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ABSTRAK 

 

Umi Faizah. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

(PBL) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR ILMU 

PENGETAHUAN ALAM PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI II 

AMPEL KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2009/2010, Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar IPA 

siswa kelas IV SD N 2 Ampel. Sasaran perubahan adalah motivasi belajar siswa, 

sedangkan variable tindakannya adalah model Problem Based Learning. 

Bentuk penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan model siklus. 

Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N 2 Ampel yang memiliki 

motivasi belajar rendah (kurang). Siswa kelas IV terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 

20 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumen, 

teknik tes, catatan lapangan, observasi, wawancara dan angket motivasi. Teknik 

analisis data menggunakan model analisis interaktif terdiri dari reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian pada siklus I, rata-rata nilai angket motivasi siswa sebesar 

74,85 (dalam kategori sedang), untuk materi pengaruh gaya terhadap benda, nilai 

rata-rata kelas siswa 73,75 (dalam kategori cukup) dengan persentase siswa yang 

memperoleh nilai di atas SKM adalah 55,88%. Pada siklus II, dengan materi yang 

sama menunjukkan peningkatan yaitu nilai rata-rata angket motivasi adalah 83,56 

(kategori baik) dengan nilai hasil evaluasi IPA rata-rata sebesar 81,91 dengan 

presentase siswa yang mendapat nilai di atas SKM adalah 88,23%. Dengan 

demikian dapat diajukan suatu rekomendasi, bahwa pembelajaran IPA dengan 

model Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa 

kelas IV SD N 2 Ampel. 
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ABSTRACTION 

 

Umi Faizah. APPLICATION PROBLEM BASED LEARNING FOR 

IMPROVEMENT OF MOTIVATION LEARN SCIENCE FOR STUDENT 

AT THE FOURTH GRADE OF SD N 2 AMPEL SCHOOL YEAR OF 

2009/2010, Skripsi, Surakarta : Teachership Faculty And Science Education Of 

University Of Sebelas Maret Surakarta, Mei 2010. 

This research purpose is to improve the motivation learn science for 

student at the fourth grade of SD N 2 Ampel. Change target is motivating to learn 

the student, is while his action variable is Problem Based Learning. 

Research form is classroom action research with cycle model. Every cycle 

consist of planning, implementation, observation and reflection. Subject at this 

research is student at the fourth grade of SD N 2 Ampel owning the motivation 

learn to lower. The student at the fourth of 14 boys student and 20 girls student. 

Technique data collecting used by document technique, test technique, not of 

field, observation, motivation enquette and interview. Technique analyze the data 

use the and with drawal of verification or conclusion. 

Cycle I value mean the enquette motivate the student equal to 74,85 to the 

object, integers value mean the student class of 73,75 (is value motivation 

category) with percentage of the student obtain get the above value minimum 

complete standart is 55,88%. At cycle of 2 items with same quantifying, integers 

value mean the student class of 83,56 (good value category) with value of is result 

of evaluation science mean equal to 81,91 (good value category) with percentage 

of the student obtain get the above value minimum complete standart is 88,23%. 

There by, based learning can improve the motivation learn science studies at the 

fourth grade of SD N 2 Ampel. 
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MOTTO 

 

 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh." 

(Terjemah: QS. Al Anfal : 95)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah, idealnya pendidikan tidak 

hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya 

merupakan proses yang mengantisipasi dan membicarakan masa depan. Menurut 

Buchori dalam Triyanto (2007 :1) bahwa pendidikan yang baik tidak hanya 

mempersiapkan siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut salah satu tugas guru selaku pelaksana pendidikan dalam 

mengelola proses belajar mengajar adalah perencanaan pembelajaran termasuk di 

dalamnya pemilihan model. Hal tersebut disebabkan adanya keyakinan bahwa 

setiap bidang studi dan siswa yang akan dihadapi memiliki karakteristik tersendiri 

dan perlu disadari bahwa satu model tidak dapat sesuai untuk semua bidang studi 

dan semua siswa. Demikian juga untuk bidang studi Ilmu Pengetahuan  Alam 

(IPA). Dalam Permendiknas tahun 2006, Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar 

terdiri atas 3 bahan kajian pokok yaitu biologi, fisika, dan kimia. Bahan kajian 

biologi mencakup semua makhluk hidup. Bahan kaijan fisika mempelajari 

struktur materi dan interaksinya untuk memahami sistem alam dan buatan. Bahan 

kajian kimia interaksi perubahan. Sedangkan Bahan Kajian IPA SD/MI menurut 

Tim Fokus (2009: 68) meliputi energi dan perubahannya serta bumi dan alam 

semesta. 

 Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

adalah masih rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini nampak pada 

saat pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa lebih banyak bermain 

bahkan tidur daripada memperhatikan pelajaran, siswa banyak yang tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, siswa merasa kesal jika mendapat tugas dari guru 

dan, terdapat beberapa siswa yang mendapatkan nilai ulangan di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Selain itu siswa merasa takut dan kesal saat ditunjuk 

guru untuk mengerjakan soal IPA didepan kelas. Motivasi ini tentunya merupakan 
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hasil kondisi pembelajaran yang bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah 

dimensi siswa itu sendiri. Pembelajaran yang bersifat konvesional tidak 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan 

motivasi dirinya dalam mengikuti pelajaran. Selain itu dalam pembelajaran yang 

bersifat konvensional cenderung teacher centered  yaitu guru menjelaskan 

sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan dan siswa juga dituntut menghafal 

konsep yang diajarkan oleh guru. Padahal dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal konsep tetapi melakukan 

penyelidikan untuk menentukan konsep secara mandiri sehingga siswa termotivasi 

mengikuti pelajaran.  

  Pembelajaran akan lebih memotivasi siswa jika sesuai dengan minat, 

kebutuhan perkembangan dan perbedaan individu setiap anak. Menurut Brede 

Kamp dalam St.Y.Slamet dan Suwarto (2007: 99) pembelajaran hendaknya 

disesuaikan dengan dua kesesuaian. 1) Kesesuaian dengan dunia anak, 2) 

Kesesuaian dengan individu itu sendiri. Disamping itu Raka Joni (1993: 17) 

menyatakan bahwa murid perlu dipandang sebagai keseluruhan yang memiliki 

organisasi dan struktur yang khas yang berusaha menciptakan berbagai pola reaksi 

menjadi keseluruhan yang bermakna. Bermakna dalam hubungan dengan 

lingkungannya, bukan saja dalam menyesuaikan dirinya, tetapi juga dalam 

pengarahannya terhadap suatu tujuan tertentu dalam realisasinya dengan cita-cita 

dan aspirasinya. Hal ini berarti bahwa kegiatan belajar menuntut aktivitas yang 

bukan hanya fisik, jalan-jalan dalam kelas, berbuat sesuatu tanpa sasaran yang 

jelas, melainkan ada keterlibatan mental, emosional, sosial dalam proses belajar 

mengajar yang sifatnya amat khusus. 

 Melihat karakteristik bidang IPA yang memiliki karakteristik, siswa 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran dengan 

menggunakan prosedur yang benar dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. 

Disamping itu tujuan pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) SD 
adalah (1) memahami konsep IPA dan keterkaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari; (2) memiliki keterampilan proses untuk 
mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitar; (3) 
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mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta 
kejadian di lingkungan sekitar; (4) bersifat ingin tahu, terbuka, kritik, 
mawas diri, bertanggung jawab, dan mandiri; (5) mampu menerapkan 
konsep IPA untuk menjelaskan gejala alam dan memecahkan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari; (6) mampu menerapkan teknologi 
sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang 
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. (7) mengenal dan memupuk 
rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan 
keagungan Tuhan. (Permendiknas, 2006 : 6). 

 
Oleh sebab itu, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai salah satu 

bidang studi di Sekolah Dasar (SD) khususnya di kelas tinggi yaitu kelas IV 

memberikan sumbangan sebesar-besarnya dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di atas guru 

dapat menerapkan model problem based learning sebagai strategi pemecahan 

masalahnya untuk memberdayakan karakteristik siswa itu sendiri. Dipandang dari 

kualitas hasil yang akan diperoleh siswa, maka model problem based learning 

akan memiliki kontribusi yang lebih baik daripada model konvensional yang 

menerapkan satu arah dari guru saja. 

Dalam model pembelajaran problem based learning pembelajaran 

didasarkan pada permasalahan yang membutuhkan penyelidikan dan penyelesaian 

nyata sehingga siswa termotivasi untuk berusaha menyelesaikan masalah secara 

mandiri. Sehingga dengan pengalaman tersebut siswa dapat memecahkan masalah 

serupa dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu penyebab kurang termotivasinya siswa dalam pembelajaran 

adalah adanya pemilihan model pembelajaran yang kurang memberikan 

pemberdayaan dari potensi murid dan karakteristik bidang itu sendiri, sehingga 

motivasi belajar kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang penerapan model problem based learning untuk 

meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
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B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagi sebagian anak pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dianggap mata 

pelajaran yang membosankan. 

2. Pada umumnya pembelajaran yang bersifat konvensional kurang memberi 

kesempatan pada siswa untuk memberikan potensi dirinya sehingga siswa 

kurang termotivasi dalam pembelajaran.  

3. Biasanya guru memberi tugas menghafal konsep-konsep Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) namun tidak pernah memberi tugas untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

4. Pembelajaran model problem based learning lebih meningkatkan 

pembelajaran yang berorientasi pada penyelidikan, akibatnya anak termotivasi 

mengikuti pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

C.  Pembatasan Masalah  

 Dengan adanya permasalahan yang cukup banyak, maka peneliti membatasi 

masalah pada upaya guru meningkatkan motivasi belajar IPA pada bab gaya 

dengan menggunakan model problem based learning di SD Negeri II Ampel 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.  

D.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

Apakah model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan 

motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas IV SD Negeri II 

Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali ?  

