dimengerti 
√ 

 
6 

2 

2. Tidak mengabaikan tugas dari guru 
√ 

 
2 

2 Motivasi 
Relevansi/ 

Kecocokan 

a. Merasa cocok 

dengan materi 

1. Menyukai materi yang dibahas sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya 
√ 

 
22 

3 

2. Mudah paham dalam mengikuti 

pembelajaran IPA 
√ 

 
15 

3. Kurang bersemangat mengikuti pelajaran, 

jika materi yang disampaikan guru tidak 

saya pahami 

√ 

 

21 

b. Merasa cocok 

dengan cara belajar 

1. Senang dengan pembelajaran IPA karena 

mengasah daya pikir saya 
√ 

 
7 

3 

2. Saya sangat antusias mengikuti pelajaran 

IPA dengan berkelompok dan mengerjakan 

tugas 

√ 

 

23 

3. Saya senang belajar dengan pembelajaran 

yang dilaksanakan 
√ 

 
4 

3 Motivasi 
Percaya 

Diri 

a. Optimis 

mengerjakan tugas 

1. Mengerjakan tugas secara mandiri √  16 

5 

2. Berupaya menyelesaikan tugas dengan baik √  5 

3. Yakin terhadap hasil pengerjaan tugas √  8 

4. Yakin dalam menjawab soal-soal √  9 

5. Berusaha mengerjakan tugas tepat waktu √  20 

Lampiran 35 



193 

 

 

b. Mampu berinteraksi 

dengan lingkungan 

kelas 

1. Menjawab pertanyaan dari teman ketika 

diskusi 
√ 

 
13 

5 

2. Peduli dengan teman kelasnya √  24 

3. Berpartisipasi dalam diskusi √  19 

4. Bertanggung jawab dalam tugas-tugas 

kelompok 
√ 

 
25 

5. Tidak bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas mandiri 
√ 

 
10 

4 Motivasi Kepuasan 

a. Bangga dengan 

keberhasilan yang 

dicapai 

1. Senang ketika dapat menyelesaikan tugas 

dengan benar 
√ 

 
12 

2 
2. Merasa kecewa dengan hasil yang kurang 

memuaskan 
√ 

 
17 

b. merasa puas setelah 

berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran 

1. Terus belajar walaupun sudah mencapai 

target pembelajaran 
√ 

 
26 

3 
2. Kecewa ketika mendapat nilai kecil 

√ 
 

11 

3. Menerima hasil apapun yang diperoleh dan 

tetap belajar dengan sungguh-sungguh 
√ 

 
18 
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LEMBAR KUESIONER MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

A. Identitas Responden 

a. Nama  : ……………………………………………………………………. 

b. No. absen : ……………………………………………………………………. 

c. Kelas  : ……………………………………………………………………. 

d. Nama Sekolah : ……………………………………………………………………. 

B. Petunjuk pengisian 

1. Bacalah baik-baik setiap butir pernyataan dan alternatif jawaban. 

2. Isilah semua butir pernyataan dan jangan sampai yang terlewat. 

3. Pilih alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat dan keadaan kamu. 

4. Beri tanda ( √ ) pada alternatif jawaban yang dipilih 

5. Alternatif jawaban adalah  

SS   : Sangat Sesuai 

S  : Sesuai 

TS   : Tidak Sesuai  

STS : Sangat Tidak Sesuai  

No. Butir Pertanyaan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Jika saya malu bertanya materi yang belum saya 

pahami 

 √   

 

No. Butir Pertanyaan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya mendengarkan penjelasan dari guru saat 

menerangkan 

    

2 Saya tidak pernah mengabaikan tugas dari guru     

3 Saya selalu mencatat penjelasan dari guru     

4 Saya senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan     

5 Saya selalu berupaya menyelesaikan tugas dengan 

baik 

    

6 Saya selalu bertanya tentang materi pelajaran yang 

belum dimengerti 
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7 Saya senang dengan pembelajaran IPA karena 

meningkatkan motivasi belajar 

    

8 Saya yakin terhadap hasil pekerjaan dan tugas tugas     

9 Saya yakin dan percaya diri dalam menjawab soal-

soal 

    

10 Saya tidak bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

mandiri 

    

11 Saya sangat kecewa ketika mendapat nilai kecil     

12 Saya senang ketika dapat menyelesaikan tugas 

dengan benar 

    

13 Saya akan menjawab pertanyaan dari teman ketika 

diskusi 

    