E. Tujuan Penelitian 

         Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui penerapan model problem based learning 

pada siswa kelas IV SD Negeri II Ampel. Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
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F.  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

1. Secara praktis 

a. Dapat memberikan masukan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi 

kendala-kendala yang sering timbul dalam rangka meningkatkan motivasi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan 

masalah dalam motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

c. Dapat mengubah paradigma guru dalam pembelajaran konvensional 

menjadi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.  

b. Dapat memperkaya khasanah keilmuan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A.  Tinjauan Pustaka  

1.  Tinjauan tentang Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(Pembelajaran Berdasarkan Masalah) 

a. Hakekat Pembelajaran  

 Pembelajaran menurut UU SPN No. 20 Tahun 2003 adalah proses 

interaksi prosedur dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran mempunyai dua manfaat dan karakter. Pertama dalam proses 

pembelajaran, proses mental siswa dilibatkan secara maksimal maksudnya 

siswa tidak hanya mendengar dan mencatat melainkan harus juga berpikir. 

Kedua dengan pembelajaran terbangun suasana dialogis dan proses tanya 

jawab secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang mereka 

konstruksi sendiri.  

 Pembelajaran menurut Gagne dalam www.http//krisna.blog.uns.ac.id 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar mengajar 

siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

 Pembelajaran menurut tim dosen strategi belajar dan mengajar UNS 

(2006: 6) adalah membelajarkan siswa menggunakan azas pendidikan maupun 

teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa.  

 Pembelajaran menurut Oemar Hamalik dalam St. Y. Slamet dan 

Suwarto (2007:110) adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 

laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, audio, dan 
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video tape. Fasilitas perlengkapan meliputi ruang kelas, perlengkapan, 

audiovisual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan penyampaian 

informasi, praktek, belajar dan sebagainya.  

 Untuk itu jika dilihat dari kondisi pembelajaran maka pendidikan 

formal harus mampu memaksimalkan peluang bagi siswa, untuk 

berlangsungnya interaksi yang hakiki, bukan sekedar menyampaikan 

pengetahuan dan membentuk ketrampilan saja yang diperlukan maka akan 

menurunkan kualitas pembelajaran.  

 Pembelajaran menurut Winfred F. Hill (2008 : 33) adalah studi 

mengenai bagaimana kognisi dimodifikasi oleh pengalaman. Dalam 

pembelajaran siswa pengetahuannya terbentuk atas persepsi, sikap atau 

keyakinan yang dimiliki individu dalam menghadapi lingkungannya.  

 Menurut Corey dalam tim dosen SBM UNS (2007: 6) pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.  

 Berdasarkan uraian di atas pembelajaran adalah proses mengatur 

lingkungan agar terjadi interaksi siswa dengan lingkungannya. Pada suatu saat 

siswa menerima rangsangan di lingkungan yang luas, sementara pada saat lain 

rangsangan itu terlalu kecil. Lingkungan yang diharapkan tentu saja 

lingkungan yang seimbang dengan kondisi siswa agar tidak terlalu besar 

memberi rangsang, akan tetapi tidak terlalu kecil dari rangsangan. Lingkungan 

yang terlalu besar memberi rangsangan dapat mengakibatkan siswa menjadi 

tergantung, sehingga kurang membangkitkan kreativitas siswa. Sedangkan 

lingkungan yang terlalu kecil dari rangsangan menyebabkan anak kurang 

motivasi belajar. Pada gilirannya anak akan menyalurkan energi dan 

menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan 

pembelajaran. 

b. Hakekat Model Pembelajaran  

  Model pembelajaran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

sistem belajar yang tidak dapat dipisahkan dari sistem lainnya. Menurut Joyce 
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dalam Triyanto (2007: 5) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas/pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya: buku-buku, film, 

komputer, kurikulum dan lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan 

guru mendesain pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran.  

  Menurut tim dosen strategi belajar dan pembelajaran UNS (2007: 24) 

model pembelajaran adalah suatu pola instruksional yang memberikan proses 

spesifik dan penciptaan situasi lingkungan tertentu yang mengakibatkan para 

siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan khusus pada tingkah laku 

mereka.  

  Menurut Nurulwati dalam Triyanto (2007: 5) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu dan befungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar.  

  Menurut Arends dalam Triyanto (2007: 7) menyatakan the term 

teaching model refers a particular approach instruction that includes its 

goals, syntax, environment, and management system. Istilah model pengajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, tujuannya, 

sintaksnya, lingkungannya, dan pengelolaan.  

  Dengan demikian dapat disimpulkan model pembelajaran merupakan 

salah satu bagian dari keseluruhan sistem belajar yang tidak dapat dipisahkan 

dari sub sistem yang lain. Model pembelajaran berhubungan dengan 

perencanaan yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

lingkungan instruksional tertentu. Hal tersebut meliputi lingkup dan urutan 

kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, agar dapat 

diberikan kemudahan dan fasilitas kepada siswa dalam setiap mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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c. Ciri-Ciri Model Pembelajaran  

  Istilah model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode atau prosedur. Model-model pembelajaran mempunyai empat 

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode dan prosedur. Ciri-ciri 

menurut Triyanto (2007: 6) tersebut adalah : rasional teoritik yang disusun 

oleh para pencipta dan para pengembangnya, landasan pemikiran tentang apa 

dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai), tingkah 

laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan 

berhasil, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. 

(1) Istilah model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model 

pembelajaran yang luas dan menyeluruh. 

  Contohnya pada model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-

kelompok siswa bekerjasama memecahkan suatu masalah yang 

disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan model 

pembelaran tersebut, seringkali siswa menggunakan berbagai macam 

keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berfikir kritis. Model 

pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar 

kontruktivitas. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan 

permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama 

diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu 

siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap 

kegiatan, guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan 

strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesiakan. 

Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada 

upaya penyelidikan siswa.  

 (2) Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajarannya, sintaks (pola urutan) dan sifat lingkungan belajarnya. 

Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah 

pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk 

membantu siswa mempelajari keterampilan dasar sepeerti tabel perkalian 
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atau untuk topik-tpoik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. 

Akan tetapi ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-

konsep Matematika tingkat tinggi.  

 (3) Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran adalah pola yang 

menggambarkan urutan alur tahap keseluruhan yang pada umumnya 

disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) 

dari suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Sintaks 

(pola urutan) dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki 

komponen-komponen yang sama. Contoh setiap model pembelajaran 

diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa 

agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran 

diakhiri dengan tahap menutup pelajaran, di dalamnya meliputi kegiatan 

merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan 

bimbingan guru.  

 (4) Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya model pembelajaran 

kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia 

meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran 

problem solving harus melaksanakan penyelidikan-penyelidikan atau 

eksperimen.  
 

  Selain itu ciri-ciri khusus pada suatu model pembelajaran menurut 

Nieveen dalam Triyanto (2007: 8), suatu model pembelajaran dikatakan baik 

jika kriteria memenuhi sebagai berikut : (1) Aspek Validitas; (2) Praktis; (3) 

Efektif. 

  (1) Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu apakah model 
dikembangkan dan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat dan 
model terdapat konsistensi internal.  

  (2) Aspek praktis yaitu jika memenuhi kriteria sebagai berikut: apabila 
para ahli dan praktisi menyatakan apa yang dikembangkan dapat 
diterapkan dan kenyataan menunjukkan bahwa apa yang 
dikembangkan tersebut dapat diterapkan.  
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  (3) Aspek efektif yaitu para ahli menyatakan bahwa model tersebut 
efektif dan secara operasional model tersebut memberikan hasil 
sesuai dengan harapan.  

 
Sedangkan menurut Tim Dosen Strategi Belajar dan Pembelajaran (2007: 24) 

ciri-ciri model pembelajaran adalah:  

1. Memiliki prosedur ilmiah 
 Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang 

sistematik untuk mengolah tingkah laku siswa.  
2. Memiliki spesifikasi dan hasil belajar  
 Suatu model pembelajarn menyebutkan hasil-hasil belajar 

mendetail mengenai penampilan siswa.  
3. Menyebutkan spesifikasi lingkungan belajar 
 Setiap model mengajar menyebutkan secara tegas kondisi 

lingkungan, respon dari para siswa diobservasi. 
4. Memiliki kriteria penampilan.  
 Suatu model pembelajaran menunjukkan kriteria  penerimaan 

penampilan yang diharapkan dari para siswa. Model pembelajaran 
merencanakan tingkah laku yang diharapkan siswa yang dapat 
didemonstrasikan setelah langkah pembelajaran tertentu.  

5. Memiliki spesifikasi cara-cara pelaksanaannya.  
 Suatu model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang 

menunjuk reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungan.  
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri model 

pembelajaran adalah memiliki spesifikasi hasil belajar dan tujuan secara 

afektif, kognitif, dan psikomotorik, memiliki pola urutan yang jelas dalam 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa dan guru, dan membutuhkan 

pengelolaan lingkungan belajar yang berbeda dari setiap model tergantung 

tujuan yang ingin dicapai dan model yang digunakan.  

d. Hakekat Model Problem Based Learning (Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah) 

   Problem Based Learning merupakan salah satu model yang 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang 

dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan 

dan inkuiri.  

   Menurut Dewey dalam Triyanto (2007: 67) model pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon, 

merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan 
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memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan 

sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga 

masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari 

pemecahannya dengan baik. Pengalaman yang diperoleh siswa dari 

lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh 

pedoman dan tujuan belajarnya. Pembelajaran berdasarkan masalah 

merupakan pendekatan efektif untuk pembelajaran proses berpikir tingkat 

tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memperoleh informasi yang 

sudah jadi dalam benaknya dan menyusup pengetahuan mereka sendiri tentang 

dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar. 

   Menurut Arends dalam Triyanto (2007: 68) model pembelajaran 

berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun 

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi, kemandirian dan percaya diri. Model pembelajaran ini 

juga mengacu pada model pembelajaran lain seperti pembelajaran berdasarkan 

proyek pembelajaran berdasarkan pengalaman, belajar otentik dan 

pembelajaran bermakna.  

Pembelajaran Berdasarkan Masalah atau Problem Based Learning 

menurut http://www.lrckesehatan.net/cdroms_htm/pbl/pbl.htm  adalah Suatu 

proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan 

dalam suatu lingkungan pekerjaan.  

Problem Based Learning (PBL) menurut 

http://www.lrckesehatan.net/cdroms_htm/pbl/pbl.htm adalah lingkungan 

belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar. Yaitu, sebelum 

pembelajar mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu 

masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Masalah 

diajukan sedemikian rupa sehingga para pebelajar menemukan kebutuhan 

belajar yang diperlukan agar mereka dapat memecahkan masalah tersebut.  
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Pembelajaran berdasarkan masalah menurut 

http://wyw1d.wordpress.com/2009/10/17/pembelajaran-berdasarkan-masalah-

pbi/  merupakan model pembelajaran yang mengikuti pola Top-down. 

Pembelajaran yang demikian ini merupakan implementasi dari teori belajar 

konstruktivisme. Penerapan pembelajaran ini adalah memecahkan masalah 

keseharian (authentik) sehingga anak sudah dibiasakan dengan situasi nyata 

sehari-hari. 

   Berdasarkan uraian dapat disimpulkan model pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya masalah yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan 

yang nyata sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. 

Suatu konsekuensi logis, karena dengan berusaha mencari pemecahan masalah 

secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman kongrit, dengan 

pengalaman tersebut dapat digunakan pula memecahkan masalah-masalah 

serupa, karena pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi siswa. 

e. Ciri-Ciri Model Problem Based Learning  

   Menurut Arends (1997: 349) karakteristik pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah  sebagai berikut :  

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan di 
sekitar di sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, 
pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di 
sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya yang secara sosial 
penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa. Mereka 
mengajukan situasi kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban 
sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk 
situasi itu.   

2. Berfokus pada keterkaitan antara disiplin. Pembelajaran berdasarkan 
masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, 
Matematika, Ilmu-Ilmu Sosial) masalah yang akan nyata agar dalam 
pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata 
pelajaran.  

3. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah 
mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk 
mencari penyelesaian nyata. Mereka harus menganalisis dan 
mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat 
ramalan, mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan 
eksperimen (jika diperlukan), mmebuat inferensi, dan merumuskan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kesimpulan. Sudah barang tentu, metode penyelidikan yang 
digunakan bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. 

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran 
berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk 
tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang 
menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang 
mereka temukan. Produk  tersebut berupa laporan, model fisik, video 
maupun program komputer. Karya nyata dan peragaan seperti yang 
akan dijelaskan kemudian, direncanakan siswa untuk 
mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa 
yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif terhadap 
laporan tradisional atau makalah.  

5. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 
yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 
berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama memberikan 
motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 
kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 
dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 
berfikir.  

 
f. Manfaat Model Problem Based Learning  

    Manfaat pembelajaran berdasarkan masalah menurut Ibrahim dalam 

Triyanto (2007: 70) adalah pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang 

untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada 

siswa tetapi dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman 

nyata/stimulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri.  

    Menurut Sudjana dalam Triyanto (2007: 71) manfaat khusus yang 

diperoleh dari model problem based learning adalah membantu siswa 

merumuskan tugas-tugas dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran serta 

objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di 

sekitarnya.  

    Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan manfaat dari model 

problem based learning adalah untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

siswa  untuk memecahkan masalah secara mandiri berdasarkan pengalaman 

yang dimilikinya, pengamatan yang dilakukan, dan ilmu yang dimiliki.  
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g. Sintaks Pembelajaran Berdasarkan Masalah  
    Pengajaran berdasarkan masalah menurut Nur dalam Triyanto (2007: 

72) terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan 

siswa dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil 

kerja siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-langkah 

pada tabel 1  

Tahap Tingkah laku guru 
Tahap 1  
Orientasi  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,  

Tahap 2 
Mengorganisasikan siswa untuk  
belajar  

Guru membantu siswa untuk  
mendefinisikan dan mengorganisasikan  
tugas belajar yang berhubungan dengan  
masalah tersebut 

Tahap 3 
Membimbing penyelidikan  
individual maupun kelompok  

Guru mendorong siswa untuk  
mengumpulkan informasi yang sesuai,  
melaksanakan eksperimen, untuk men- 
dapatkan penjelaan dan pemecahan  
masalah  

Tahap 4 
Mengembangkan dan menyajikan  
hasil karya  

Guru membantu siswa dalam merencana 
kan dan menyiapkan kerja yang sesuai  
seperti laporan, video, dan model serta  
membantu mereka untuk berbagi tugas  
dengan temannya 

Tahap 5 
Menganalisis dan mengevaluasi  
proses pemecahan masalah  

Guru membantu siswa untuk melakukan  
refleksi atau evaluasi terhadap  
penyelidikan mereka dan proses-proses 
yang mereka gunakan  

         Menurut Ibrahim dalam Triyanto (2003: 15) di dalam PBL, peran guru 

berbeda dengan kelas tradisional. Peran guru antara lain sebagai berikut :  

1. Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah 
autentik yaitu masalah kehidupann nyata sehari-hari.  

2. Memfasilitasi atau membimbing penyelidikan misalnya melakukan 
pengamatan atau melakukan eksperimen atau percobaan.   

3. Memfasilitasi dialog siswa.  
4. Mendukung belajar siswa.  
5. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 
berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama memberikan 
motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 
kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 
dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 
berfikir.  
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   Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan masalah sebagai berikut.  

 1). Tugas-tugas perencanaan  

  Karena hakikatnya interaktif, model pembelajaran berdasarkan masalah 

membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya.  

2). Tugas interaktif  

a) Orientasi siswa pada masalah  

  Siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar  

  Dalam model ini dibutuhkan keterampilan kerjasama antar siswa untuk 

penyelidikan.  

c) Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok  

  - Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi 

  - Guru mendorong pertukaran ide  

  - Puncak proyek pengajaran  berdasarkan masalah adalah penciptaan 

dan peragaan artefak seperti laporan, poster, dan model-model 

fisik.  

d) Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah  

  Tugas guru adalah membantu siswa menganalisis masalah dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka sendiri dan keterampilan yang 

mereka gunakan.  

 

2.  Tinjauan tentang Motivasi Belajar IPA 

a. Hakikat Belajar  

   Belajar menurut Tim Dosen SBM UNS (2007: 2) adalah suatu proses 

yang ditandai adanya perubahan dalam diri seseorang. Perubahan tersebut 

dapat ditunjukkan dalam bentuk pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan 

tingkah laku, keterampilannya, kecakapannya, kemampuan, daya reaksinya 

dan daya penerimaannya.  
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         Belajar adalah proses perubahan secara aktif, proses mereaksi 

terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan 

pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses 

melihat, mengamati dan memahami sesuatu yang dipelajari 

(http//krisna.blog.uns.ac.id,).  

          Belajar menurut Forest W. Parkey dalam Nabisi Lapono (2008: 14) 

belajar adalah kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, 

mengembangkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan 

dalam proses belajar.  

          Belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar 

maka responnya menjadi baik, sebaliknya, bila orang tidak belajar responnya 

menurun.  

          Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi 11: 747) adalah 

”penguasaan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru ”.  

          Belajar menurut Gagne dalam Dimyati dan Mujiyono (2002: 10) 

adalah interaksi antara keadaan internal kognitif siswa dengan stimulus dari 

lingkungan. Proses kognitif tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan 

intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat, kognitif.  

        Belajar menurut Tim MKDK IKIP Semarang dalam Nabisi 

Lapono(2008:11) adalah proses atau usaha yang dilakukan individu 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

        Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang baik secara kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kemampuan, daya reaksi dan daya 

penerimaan.  

b. Ciri Belajar  

 Belajar merupakan tindakan yang kompleks. Oleh karena itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut :  

1. Siswa yang bertindak belajar atau pembelajar 
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2. Memperoleh hasil dan pengalaman hidup   

3. Internal pada diri pebelajar  

4. Berada di sembarang tempat  

5. Berlangsung sepanjang hayat  

6. Harus memiliki motivasi belajar yang kuat  

7. Dapat memecahkan masalah  

8. Dapat mempertinggi martabat pebelajar  

9. Hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring  

Menurut Tim Dosen pengembang MKDK-IKIP Semarang dalam Nabisi 

Lapono (2008: 12), karakteristik perubahan tingkah laku adalah sebagai 

berikut :  

a. Perubahan tingkah laku secara secara sadar atau sekurang-kurangnya 

merasa terjadi perubahan dalam dirinya.  

Contoh seseorang merasa pengetahuannya bertambah, kemahirannya 

bertambah.  

b. Perubahan dalam belajar kontinu dan fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus dan 

tidak statis.  

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  

Dalam perubahan belajar senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.  

d. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara  

Perubahan yang terjadi bersifat menetap atau permanent untuk beberapa 

saat saja.  

e. Perubahan dalam belajar bertujuan  

Perubahan tingkah laku ini karena ada tujuan yang ingin dicapai. 

Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar 

disadari.  

f. Perubahan mencakup aspek tingkah laku. 
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Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan aspek tingkah laku, baik sfektif, kognitif, 

maupun psikomotorik  

Adapun ciri-ciri kegiatan belajar menurut Sumardi Surya Brata dalam Tim 

Dosen SBM UNS (2007: 3) adalah :  

 1. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan pada diri individu yang 

belajar (dalam arti behavioral change) baik aktual maupun potensial.  

 2. Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kemampuan baru 

yang berlaku relatif lama.  