14 Saya tidak mengobrol dengan teman ketika 

pembelajaran berlangsung 

    

15 Saya mudah paham dalam mengikuti pembelajaran 

IPA 

    

16 Saya mengerjakan tugas secara mandiri     

17 Saya merasa kecewa dengan hasil yang kurang 

memuaskan 

    

18 Saya menerima hasil apapun yang diperoleh dan 

tetap belajar dengan sungguh-sungguh 

    

19 Saya ikut berpartisipasi dalam diskusi     

20 Saya berusaha mengerjakan tugas tepat waktu     

21 Saya kurang bersemangat mengikuti pelajaran, jika 

materi yang disampaikan guru tidak saya pahami 

    

22 Saya suka materi yang dibahas sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya 

    

23 Saya sangat antusias mengikuti pelajaran IPA      

24 Saya peduli dengan teman kelas     

25 Saya bertanggung jawab dalam tugas-tugas 

kelompok 
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LEMBAR VALIDASI INVENTORI MOTIVASI BELAJAR 

 

A. Tujuan 

Lembar validasi inventori motivasi belajar ini untuk mengetahui tingkat validasi inventori 

motivasi belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Identifikasi Materi Pembelajaran 

Mata Pelajaran :  IPA 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar  

Kelas/Semester : IV/Gasal 

Materi : Cahaya dan Sifat-sifatnya 

Model Pembelajaran : PBP Terintegrasi STEM 

Kompetensi Dasar : 

3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan tntang sifat-sifat cahaya. 

 

C. Petunjuk 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan penilaian terhadap motivasi belajar yang 

saya susun. 

2. Mohon berikan penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas 

inventori motivasi belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan inventori kecerdasan emosional pada penelitian ini memuat: a) butir 

inventori sesuai dengan inventori motivasi belajar, b) inventori memuat petunjuk 

pengisian dengan jelas, c) penggunaan penulisan pada inventori menggunakan ukuran 

dan susunan huruf yang tepat, d) rumusan butir inventori menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, e) rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, dan f) rumusan butir inventori tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

4. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari pilihan pada kolom nilai  

(1, 2, 3, 4, 5) 

5. Option 1 dan 5, indikator penilaiainnya sudah dideskripsikan. Untuk option 2 merupakan 

penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan indikator penilaian yang berada 

ditengah-tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan option yang indikatornya 

mendekati option 5. 
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6. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau 

dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah). 

7. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucakan terima kasih. 

 

D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

1.  Butir inventori sesuai dengan inventori motivasi belajar 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inventori memuat petunjuk pengisian dengan jelas 

 

 

 

 

 

 

3. Penggunaan penulisan pada inventori menggunakan ukuran dan susunan 

huruf yang tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Butir inventori 

tidak sesuai 

dengan 

inventori 

motivasi 

belajar 

 

Butir inventori 

sesuai dengan 

inventori 

motivasi 

belajar 

 

1 2 3 4 5 

Inventori tidak 

memuat petunjuk 

pengisian dengan 

jelas 

Inventori 

memuat 

petunjuk 

pengisian 

dengan jelas 

 

1 2 3 4 5 

Penggunaan 

penulisan pada 

inventori 

menggunakan 

ukuran dan 

susunan huruf 

yang tidak  

tepat 

Penggunaan 

penulisan pada 

inventori 

menggunakan 

ukuran dan 

susunan huruf 

yang tepat   
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4. Rumusan butir inventori menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rumusan butir inventori menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rumusan butir inventori tidak menimbulkan penafsiran ganda 

 

 

 

 

 

E. Skala Penilaian 

Rata-rata skor (�̅�) Nilai Hasil ( √ ) 

1,00 < �̅� ≤ 1,80 Tidak baik ....... 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Kurang baik ....... 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 Cukup ....... 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Baik ....... 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 Sangat baik ....... 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

inventori tidak 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

Rumusan butir 

inventori 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

inventori 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

Rumusan butir 

inventori tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 

 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

inventori tidak 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

sulit dipahami 

 

Rumusan butir 

inventori 

menggunakan

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 
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LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Sekolah :            Kelas  : IV 

Hari/Tanggal :            Pertemuan : 

Petunjuk pengisian 

Isilah lembar observasi ini dengan memberikan tanda chek (√) pada kolom nilai sesuai dengan keadaan yang berlangsung selama proses 

pembelajaran! 