 3. Perubahan itu terjadi karena adanya usaha dari individu  
 
    Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri 

proses belajar yaitu: 1) usaha untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, nilai 

dan sikap, 2) belajar menghasilkan adanya perubahan tingkah laku, 3) belajar 

yang pengalaman, 4) fenomena tingkah laku adalah interaksi aktif dengan 

lingkungannya.   

c. Pengertian Motivasi Belajar 

              Pengertian motivasi menurut Mc.Donald, sebagaimana dikutip 

Martinis Yamin (2007: 217) mengemukakan bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan 

didahului adanya tanggapan. Dari pengertian ini mengandung tiga macam 

elemen penting (a) bahwa memotivasi mengawali terjadinya perubahan energi 

pada setiap diri individu, (b) motivasi ditandai dengan munculnya rasa / feeling 

afeksi seseorang, (c) motivasi dirangsang karena tujuan.  

   Motivasi menurut Hamzah (2006: 1) motivasi adalah kekuatan baik 

dari dalam maupun dari luar yang mendorong untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditentukan sebelumnya/orang-orang yang dipimpinnya untuk 

melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan lebih dahulu.  

   Menurut Hermine Marshall motivasi belajar dalam 

http//sunartombs.wordpress.com adalah kebermaknaan, nilai, dan keuntungan-
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keuntungan kegiatan belajar mengajar tersebut menarik siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

 Menurut Salvin dalam Nabisi Lapono (2008: 133) motivation is one of 

the most important components of learning as an internal process that 

activities, guides, and mountains behavior time.  

 Sesuai penjelasan Salvin motivasi adalah komponen yang sangat 

penting dalam pembelajaran. Di dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

individu tidak sekedar membaca buku, mendengarkan penjelasan atau kegiatan 

fisik yang teramati. Di dalam melakukan kegiatan belajar, individu secara 

mental menjadi aktif terarah pada hal tertentu. Keaktifan mental individu yang 

belajar tersebut dapat bertahan lama dan terarah apabila individu memiliki 

motivasi belajar yang tinggi, sebaliknya jika kegiatan belajar individu yang 

memiliki motivasi belajar yang rendah cenderung tidak lama dan tidak terarah.  

 Menurut John Jung ( 2008 : 4 ) motivations is a simple but accurate 

definition of motivation is not easy. It must be able to include terms that refer 

to such diverse states as desires, wishes, plans, goals, intents, impulses and 

purposes. Some of these states imply a deliberate and calculated process 

involving reason. Artinya : sebuah motivasi yang sederhana tapi bermakna 

tepat tidaklah mudah. Harus bisa disertakan istilah yang merujuk pada 

bermacam-macam bagian seperti keinginan, harapan, rencana, cita-cita, 

maksud, gerak hari, tujuan. Beberapa dari bagian tersebut secara tidak 

langsung menyatakan sebuah kesengajaan dan serangkaian proses yang 

melibatkan alasan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah kekuatan baik dari dalam maupun luar diri 

seseorang yang merupakan dorongan atau tenaga penggerak untuk memulai 

suatu kegiatan belajar atas kemauannya sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dikaitkan dengan belajar, maka dorongan tersebut berupa 

keinginan belajar seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan atau keinginan yang 

ingin dicapainya dalam proses belajar yang ditandai dengan munculnya afeksi 

seseorang dan didahului adanya tanggapan belajar.  
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d.  Jenis-jenis motivasi  

 Setiap perbuatan belajar didorong oleh suatu motif. Menurut sifat 

motivasi dibagi 2, yaitu : motivasi yang bersifat intrinsik dan motivasi yang 

bersifat ekstrinsik.  

   Motivasi yang bersifat intrinsik yaitu motivasi yang terbentuk karena 

orang tersebut senang melakukannya. Motivasi ini merupakan kegiatan belajar 

dimulai dan diteruskan, berdasarkan penghayatan sesuatu kebutuhan dan 

dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Keinginan ini 

diwujudkan dalam upaya kesungguhan sesorang untuk mendapatkannya.     

 Motivasi yang bersifat ektrinsik adalah dorongan terhadap perilaku 

seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat 

sesuatu karena adanya hadiah dan menghindari hukuman. Motivasi ini 

merupakan kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan 

seseorang tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan belajarnya 

sendiri. Menurut Winkel dalam Martinis Yamin (2007: 227) beberapa bentuk 

motivasi belajar ekstrensik diantaranya adalah : belajar demi memenuhi 

kewajiban, belajar demi menghindari hukuman, belajar demi memperoleh 

hadiah, belajar demi meningkatkan gengsi, belajar demi memperoleh pujian, 

dan belajar demi memenuhi persyaratan kenaikan pangkat.  

 Menurut Dimyati dan Mujiyono (2002 : 37) sifat motivasi yaitu 

motivasi yang bersifat internal / eksternal.  

Motivasi yang bersifat internal yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Namun pada siswa motivasi internal itu sangat kecil.  

  Motivasi bersifat eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang , contohnya guru, orang tua, teman, buku dan sebagainya. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan motivasi belajar 

dibedakan atas dua jenis yaitu  

1) Motivasi belajar internal adalah motivasi belajar yang terdorong dari 

dalam diri seseorang dan motivasi belajar yang terdorong dari luar diri 

seseorang. Motivasi belajar yang terdorong dari dalam diri seseorang 

dalam belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan suatu 
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kebutuhan dan dorongan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas 

belajar.  

2) Motivasi belajar eksternal adalah motivasi yang terdorong dari luar diri 

seseorang dalam belajar timbul dari dorongan dan kebutuhan seseorang 

tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan belajarnya sendiri.  

e. Ciri-ciri motivasi belajar  

     Menurut Moslow dan Rogers dalam Dimyati dan Mujiyono (2002: 

92), motivasi memiliki ciri-ciri : (1) kemampuan mengamati suatu realitas 

secara efisien, (2) dapat menerima diri sendiri secara wajar, (3) berperilaku 

spontan, sederhana dan wajar, (4) terpusat pada masalah atau tugasnya, (5) 

memiliki kebutuhan privasi/kemandirian yang tinggi, (6) memiliki kebebasan 

dan kemandirian terhadap lingkungan,  (7) dapat menghargai dengan rasa 

hormat dan penuh gairah, (8) dapat mengalami pengalaman puncak, (9) 

memiliki rasa keterkaitan, solidaritas kemanusiaan yang tinggi, (10) dapat 

menjalin hubungan pribadi yang wajar, (11) memiliki watak terbuka dan bebas 

prasangka, (12) memiliki standar kesusilaan tinggi, (13) memiliki rasa humor 

terpelajar, (14) memiliki kreativitas dalam kehidupan, (15) memilki otonomi 

tinggi.  

     Sedangkan menurut Munandar dalam dalam Nabisi Lapono (2007: 83) 

motivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut (a) tekun menghadapi tugas (dapat 

bekerja terus menerus dalam waktu lama, tidak pernah berhenti sebelum 

selesai, (b) untuk menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), (c) tidak 

memerlukan dorongan dorongan orang lain berprestasi sebaik mungkin, (d) 

ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan di kelas, (e) selalu 

berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin, (f) menunjuk minat terhadap 

bermacam-macam masalah orang dewasa, (g) senang dan rajin belajar penuh 

semangat, (h) cepat bosan dengan rutinitas (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang  sehingga kurang kreatif, (i) dapat mempertahankan 

pendapatnya dan tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini, (j) 

mengejar tujuan jangka panjang.  
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  Berdasarkan Uraian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri motivasi belajar 

adalah tekun menghadapi tugas, memiliki kemandirian, senang dan rajin 

belajar penuh semangat, dapat mempertahankan pendapat yang diyakini, 

terpusat pada masalah dan tugasnya, tidak mudah putus asa, memiliki 

kreativitas tinggi dan menunjuk minat terhadap bermacam-macam masalah 

orang-orang dewasa.  

f. Teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran  

   Di dalam proses belajar mengajar di sekolah pemberian motivasi 

sangat penting mengingat keadaan siswa yang dinamis dan berubah.  

    Sejalan dengan itu, Hamzah B. Uno (2006: 35) mengungkapkan 

beberapa teknik motivasi dalam pembelajaran : (1) pernyataan penghargaan 

secara verbal, (2) menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, 

(3) menimbulkan rasa ingin tahu, (4) memuculkan sesuatu yang tidak diduga 

siswa, (5) menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa, (6) 

menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar, (7) 

gunakan kaitan yang unik dan tidak terduga untukmenerapkan konsep dan 

prinsip yang telah dipahami, (8) menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal 

yang telah dipelajari sebelumnya, (9) menggunakan stimulasi permainan, (10) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan kemahirannya di 

depan umum, (11) mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan 

keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, (12) memahami iklim sosial dalam 

sekolah, (13) memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat, (14) memadukan 

motif-motif yang kuat, (15) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, 

(16) merumuskan tujuan sementara yang kuat, (17) memberitahukan hasil 

kerja yang dicapai, (18) membuat suasana persaingan nasehat antara para 

siswa, (19) mengembangkan persaingan dengan diri sendiri, (20) memberikan 

contoh positif.  

g. Peranan Motivasi dalam Belajar  

    Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. 

Menurut Hamzah B. Uno motivasi memiliki beberapa peranan penting yaitu 
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menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan 

belajar dan menentukan ketekunan belajar.  

 1. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar  

  Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak 

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang 

pernah dilaluinya.  

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan 

kebermaknaan belajar. Anak akan tertarik belajar sesuatu, jika yang 

dipelajari sedikitnya sudah dapat diketahui dan dinikmati manfaatnya bagi 

anak.  

3. Motivasi menentukan ketekunan  

  Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha 

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil 

yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar 

menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya apabila seseorang 

kurang/ tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama 

belajar. Dia mudah tergoda mengerjakan hal lain dan bukan belajar. Itu 

berarti motivasi sangat berpengaruh dalam ketahanan dan ketekunan 

belajar.  

   Menurut Dimyati dan Mujiyono (2002: 85) penanaman motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: (1) menyatakan kedudukan pada awal belajar, 

proses dan hasil belajar, (2) menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar 

yang dibandingkan dengan teman sebaya, sebagai ilustrasi jika terbukti usaha 

belajar seseorang kurang memadai, (3) membesarkan semangat belajar sebagai 

ilustrasi, dibiayai orang tua, setelah ia ketahui bahwa dirinya telah 

menghabiskan dana untuk belajar, (4) menyadarkan tentang adanya perjalanan 

belajar dan kemudian bekerja.  