Keterangan : Skor 4 = Jika dilakukan dengan sangat baik 

    Skor 3 = Jika dilakukan dengan baik 

    Skor 2 = Jika dilakukan dengan kurang baik 

    Skor 1 = Jika tifak dilakukan 

No. Aspek Pengamatan Keterangan 
Skor 

4 3 2 1 

1 Siswa tekun dalam 

mengerjakan tugas 

dari guru. 

 Jika siswa bersungguh-sungguh dan selesai tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas dari guru 

    

 Jika siswa mengerjakan tugas dan selesai tepat waktu     

 Jika siswa mengerjakan tugas dan tidak selesai tepat waktu     

 Jika siswa tidak pernah mengerjakan tugas     

2 Siswa ulet dalam 

mengerjakan tugas 

yang sulit. 

 Jika siswa tidak mudah putus asa dalam menghadapi soal yang sulit, 

berusaha mencari jawaban dengan benar 

 Berusaha mencari jawaban pada sumber-sumber yang relevan 

    

 Siswa memenuhi 1 kriteria dengan baik     

 Jika siswa berusaha mengerjakan soal dengan bertanya kepada teman     

 Jika siswa sama sekali tidak berusaha untuk mengerjakan soal yang sulit dan 

membiarkannya 

    

3 Siswa menunjukkan 

minatnya selama 

proses pembelajaran. 

 Jika selama proses pembelajaran siswa mendengarkan dengan baik 

penjelasan dari guru 

 Bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami 
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 Menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

 Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

 Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

 Jika selama proses pembelajaran siswa lebih banyak bermain dan mengobrol 

dengan temanTidak bertanya kepada guru 

 Tidak menjawab pertanyaan guru 

    

4 Siswa lebih senang 

mengerjakan soal 

secara mandiri. 

 Juka siswa dalam mengerjakan soal tes lebih senang mengerjakan sendiri 

daripada mencontoh temannya karena yakin pada jawaban sendiri 

    

 Jika siswa lebih senang mengerjakan tes sendiri tetapi kadang-kadang 

mencontoh temannya ketika mengalami kesulitan 

    

 Jika dalam mengerjakan tes siswa lebih banyak mencontoh pekerjaan 

temannya 

    

 Jika dalam mengerjakan tes siswa selalu mencontoh pekerjaan milik 

temannya 

    

5 Siswa tertarik dengan 

kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru. 

 Siswa tertarik dengan proyek yang diberikan guru dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa antusias 

 Siswa aktif dalam pembuatan proyek 

 Siswa dapat bekerja dengan baik 

    

 Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

 Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

 Jika siswa tidak tertarik sama sekali dengan proyek yang diberikan guru     

6 Siswa puas dengan 

hasil belajarnya 
 Jika siswa sangat puas dengan hasil belajar dan mendapat nilai bagus tetapi 

masih ingin belajar 

    

 Jika siswa puas dengan hasil belajar dan mendapat nilai bagus     

 Jika siswa puas dengan hasil belajar apapun hasilnya     

 Siswa puas dengan nilai yang didapatkan dan tidak mau belajar lagi     

7  

Dapat bekerjasama 

dengan teman 

 Jika siswa dapat bekerja sama dengan teman kelompok dalam 

menyelesaikan proyek dari guru 

 Jika siswa dapat memberikan solusi pemecahan masalah dalam kelompok 

 Jika siswa dapat bertanggung jawab dalam tugas kelompok 
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kelompok untuk 

menyelesaikan tugas. 
 Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

 Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

 Jika siswa tidak mau bekerja dalam kelompoknya     

         

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                 …………………………… 
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Rubrik Pedoman Penskoran Lembar Observasi Motivasi Siswa 

Sekolah :             Kelas  : IV 

Hari/Tanggal :             Pertemuan : 

Petunjuk pengisian 

Isilah lembar observasi ini dengan memberikan tanda chek (√) pada kolom nilai sesuai dengan keadaan yang berlangsung selama proses 

pembelajaran! 