   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan peranan motivasi belajar 

adalah untuk menentukan penguatan belajar, membesarkan semangat belajar  
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menentukan ketekunan siswa dan memperjelas tujuan belajar yang erat 

kaitannya dengan kebermaknaan belajar.  

h.  Indikator Motivasi Belajar IPA 

 Motivasi belajar IPA adalah kondisi psikologis yang merupakan 

tenaga penggerak dalam diri atau luar diri seseorang untuk memulai sesuatu 

kegiatan atau aktivitas belajar IPA atas kemauannya sehingga tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai. 

Indikator Motivasi Belajar IPA menurut 

http//www.muhammadwinafgani.blogspot.com.2008/04/lembarobservasi-

sikap-siswa.html. adalah kesiapan, kemauan, perhatian, daya serap, partisipasi, 

keaktifan, keantusiasan, kerjasama, keingintahuan dan nilai. 

Untuk menentukan keberhasilan indikator motivasi belajar berdasarkan 

interval dan klasifikasi keberhasilan menurut 

http//www.diknum.go.id/dataapp/kurikulum/5.../3... yang tertera pada tabel 2 

sebagai berikut : 

 

No Klasifikasi Keberhasilan Interval Nilai 

1 Sangat Baik 85 – 100 

2 Baik 75 – 84 

3 Sedang 65 – 74 

4 Kurang 55 – 64 

5 Sangat Kurang < 55 

 

Untuk menghitung persentase angket motivasi menurut 

http//www.diknum.go.id/dataapp/kurikulum/5.../3... adalah sebagai berikut : 

Hasil      =     Jumlah skor pengumpulan data     x 100 % 
                           Jumlah Skor Kriterium 
Jumlah skor kriterium adalah jumlah skor tertinggi x responden  

i. Hakekat Pembelajaran IPA  

    Leo Sutrisno, Hery Krisnandi, Kartono (2007: 19) IPA adalah uasaha 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (corect) pada 
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sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true) dan dijelaskan dengan 

penalaran sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). 

Jadi IPA mengandung 3 hal yaitu : proses (usaha manusia memahami alam 

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

produk (kesimpulan lainnya betul).  

    Dalam buku ensiklopedia Indonesia (1981: 1382) dijelaskan ilmu-

ilmu alam (realita dari bahasa latin artinya nyata adalah kelompok ilmu 

pengetahuan alam yang bertujuan merumuskan paham-paham dan hukum-

hukum alam serta menciptakan teori-teori secara sistematis berdasarkan 

pahaman buku alam tersebut). Dibedakan antara : a) ilmu-ilmu alam yang 

menyelidiki alam bernyawa, meliputi ilmu-ilmu alam yang berpokok pada 

ilmu hayat, b) ilmu-ilmu alam yang menyelidiki alam tidak bernyawa meliputi 

ilmu fisika, ilmu kimia dan ilmu bintang.  

    Menurut Wikepedia dalam Leo Sutrisna at all (2007: 27) Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah sebuah mata pelajaran yang membahas ilmu 

biologi, fisika, dan kimia untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP).  

    Ilmu Pengetahuan Alam menurut Carind dan Sund dalam tim fokus 

(2007:1) merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan 

konsep yang terorganisir tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan 

pengujian gagasan.  

    Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam 

sekitar, baik biotik maupun abiotik dengan jalan mengadakan pengamatan 

langsung dari berbagai jenis lingkungan alam dan buatan manusia dengan 

prosedur yang tepat sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.  

j. Cabang-Cabang Ilmu Pengetahuan Alam  

    Menurut Leo Sutrisno at all (2007: 28) cabang Ilmu Pengetahuan 

Alam terdiri dari 5 cabang ilmu yaitu Biologi, Fisika, Kimia, Ilmu Bumi dan 

Astronomi.  
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 1. Biologi  

  Biologi adalah Ilmu pengetahuan mengenai kehidupan, istilah ini diambil 

dari bahasa latin, bios (hidup) dan logos (lambang ilmu) objek kajian 

biologi sangat luas dan mencakup semua makhluk hidup.  

2. Fisika  

  Fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu alam. Fisika 

mempelajari struktural materi dan interaksinya untuk memahami sistem 

alam dan sistem buatan (teknologi).  

3. Kimia  

  Kata kimia berasal dari bahasa Arab ”alkimia” yang berarti seni 

transformasi atau ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai 

komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul 

(tingkat mikroskopis). Kimia juga mempelajari perubahan atau interaksi 

mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari.  

4. Ilmu Bumi  

  Ilmu Bumi (erath science, geoscience) adalah suatu istilah untuk 

kumpulan cabang-cabang pengetahuan yang mempelajari bumi. Cabang 

ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia 

dan biologi untuk memerikan lapisan-lapisan kulit bumi.  

5. Astronomi  

  Astronomi secara etimologi berarti ilmu binatang. Astronomi adalah ilmu 

yang mempelajari peristiwa yang terajdi di luar bumi. Ilmu ini 

mempelajari evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat 

di langit (dan di luar bumi, juga proses yang melibatkan mereka)  

k. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

    Tujuan pembelajaran IPA SD adalah: (1) memahami konsep IPA dan 

keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari, (2) memiliki keterampilan proses 

untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitar,              

(3) mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta 

kejadian di lingkungan sekitar, (4) bersifat ingin tahu, terbuka, kritis, mawas 

diri, bertanggungjawab, dan mandiri, (5) mampu menerapkan konsep IPA 
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untuk menjelaskan gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, (6) mampu menerapkan teknologi sederhana yang berguna untuk 

memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari,    

(7) mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga 

menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan (Permendiknas, 2006 : 6).  

    Tujuan pembelajaran IPA sebagai berikut: a) siswa mampu 

menafsirkan informasi/data tentang perkembangbiakan mahkluk hidup dan 

keadaan populasi; b) siswa mengenal alat indera dan fungsinya dan mampu 

melakukan percobaan untuk menyelidiki kepekaan alat indera tertentu; c) 

siswa memahami sifat-sifat dan kegunaan magnet dan listrik serta mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan d) siswa dapat mengenal 

fungsi organ tubuh manusia.  

    Menurut http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/ 

1670 adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Hadiat dkk. (1995: 7) mengungkapkan tujuan pembelajaran IPA di SD 

yaitu: a) agar siswa memiliki konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari; b) agar siswa memiliki keterampilan untuk 

mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya, c) agar siswa 

mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan 

suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; dan d) agar siswa 

mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari 

kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.  

    Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar adalah agar siswa mampu memiliki 

keterampilan mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya 

dengan pengamatan dan percobaan sehingga menyadari kebesaran dan 

keagungan Tuhan Yang Maha Esa.  

l.  Karakteristik IPA SD 

              Ilmu pengetahuan Alam (IPA) merupakan Ilmu Pengetahuan yang 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA bukan 
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hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,konsep-

konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses 

penemuan.Pembelajaran IPA SD menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui pengguanaan dan pengembangan keterampilan 

proses ilmiah. Setiap siswa diajak untuk mengenal dirinya sendiri, 

lingkungan,Alam semesta, dan teknologi yang akan membawanya kepada 

sebuah pemahaman tentang Ilmu Pengetahuan Alam. Ruang lingkup bahan 

kajian IPA SD/MI semester 2 yaitu aspek energi dan perubahannya serta bumi 

dan alam semesta. 

                Melalui penerapan konsep IPA manusia dapat memanfaatkan alam 

secara bijaksana untuk menghasilkan produk ilmiah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang kompleks. Inilah yang menjadi dasar belajar IPA. Kemajuan 

teknologi yang pesat telah mendorong manusia  belajar IPA. Berbagai 

kemajuan teknologi saat ini tidak bisa lepas dari peranan IPA sebagai disiplin 

ilmu. Untuk itulah sangat penting bagi seorang siswa mempelajari IPA, yang 

nanti dapat diaplikasikan di lingkungan sekitar 

m.   Materi Gaya 

Gaya adalah tarikan dan dorongan terhadap suatu benda. Gaya tidak 

dapat dilihat namun pengaruhnya dapat dilihat dan dirasakan. Gaya dapat 

diukur menggunakan alat yang disebut Dinamometer. Satuan gaya adalah 

Newton disingkat N. 

Pengaruh gaya pada benda yaitu 

1. Gaya dapat mengubah gerak benda 

a) Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak 

Contoh : meja di dorong, gaya dapat mengubah arah gerak benda 

b) Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam 

Contoh : mobil yang direm, kipas angin yang dimatikan 

c) Gaya menyebabkan perubahan arah gerak benda 

Contoh : bola yang ditendang kemudian ditahan 

2. Gaya dapat mengubah bentuk benda 

Contoh : kayu yang dibuat kursi dan tanah liat yang dibuat genting 
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Macam-macam gaya antara lain gaya listrik yang ditimbulkan adanya 

aliran listrik misalnya aliran listrik pada kipas angin, gaya gravitasi yang 

ditimbulkan oleh gravitasi benda misalnya gerak jatuhnya kelapa dari pohon, 

gaya mesin yang ditimbulkan oleh mesin misalnya gerak mobil, gaya otot 

yang ditimbulkan oleh otot misalnya kuda menarik kereta, gaya gesek yang 

ditimbulkan oleh otot misalnya ban mobil dengan aspal, gaya pegas yang 

ditimbulkan oleh pegas atau kelenturan suatu benda misalnya busur panah 

pada ketapel dan gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet misalnya 

kompas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda antara lain 

kemiringan permukaan suatu benda, besar kecilnya gesekan, sifat permukaan 

suatu benda, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. 