Keterangan : Skor 4 = Jika dilakukan dengan sangat baik 

    Skor 3 = Jika dilakukan dengan baik 

    Skor 2 = Jika dilakukan dengan kurang baik 

    Skor 1 = Jika tifak dilakukan 

 

No. Skor Kualifikasi Keterangan 
Skor 

4 3 2 1 

1 4 Sangat Baik   Jika siswa bersungguh-sungguh dan selesai tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas dari guru 

    

3 Baik  Jika siswa mengerjakan tugas dan selesai tepat waktu     

2 Cukup  Jika siswa mengerjakan tugas dan tidak selesai tepat waktu     

1 Kurang  Jika siswa tidak pernah mengerjakan tugas     

2 4 Sangat Baik  Jika siswa tidak mudah putus asa dalam menghadapi soal yang sulit, 

berusaha mencari jawaban dengan benar 

 Berusaha mencari jawaban pada sumber-sumber yang relevan 

    

3 Baik  Siswa memenuhi 1 kriteria dengan baik     

2 Cukup  Jika siswa berusaha mengerjakan soal dengan bertanya kepada teman     

1 Kurang  Jika siswa sama sekali tidak berusaha untuk mengerjakan soal yang sulit dan 

membiarkannya 

    

3 4 Sangat Baik  Jika selama proses pembelajaran siswa mendengarkan dengan baik 

penjelasan dari guru 

 Bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami 
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 Menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

3 Baik  Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

2 Cukup  Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

1 Kurang  Jika selama proses pembelajaran siswa lebih banyak bermain dan mengobrol 

dengan teman 

 Tidak bertanya kepada guru 

 Tidak menjawab pertanyaan guru 

    

4 4 Sangat Baik  Juka siswa dalam mengerjakan soal tes lebih senang mengerjakan sendiri 

daripada mencontoh temannya karena yakin pada jawaban sendiri 

    

3 Baik  Jika siswa lebih senang mengerjakan tes sendiri tetapi kadang-kadang 

mencontoh temannya ketika mengalami kesulitan 

    

2 Cukup  Jika dalam mengerjakan tes siswa lebih banyak mencontoh pekerjaan 

temannya 

    

1 Kurang  Jika dalam mengerjakan tes siswa selalu mencontoh pekerjaan milik 

temannya 

    

5 4 Sangat Baik  Siswa tertarik dengan proyek yang diberikan guru dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa antusias 

 Siswa aktif dalam pembuatan proyek 

 Siswa dapat bekerja dengan baik 

    

3 Baik  Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

2 Cukup  Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

1 Kurang  Jika siswa tidak tertarik sama sekali dengan proyek yang diberikan guru     

6 4 Sangat Baik  Jika siswa sangat puas dengan hasil belajar dan mendapat nilai bagus tetapi 

masih ingin belajar 

    

3 Baik  Jika siswa puas dengan hasil belajar dan mendapat nilai bagus     

2 Cukup  Jika siswa puas dengan hasil belajar apapun hasilnya     

1 Kurang  Siswa puas dengan nilai yang didapatkan dan tidak mau belajar lagi     

7 4 Sangat Baik  Jika siswa dapat bekerja sama dengan teman kelompok dalam 

menyelesaikan proyek dari guru 

 Jika siswa dapat memberikan solusi pemecahan masalah dalam kelompok 
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 Jika siswa dapat bertanggung jawab dalam tugas kelompok 

3 Baik  Jika siswa memenuhi 2 kriteria sangat baik     

2 Cukup  Jika siswa memenuhi 1 kriteria sangat baik     

1 Kurang  Jika siswa tidak mau bekerja dalam kelompoknya     

 

Penilaian: 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Pencapaian tujuan 

pembelajaran 

kualifikasi 

22-28 81-100% Sangat Termotivasi 

15-21 62-80% Termotivasi 

10-14 43-61% Cukup Termotivasi 

7-9 25-42% Kurang Termotivasi 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SD Negeri Tersono          Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : ………………2019          Pertemuan : I 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. K1 
3 4 3 2 3 2 3 

2. K2 
3 3 4 3 2 3 2 

3. K3 
4 3 2 3 3 2 3 

4. K4 
3 2 3 2 4 2 3 

5. K5 
2 3 3 2 3 3 2 

6. K6 
3 4 2 3 2 2 3 

7. K7 
3 3 3 2 3 4 2 

8. K8 
2 3 4 3 2 3 3 

9. K9 
4 3 2 3 2 2 3 

10. K10 
3 2 3 2 3 3 2 

11. K11 
3 3 3 2 3 2 3 

12. K12 
2 3 4 2 3 2 3 
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13. K13 
3 3 4 2 3 2 3 

14. K14 
4 2 2 3 2 3 2 

15. K15 
3 3 2 3 3 2 3 

16. K16 
2 3 3 3 2 4 2 

17. K17 
3 2 3 2 4 2 3 

18. K18 
3 3 2 3 2 3 3 

19. K19 
2 4 2 2 3 3 3 

20. K20 
3 3 3 2 3 2 3 

21. K21 
3 2 3 3 2 4 2 

22. K22 
2 3 4 2 3 2 3 

23. K23 
4 3 2 2 3 3 2 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SD Negeri Tersono          Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : ……………...2019          Pertemuan : II 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. K1 
3 3 2 3 4 3 2 

2. K2 
2 3 3 2 3 1 3 

3. K3 
3 2 3 3 2 3 3 

4. K4 
3 3 2 3 3 2 3 

5. K5 
4 2 3 2 3 2 3 

6. K6 
2 3 3 3 4 3 2 

7. K7 
3 3 2 3 3 2 3 

8. K8 
3 3 3 2 2 1 3 

9. K9 
3 2 3 3 4 2 3 

10. K10 
3 3 2 3 3 3 2 

11. K11 
4 2 3 2 3 2 3 

12. K12 
2 3 3 3 2 3 3 
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13. K13 
3 3 2 3 3 2 3 

14. K14 
3 2 3 3 4 2 2 

15. K15 
2 4 3 2 3 3 3 

16. K16 
4 2 3 2 3 2 3 

17. K17 
3 3 2 3 3 1 3 

18. K18 
3 3 2 3 3 2 3 

19. K19 
2 4 3 2 3 2 3 

20. K20 
3 3 3 2 2 3 2 

21. K21 
4 2 3 2 3 3 2 

22. K22 
2 3 3 3 4 2 3 

23. K23 
3 3 2 3 2 3 3 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS KONTROL) 

 

Sekolah : SD Negeri Tersono          Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : ……………...2019          Pertemuan : III 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. K1 
3 3 2 3 2 3 2 

2. K2 
4 2 3 3 2 3 3 

3. K3 
3 3 2 3 1 2 3 

4. K4 
3 3 2 3 3 2 2 

5. K5 
3 2 3 3 3 3 3 

6. K6 
2 3 3 2 2 3 2 

7. K7 
3 2 3 2 1 3 3 

8. K8 
2 3 2 3 1 2 3 

9. K9 
3 3 3 2 2 3 2 

10. K10 
3 3 2 3 3 2 3 

11. K11 
3 2 3 4 2 3 2 

12. K12 
4 2 3 3 2 3 3 
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13. K13 
3 3 2 1 2 3 2 

14. K14 
3 2 3 3 2 2 3 

15. K15 
2 3 2 3 3 3 2 

16. K16 
4 2 1 3 2 3 3 

17. K17 
3 3 1 3 2 2 3 

18. K18 
3 2 2 3 3 3 2 

19. K19 
3 3 2 2 3 2 3 

20. K20 
4 2 3 2 3 3 2 

21. K21 
3 3 1 3 2 3 3 

22. K22 
3 2 2 3 3 2 3 

23. K23 
3 3 3 2 2 3 2 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SD Negeri Rejosari 01         Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : …………………2019         Pertemuan : I 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. E1 
3 3 3 2 3 2 4 

2. E2 
3 4 2 3 4 3 4 

3. E3 
4 3 4 2 3 4 3 

4. E4 
3 3 3 3 4 4 3 

5. E5 
3 3 3 4 3 4 2 

6. E6 
2 3 2 3 4 3 4 

7. E7 
2 3 2 3 4 3 3 

8. E8 
3 4 3 2 3 3 3 

9. E9 
3 3 4 2 3 3 4 

10. E10 
4 3 3 2 3 4 3 

11. E11 
3 4 3 3 4 3 3 

12. E12 
3 3 4 3 3 4 3 
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13. E13 
3 3 4 3 3 2 3 

14. E14 
3 3 4 3 2 3 4 

15. E15 
4 3 3 2 3 3 3 

16. E16 
3 3 3 2 3 3 3 

17. E17 
3 4 3 3 2 2 3 

18. E18 
3 2 4 3 3 4 3 

19. E19 
4 3 2 4 4 3 4 

20. E20 
2 3 3 3 2 3 3 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SD Negeri Rejosari 01         Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : …………………2019         Pertemuan : II 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. E1 
3 3 4 2 3 3 4 