Pengaruh gaya terhadap benda di air yaitu  

a. Tenggelam :  gaya berat benda lebih besar daripada gaya tekan ke 

atas zat cair yang didesak oleh benda. 

b. Mengapung : gaya berat benda lebih kecil daripada gaya tekan ke 

atas zat cair yang didesak oleh benda. 

c. Melayang : gaya berat benda sama dengan gaya tekan ke atas zat 

cair yang didesak oleh benda. 

n.  Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar  

Anak usia Sekolah Dasar dalam hal ini anak yang duduk di bangku 

kelas I hingga VI terbagi menjadi 2 kelompok yaitu anak usia rendah yang 

berusia 6 sampai 9 tahun dan usia dan usia kelas tinggi yang berusia 10 

sampai 12 tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 

tahun 1990 tentang pendidikan dasar pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi 

untuk dapat diterima sebagai murid sekolah dasar seorang anak harus berusia 

sekurang-kurangnya 6 tahun.  

Anak usia kelas tinggi sekolah dasar telah berada pada operasional 

konkret usia anak kelas tinggi yang berada pada masa operasional konkret 

sudah dapat berpikir logis, anak kelas tinggi sekolah dasar mengalami 

perkembangan secara holistik dalam setiap aspek fisik, kognitif, maupun 
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emosionalnya. Setiap aspek saling mempengaruhi aspek yang lainnya. 

Sehubungan dengan aspek perkembangan anak kelas tinggi menurut Samino 

Sangadji et. all (2003: 7) menyatakan bahwa perkembangan merupakan suatu 

proses yang sifatnya menyeluruh (holistik).  

Untuk memahami tingkat perkembangan kognitif anak dapat 

digunakan hasil dari penelitian piaget dalam Ruminati (2007: 8) menyatakan 

bahwa perkembangan kognitif anak diklasifikasikan menjadi empat tahap 

yaitu: 1) tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun; 2) tahap pra operasional 2-8 

tahun; 3) tahap periode operasi kongkrit pada usia 8-12 tahun; 4) tahap 

operasi formal pada usia 12 tahun ke atas.  

Berdasarkan pengelompokkan tahap perkembangan anak usia sekolah 

dasar tersebut, berarti anak di kelas-kelas awal sekolah dasar termasuk dalam 

tahap perkembangan akhir pra operasional yaitu anak-anak dalam periode 

sampai 9 tahun. Selanjutnya untuk anak di kelas-kelas lanjut sekolah dasar 

yaitu termasuk dalam tahap perkembangan operasional kongkret, sebab usia 

mereka antara 8 sampai 14 tahun.  

Karaktersitik perkembangan anak pada tahap praoperasional menurut 

Piaget dalam Zulkifli (2003: 21) yaitu: 1) aktivitas kognitif didasarkan pada 

pengalaman langsung panca indera. Aktivitas belum menggunakan bahasa. 

Pemahaman intelektual muncul di akhir fase ini; (2) fase operasional yaitu 

anak tidak terikat lagi pada lingkungan sensori. Kesanggupan menyimpang 

tanggapan semakin besar. Anak suka meniru orang lain dan mampu 

menerima khayalan dan suka bercerita tentang hal-hal yang fantastis, dan 

sebagainya; (3) fase operasi kongkrit yaitu pada fase ini cara anak berfikir 

mulai logis. Bentuk aktifitas dapat ditentukan dengan peraturan yang berlaku. 

Anak masih berfikir harfiyah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya; (4) fase operasi formal yaitu dalam fase ini anak telah mampu 

mengembangkan pola-pola berfikir formal, telah mampu berfikir logis dan 

bahkan abstrak. Telah mampu menangkap arti simbolis, dan mengumpulkan 

suatu berita, dan sebagainya.  
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o.  Penerapan Model Problem based learning dalam Meningkatan Motivasi 

Belajar IPA Siswa 

 Penerapan model problem based learning pada anak usia anak dini 

dalam hal ini siswa kelas IV SD merupakan suatu model yang memilih 

penyajian bahan pelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa secara bersama 

dalam bentuk pengamatan dan penyelidikan. Kegiatan kelompok yang satu 

dengan yang lain dapat sama dapat pula berbeda atau seimbang dengan 

pemecahan masalahnya. Dalam pembelajaran problem based learning 

diperlukan kerjasama untuk memecahkan suatu permasalahan dengan 

penyelidikan dan pengamatan sehingga siswa mampu mengembangkan 

pikiran sehingga memiliki kemandirian memecahkan masalah dalam 

pembelajaran. 

Peranan model belajar problem based learning dalam pembelajaran 

IPA bukan berarti berkumpulnya sejumlah manusia saja, melainkan sejumlah 

manusia dalam kelompok yang terdorong oleh tujuan  bersama yaitu 

melakuan penyelidikan dan pengamatan terhadap benda hidup maupun mati 

yang diawali proses pendefinisian dan pengorganisian tugas belajar sampai 

dengan analisis dan evaluasi pemecahan masalah sehingga dapat 

membangkitkan motivasi pembelajaran agar tidak bersifat monoton. 

Penerapan belajar disesuaikan dengan perkembangan anak usia kelas 

tinggi bahwa umumnya anak-anak pada usia 8-14 tahun. Anak usia kelas 

tinggi SD tersebut berada pada masa berpikir oprasional kongkrit. Anak pada 

usia tersebut sudah dapat berpikir logis, mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan secara holistik yang meliputi fisik, kognitif maupun sosial 

emosinal. Setiap aspek perkembangan tersebut saling mempengaruhi aspek 

lain. 

Pembelajaran IPA pada usia SD dimaksudkan untuk mengembangkan 

gagasan tentang alam sekitar. Anak mempunyai minat mempelajari dan 

mengenal benda-benda serta kejadian lingkungan sekitar sehingga dapat 

memupuk rasa cinta alam, menyadari keagungan Tuhan berdasarkan pada 

tingkat kematangan dan keagungan Tuhan.    
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang sangat signifikan antara penerapan model problem based learning 

dengan motivasi belajar IPA siswa. Model problem based learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA siswa karena model ini model tersebut 

sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Selain itu model problem 

based learning juga sangat sesuai dengan karakteristik IPA yaitu memahami 

alam semesta melalui pengamtan yang tepat sasaran dengan menggunakan 

prosedur yang benar dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang benar karena model problem based learning 

menitikberatkan pada pemecahan masalah berdasarkan pengamatan dan 

penyelidikan.  

 

B.  Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian Sutrisno dalam Leo Sutrisno at all (2007: 31) yang berjudul 

Penerapan Model Problem Based Learning dalam penyelesaian soal-soal fisika 

SMA Kalimantan barat tahun ajaran 2005/2006 menyatakan dalam penyelesaian 

soal soal fisika di lingukungan SMA Kalbar mirip dengan Aligoritma yang dibuat 

para gurunya.   

Penelitian Choirul Annawiyah yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar 

Matematika Dengan Pemberian Hadiah Pada Siswa Kelas IV SDN Gerih 2 Ngawi 

2008 / 2009 menyatakan bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika siswa kelas IV mengalami peningkatan 11,7% yaitu dari 

67,63% menjadi 79,36%. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

   Di dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran 

IPA, banyak siswa yang motivasinya rendah dalam pembelajaran. Hal tersebut 

akibat dari pembelajaran yang bersifat konvensional. Rendahnya motivasi siswa 

dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya banyak siswa yang tidur saat pelajaran, 

banyak siswa yang tidak mengerjakan PR, siswa merasa kesal jika mendapat tugas 
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dari guru dan nilai IPA siswa banyak yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

   Tindakan peneliti untuk membangkitkan motivasi belajar IPA siswa adalah 

dengan penggunaan model problem based learning. Model problem based 

learning merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya 

masalah yang membutuhkan penyelesaian sehingga menghasilkan pengetahuan 

yang bermakna. Kelebihan dari model pembelajaran problem based learning yaitu 

memberikan pengalaman yang berbeda karena dalam pembelajaran tersebut 

melatih siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajarnya, 

mengumpulkan informasi, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

penyelsaian masalah,membuat laporan dan melakukan refleksi eksperimen  . Hal 

ini dapat berakibat pada meningkatnya motivasi belajar IPA siswa. 

   Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan 

secara sistematis ke dalam bagan berikut:  
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Penggunaan 
model problem 
based learning 

Motivasi belajar 
IPA siswa 
meningkat 

Motivasi belajar IPA siswa 
rendah 

SIKLUS I 
Pembelajaran dilakukan 
dengan menggunakan model 
problem based learning 

SIKLUS II 
Refleksi dari Siklus I. 
Pembelajaran dengan 
menggunakan model problem 
based learning dengan media 
yang berbeda. 
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D.  HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 Berdasarkan kerangka pemikiran, selanjutnya dapat disusun hipotesis 

tindakan. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 

problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV 

SDN 2 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri II Ampel 

kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Memiliki 6 ruang kelas, 1 

perpustakaan, 1 kantor kepala sekolah dan guru, dengan tenaga kependidikan 

sejumlah 10 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, dan penjaga. Alasan 

pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah peneliti sebagai guru di 

SDN II Ampel sejak tahun 2007. Kedua, sekolah tersebut belum pernah 

digunakan sebagai obyek penelitian yang sejenis sehingga terhindar dari 

kemungkinan penelitian ulang. Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan 

penelitian di lapangan terdapat permasalahan dalam pembelajaran Ilmu 

pengetahuan Alam. 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yakni mulai bulan 

Februari hingga Juni 2010.  

 

B.  Bentuk Dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research). Menurut Wardhani (2007:3) Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

terjemahan dari Classroom Action Research. Yang berarti satu action research 

yang dilakukan di kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. 
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  Penelitian Tindakan kelas merupakan penelitian yang reflektif. 

Kegiatan    penelitian berangkat dari permasalahan yang riil yang dihadapi 

oleh guru dalam proses belajar mengajar.  