2. E2 
4 3 2 3 3 4 3 

3. E3 
3 3 4 3 2 4 3 

4. E4 
3 4 3 2 3 2 4 

5. E5 
3 3 4 2 3 3 2 

6. E6 
4 4 3 3 2 3 3 

7. E7 
3 4 3 3 2 3 4 

8. E8 
3 3 4 2 3 2 3 

9. E9 
4 3 2 3 3 4 3 

10. E10 
4 3 2 3 3 3 4 

11. E11 
3 3 2 4 3 3 2 

12. E12 
3 2 4 3 3 3 3 
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13. E13 
3 3 4 3 2 3 4 

14. E14 
3 4 2 3 2 4 3 

15. E15 
3 3 4 3 3 2 2 

16. E16 
3 4 2 3 3 3 3 

17. E17 
4 3 3 4 3 3 2 

18. E18 
3 3 2 3 3 2 3 

19. E19 
3 2 3 2 2 3 4 

20. E20 
3 3 3 4 3 3 3 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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HASIL LEMBAR OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR SISWA (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sekolah : SD Negeri Rejosari 01         Kelas  : IV 

Hari/Tanggal : …………………2019         Pertemuan : III 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1. E1 
3 3 4 2 3 3 4 

2. E2 
3 4 2 3 3 2 3 

3. E3 
4 3 2 3 4 2 3 

4. E4 
3 3 4 2 3 3 3 

5. E5 
4 3 2 3 3 4 3 

6. E6 
4 3 3 2 4 3 2 

7. E7 
3 3 4 2 3 4 2 

8. E8 
3 4 2 3 3 3 4 

9. E9 
3 4 3 2 4 3 3 

10. E10 
3 3 4 2 3 3 3 

11. E11 
3 4 2 3 2 3 4 

12. E12 
4 3 2 3 3 4 3 
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13. E13 
4 3 2 3 4 3 3 

14. E14 
3 3 4 2 3 2 3 

15. E15 
4 3 3 2 4 2 3 

16. E16 
3 3 4 3 2 3 4 

17. E17 
4 4 2 3 3 3 3 

18. E18 
3 3 3 2 4 3 4 

19. E19 
4 4 2 3 3 3 3 

20. E20 
3 3 3 3 4 4 3 

Jumlah Skor 
       

Presentase 
       

               Batang, ……………………2019 

                Observer 

 

 

 

                Puji Rahmawati 
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Hasil Wawancara dengan Siswa 

 

1. Apakah pembelajaran yang baru saja dilakukan memudahkan kalian atau tetap sulit 

dalam memahami sifat-sifat cahaya? 

Jawab : Iya belajar menjadi semakin mudah dan menarik 

2. Apakah respon kalian terhadap pemahaman sifat-sifat cahaya? 

Jawab : Sangat menarik dan menyenangkan 

3. Apakah kegiatan pembelajaran materi sifat-sifat cahaya seperti itu menambah kalian 

menjadi lebih senang untuk belajar? 

Jawab : saya semakin senang belajar 

4. Apakah memahami kegiatan sifat-sifat cahaya ada manfaatnya atau tidak bagi kalian? 

Jawab : iya ada manfaatnya jadi semakin tahu tentang sifat-sifat cahaya 

5. Menurut pendapat kalian apakah model mengajar materi sifat-sifat cahaya yang 

dilaksanakan guru menarik? 

Jawab : sangat menarik 

6. Menurut pendapat kalian apakah model pembelajaran yang dilakukan tadi dalam 

memahami sifat-sifat cahaya menyenangkan? 

Jawab : sangat menyenangkan 

7. Apakah model mengajar memahami sifat-sifat cahaya yang dilaksanakan tadi tidak 

membuat kalian jenuh?  

Jawab : tidak membuat jenuh 

8. Menurut pendapat kalian apakah model mengajar memahami sifat-sifat cahaya yang 

dilaksanakan guru bervariasi atau monoton? 

Jawab : iya bervariasi karena kegiatan pembelajaran melaksanakan proyek 

9. Apakah cara guru mengajar yang dilakukan tadi dapat meningkatkan motivasi belajar 

kalian untuk lebih giat membaca dan mempelajari sifat-sifat cahaya? 

Jawab : iya meningkatkan motivasi belajar IPA 

10. Apakah guru memberikan kebebasan kepada kalian atau tidak untuk bertanya mengenai 

materi sifat-sifat cahaya tersebut? 

Jawab : iya guru mempersilakan kami untuk bertanya hal yag belum dimengerti 

11. Apakah guru dalam mengajar memahami sifat-sifat cahaya tersebut sering memberi 

pertanyaan yang memancing kalian untuk lebih cepat memahaminya atau tidak? 

Jawab : iya guru sering memberikan pertanyaan 
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Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan kegiatan membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menggunakan tekhnologi untuk mengumpulkan informasi 
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Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa membuat cakram warna 
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Siswa membuat rancangan cakram warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengukur cakram warna 
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Siswa dan guru mencoba cakram warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil cakram warna 
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