2. Strategi Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan strategi model siklus. Wardhani 

(2007 : 23) menyatakan bahwa PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur atau siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu merencanakan, 

melakukan tindakan, mengamati dan melakukan refleksi seperti tampak pada 

gambar 2 sebagai berikut : 

 

                                              Merencanakan 

         Refleksi                                                                 Melakukan tindakan 

                                                  Mengamati 

Gambar 2.. Siklus  

 

Adapun rancangan penelitiannya sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan  

Kegiatan ini meliputi : 

1)  Membuat perencanaan pengajaraan 

2)  Membuat lembar observasi 

3)  Membuat alat evaluasi 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan 

c. Observasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 
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d.  Refleksi Tindakan  

Dalam tahap ini data-data yang diperoleh melalui observasi 

dikumpulkan dan dianalisis, guna mengetahui seberapa jauh tindakan 

telah membawa perubahan dan apa atau di mana perubahan terjadi. 

 

C. Subjek Penelitian  

 Dalam hal ini peneliti mengambil subyek penelitian pada 34 siswa dan 

guru kelas IV SD N II Ampel . Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

materi gaya.  

 

D. Data dan Sumber Data 

 Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi Motivasi Belajar 

dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam. 

 Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai sumber data yang meliputi : 

1.   Informan atau nara sumber, yaitu siswa dan guru kelas IV. 

2.  Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

3. Dokumen atau arsip, antara lain berupa kurikulum, Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran, hasil pekerjaan siswa dan buku penilaian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi 

pengamatan, wawancara atau diskusi, kajian dokumen, dan tes. 

1)   Pengamatan 

Peneliti mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai 

segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran baik yang terjadi pada 

guru, siswa, dan situasi kelas. 

2)    Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah hasil pengamatan di kelas maupun kajian 

dokumen.  Wawancara dilakukan antara peneliti dan guru kelas IV tentang 

motivasi siswa. 
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3)    Kajian dokumen 

       Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang    

 ada, yaitu angket motivasi, tes tertulis, wawancara dan nilai IPA siswa. 

4)    Teknik kuesioner(angket) 

    Teknik kuesioner dilakukan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap  

    pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada siklus Tindakan. Penyusunan   

kuesioner dilakukan berdasarkan kisi-kisi motivasi belajar. 

5)    Tes tertulis 

       Tes tertulis digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran 

IPA pada siswa pada setiap akhir pertemuan. 

 

F. Validitas Data 

 Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.Teknik yang 

digunakan untuk memeriksa validitas data adalah dengan triangulasi. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfatkan sarana di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembandingan data itu (Lexy H. Moleong. 1995:178). Teknik triangulasi yang 

digunakan antara lain berupa triangulasi sumber data dan triangulasi metode 

pengumpulan data. Misalnya untuk mengetahui rendahnya motivasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam dan faktor-faktor penyebabnya, peneliti melakukan hal-hal 

berikut : (1) Guru mengajar siswa dengan model konvensional (cara yang biasa 

digunakan guru saat mengajar Ilmu Pengetahuan Alam) selanjutnya 

mengenalisis sikap siswa saat mengikuti pembelajaran untuk mengidentifikasi 

motivasi belajar siswa (2) melakukan wawancara dengan guru untuk 

mengetahui pandangan guru tentang hambatan-hambatan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, fasilitas pembelajaran yang 

dimiliki atau tidak di sekolah, kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

kelas, penilaian yang dilakukan guru dan sebagainya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis kulitatif dengan model interaktif Miles & Huberman. Model analisis 

interaktif mempunyai tiga buah komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data 

dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis kualitatif dengan model interaktif 

dapat digambarkan pada gambar 3 dengan skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Analisis Interaktif  

 

Langkah-langkah analisis : 

1.    Melakukan analisis awal bila data yang didapat di kelas sudah cukup, 

data di kumpulkan. 

2.  Mengembangkan dalam bentuk sajian data, dengan menyusun coding 

dan       matrik yang berguna untuk penelitian lanjut. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kelas. 

4. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data apabila dalam 

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau 

kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara 

terfokus. 

5. Melakukan analisis antar kasus, dikembangkan struktur sajian datanya 

bagi susunan laporan. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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6. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan 

saran dalam laporan akhir penelitian. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah 

berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif dan teknik 

analisis kritis. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk data kuantitatif, yakni 

dengan membandingkan hasil antarsiklus. Peneliti membandingkan hasil sebelum 

penelitian dengan hasil akhir setiap siklus. Misalnya membandingkan motivasi 

belajar Ilmu pegetahuan Alam siswa sebelum tindakan, setelah siklus I, setelah 

siklus II, dan seterusnya. 

 

H. Indikator Kinerja 

 Menurut Sarwiji Suwandi (2008:70) indikator kinerja merupakan 

rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolok ukur dalam menentukan 

keberhasilan atau keefektifan penelitian.  

Penelitian ini akan diakhiri setelah 75% siswa telah mengalami 

peningkatan motivasi yang telah memenuhi  SKM IPA 7,00,  jika dihitung 34 x 

75% = 25,55. 

Sesuai penghitungan, berarti paling sedikit 26 siswa dari 34 siswa kelas 

IV harus mengalami peningkatan motivasi dengan nilai hasil angket motivasi di 

atas KKM yaitu 75,00 dan ditunjang dengan nilai IPA yang mengalami 

peningkatan. Jika batas KKM tersebut sudah tercapai, berarti siklus dapat 

dihentikan dan penelitian dikatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan 

peneliti. 

 

I. Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan menempuh prosedur dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1.  Siklus pertama ( Siklus I ) 

 a.   Tahap menentukan tehnik dan rencana pemantauannya. 
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Merencanakan tindakan yang dilakukan pada siklus I, dengan siswa 

mengikuti pembelajaran IPA 

b.  Tahap pelaksanaan hipotesis tindakan. 

   Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1 yaitu 

pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam   dengan menggunakan media buku 

ajar yang ada. 

c.  Tahap memantau dan menganalisis pelaksanaan hipotesis tindakan 

  Melakukan pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran 

siklus 1 

d.  Tahap refleksi 

  Melaksanakan refleksi/tindakan pada siklus 1 oleh peneliti dan guru 

2.  Siklus Kedua ( Siklus 2 ) 

a.  Tahap menentukan teknik dan rencana pemantauannya  

Merencanakan tindakan pada siklus 2 yang berdasarkan perbaikan pada 

siklus 1 dengan penyelidikan yang dilakukan siswa. 

b.   Tahap pelaksanaan hipotesis tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1 yaitu 

pembelajaran IPA dengan pengamatan dan penyelidikan. 

c.  Tahap memantau dan menganalisis pelaksanaan hipotesis  

Melakukan pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran 

siklus 2 

d.  Mengadakan refleksi 

Melaksanakan refleksi pada siklus 2 oleh peneliti dan guru 

   3. Apabila belum tercapai tujuannya dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Kondisi Awal Sebelum Penelitian 

a. Kondisi Awal Siswa 

 Jumlah siswa kelas IV SD N 2 Ampel yang diikutsertakan dalam 

Penelitian ini adalah 34 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 20 

siswa perempuan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti 

terhadap seluruh siswa kelas IV SD N 2 Ampel pada pertengahan semester 

II tahun pelajaran 2009/ 2010, masih rendahnya motivasi siswa dalam 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) terlihat salah satunya yaitu pada 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang masih rendah. Dari data 

yang peneliti peroleh dari nilai rata-rata kelas mata pelajaran IPA awal 

semester II tahun pelajaran 2009/ 2010 berdasarkan lampiran 22 yaitu 

sebesar 56,18. 

 Dari hasil rekapitulasi angket pendapat siswa tentang pembelajaran 

IPA sebelum Penelitian  berdasarkan lampiran 23, diperoleh data bahwa 

prosentase motivasi belajar IPA siswa sebesar 64,88 atau dalam kategori 

rendah, yang artinya motivasi siswa dalam pelajaran IPA tergolong lemah 

atau tidak termotivasi. 

b. Aktivitas siswa 

 Jumlah siswa di dalam kelas yang kurang ideal (34 siswa), namun 

interaksi pembelajaran cukup baik. Untuk pembelajaran IPA aktivitas 

siswa masih rendah, siswa enggan bertanya jika menemui kesulitan, bila 

guru memberikan pertanyaan pancingan hanya sebagian kecil siswa yang 

mengacungkan tangan untuk menjawab. Bila guru sedang menjelaskan 

materi pelajaran perhatian siswa kurang bahkan ada yang bercanda dengan 

temannya dan tidur. Saat diadakan evaluasi pembelajaran, banyak siswa 

yang mendapatkan motivasi relatif rendah dan menoleh ke kanan kiri 

untuk bertanya dengan temannya. 
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 Motivasi belajar IPA kelas IV SD N 2 Ampel yang masih rendah 

pada awal semester II tahun pelajaran 2009/2010. Secara keseluruhan 

dapat dikemukakan dalam angket motivasi pembelajaran IPA. Pencapaian 

kebehasilan nilai angket motivasi dan nilai IPA sebelum siklus 

berdasarkan lampiran 15 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3 :  Pencapaian Keberhasilan Nilai Angket Motivasi dan Nilai IPA 
Sebelum Siklus. 

 

No 
Klasifikasi 

Keberhasilan 

Interaval 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Nilai 

Presentase 

% 

Rata-rata 

kelas 

1 Angket motivasi 

a.  sangat baik 

b.  baik 

c.  sedang 

d.  kurang 

e.  sangat kurang 

 

85-100 

75-84 

65-74 

55-64 

<55 

 

- 

3 

14 

14 

3 

 

- 

239 

969 

846 

152 

 

- 

10,83 

43,92 

38,35 

6,90 

 

 

 

 

64,88 

 Jumlah  34 2206 100  

2 Nilai IPA 

a.  sangat baik 

b.  baik 

c.  cukup 

d.  kurang 

e.  sangat kurang 

 

80-100 

70-79 

60-69 

50-59 

<50 

 

4 

2 

7 

14 

7 

 

360 

150 

440 

710 

250 

 

18,85 

7,85 

23,04 

37,17 

13,09 

 

 

 

 

56,18 

 Jumlah  34 1910 100  

 
 
Untuk lebih jelasnya Pencapaian Keberhasilan Nilai Angket Motivasi dan Nilai 

IPA Sebelum Siklus dapat digambarkan pada gambar 4 dan 5 dengan histogram 

sebagai berikut : 
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Histogram Nilai Angket Motivasi sebelum Siklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Histogram Motivasi sebelum Siklus  
 
 

Histogram Nilai IPA sebelum Siklus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Histogram Nilai IPA Sebelum Siklus  
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1) Cara menghitung prosentase angket motivasi siswa 
 

Hasil     =              Jumlah skor hasil pengumpulan data   x     100 %. 
                                      Jumlah Skor Kriterium 
 
Jumlah skor kriterium adalah jumlah skor tertinggi x jumlah responden 

yaitu : 

100 x 34 = 3400. 

 
Presentase motivasi   =      2206   x  100 % = 64,88 %. 
                                           3400 

 
2) Cara menghitung presentase nilai IPA siswa 

Hasil   =   Jumlah skor hasil pengumpulan data   x   100 %. 
                 Jumlah skor kriterium 

 

Jumlah skor kriterium di hitung jumlah skor tertinggi x jumlah responen 

Jumlah skor kriterium = 100 x 34 = 3400. 

 

Prosentase nilai IPA siswa sebelum Penelitian 

Hasil  =  1910  x  100%  = 56,18 %. 

              3400 

 

2.  Pelaksanaan Penelitian Siklus I 

   Siklus I dilaksanakan selama 2 minggu yaitu pada minggu pertama 

dan kedua bulan Maret (3 Maret, 5 Maret dan 10 Maret 2010) dengan 

kompetensi dasar : “Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran Siklus I sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 30 siswa perempuan. 

a. Tahap perencanaan 

 Dengan berpedoman pada standar kompetensi mata pelajaran IPA, 

peneliti mengadakan persiapan untuk siklus pertama sebagai berikut : 
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1. Memilih pokok bahasan atau indikator yang sesuai dengan gaya yaitu 

menyimpulkan percobaan gaya (pada pertemuan ke-1 siklus I), bentuk-

bentuk gaya dan pengaruh gaya terhadap benda (pada pertemuan ke-2 

siklus I) dan pengaruh gaya terhadap benda di air (pada pertemuan ke3 

siklus I). 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator. 

3. Menyiapkan peralatan percobaan sebagai sarana memotivasi siswa 

dalam pembelajaran IPA. 

4. Setiap kali akan mengadakan pembelajaran guru sekaligus sebagai 

peneliti menata, mempersiapkan dan mengatur ruangan sebaik 

mungkin sehingga siswa tenang dan nyaman untuk belajar IPA. 

b. Pelaksanaan Tindakan Ke-1 pada Siklus 1 

 Pertemuan ke-1 pada siklus I ini dilaksanakan pada hari rabu 3 

Maret 2010. Pada pertemuan ini terdiri dari 4 indikator yaitu menyebutkan 

macam-macam gaya, mengidentifikasi benda yang digerakkan gaya dan 

menyimpulkan hasil percobaan macam-macam gaya. Sebelum pelajaran 

dimulai semua media pembelajaran yang akan digunakan telah 

disampaikan oleh peneliti. Pembelajaran di awali memunculkan masalah 

macam gaya dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam memecahkan 

masalah. Setelah siswa terlibat untuk memecahkan masalah,  guru 

menjelaskan petunjuk pelaksanaan percobaan macam-macam gaya dan 

membagi kelompok siswa masing-masing siswa mempersiapkan peralatan 

percobaan dan guru membagikan lembar petunjuk pelaksanaan percobaan. 

 Siswa memulai melaksanakan percobaan yang pertama. 

Menggosokkan penggaris plastik ke rambut dan kertas. Pada percobaan ini 

guru membimbing satu per satu percobaan. Guru mendemonstrasikan 

macam gaya listrik statis dan siswa mengikuti demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru. Setelah siswa melakukan percobaan, siswa mengisi hasil 

percobaan pada lembar kerja. Pada percobaan berikutnya juga dilakukan 

seperti percobaan sebelumnya. 
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 Memasuki kegiatan ini guru mengembangkan kemampuan siswa 

memecahkan masalah dengan berbagai percobaan. Siswa juga 

memecahkan masalah dengan berbagai hasil percobaan berupa laporan 

kesimpulan percobaan. 

 Pada tahap berikutnya, siswa melakukan refleksi dengan bimbingan 

guru. Refleksi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pemecahan masalah 

yang mereka lakukan melalui percobaan. 

 Pada kegiatan akhir guru melakukan evaluasi untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan mengukur 

tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 Untuk menambah pemahaman siswa pada materi pembelajaran, 

guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Kemudian dilanjutkan 

dengan guru memberi pekerjaan rumah kepada siswa untuk mengerjakan 

soal pada buku paket dengan tujuan siswa lebih memahami materi yang 

baru dipelajari. Selain itu, PR juga peneliti gunakan untk mengukur 

motivasi siswa. 

 Selama proses pembelajaran peneliti berusaha mengembangkan 

kemampuan siswa melalui percobaan. Hal ini dapat dilihat dari usaha guru 

yang mulai menumbuhkan motivasi siswa pada awal pembelajaran dengan 

memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat memecahkan 

masalah. Siswa juga aktif dalam pembelajaran yaitu melakukan percobaan 

dan menyajikan hasil percobaan. Selain itu, siswa juga aktif merefleksi 

kesimpulan yang mereka buat berdasarkan percobaan. 

c. Pelaksanaan Tindakan ke-2 pada siklus 1 

 Pelaksanaan pembelajaran ke-2 dilaksanakan pada hari Jum’at     5 

Maret 2010. Pada pembelajaran ini dilanjutkan dengan indikator 

mengidentifikasi dan menyimpulkan percobaan sifat gaya mengubah gerak 

benda. Sebelum pelajaran di mulai semua peralatan yang akan digunakan 

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru, termasuk menata bangku dan 

mengatur pencahayaan ruangan. 
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 Pada awal pembelajaran guru menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dengan mengajak siswa menyanyi lagu “Naik Delman”, lalu dilanjutkan 

membangkitkan motivasi siswa dengan memunculkan masalah yang 

berhubungan dengan sifat gaya. Sebelum percobaan, guru menjelaskan 

petunjuk pelaksanaan percobaan dan membagi kelompok. 

Setelah guru membagikan petunjuk pelaksanaan percobaan, siswa 

melakukan percobaan sifat gaya dapat mengubah gerak benda. Diantara 

percobaan tersebut adalah gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak 

benda bisa dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Gaya Perubahan Arah  

 Gambar diatas menunjukkan bahwa bola yang bergerak kemudian 

ditahan dengan kaki menjadi berubah arah. Setelah percobaan tersebut 

siswa menuliskan hasil percobaan ke dalam lembar kerja untuk membuat 

laporan. Setelah menulis hasil pengamatan siwa melanjutkan kegiatan 

percobaan selanjutnya dengan bimbingan guru, sehingga siswa mampu 

memecahkan masalah dengan percobaan. 

 Setelah percobaan selesai, siswa menyusun laporan yang berupa 

kesimpulan hasil percobaan. Setiap kelompok siswa melaporkan hasil 

percobaan dan guru membantu siswa merefleksi hasil percobaan bentuk 

gaya dan sifat gaya dapat mengubah bentuk benda. 

 Di akhir pelajaran guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya dan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan tujuan pembelajaran. 
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 Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan ke-1 pada pembelajaran 

yang ke-2 ini, selama proses pembelajaran peneliti membangkitkan 

motivasi siswa dengan cara memunculkan masalah yang mendorong siswa 

untuk memecahkannya. Terlihat siswa lebih antusias dari sebelumnya 

yaitu berusaha memecahkan permasalahan dengan percobaan dan 

penyelidikan. Siswa juga memiliki keberanian untuk melaporkan hasil 

percobaan dan merefleksikan hasil percobaan. Nilai pembelajaran pun 

lebih meningkat dari sebelumnya. 

d. Pelaksanaan tindakan ke-3 pada siklus I 

 Pelaksanaan pembelajaran ke-3 dilaksanakan pada hari Selasa, 09 

Maret 2010. Pada pembelajaran ini dilanjutkan dengan indikator dengan 

menyimpulkan hasil percobaan gaya dapat mengubah bentuk benda dan 

pengaruh gaya terhadap benda di air. Sebelum pelajaran dimulai guru dan 

siswa menyiapkan peralatan yang digunakan dalam percobaan. 

 Pada awal pembelajaran guru menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dengan mengajak siswa menyanyi “Diobok-obok”, lalu dilanjutkan 

memotivasi siswa dengan memunculkan masalah yang berhubungan                                  

dengan pengaruh gaya terhadap benda di air. Sebelum percobaan guru 

menjelaskan petunjuk pelaksanaan percobaan dan membagi kelompok 

siswa. 

Setelah guru membagikan petunjuk pelaksanaan percobaan siswa 

melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap benda di air dan gaya dapat 

mengubah bentuk benda. Di antara percobaan tersebut adalah pengaruh 

gaya terhadap benda di air. Bisa dilihat pada gambar 7 berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengaruh Gaya terhadap Benda di Air 
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 Dari hasil percobaan di atas menunjukkan plastisin A tenggelam 

dalam air karena berat plastisin lebih besar daripada gaya tekan ke atas zat 

cair yang di desak plastisin bila plastisin dibuat kapal volume plastisin 

menjadi lebih besar akibatnya desakan ke bawah menjadi lebih kecil 

daripada gaya tolak air ke atas sehingga terapung. 

 Setelah percobaan tersebut siswa menuliskan hasil percobaan ke 

dalam lembar kerja untuk membuat laporan. Kegiatan percobaan di 

lanjutkan siswa ke percobaan selanjutnya dengan bimbingan guru, 

sehingga siswa mampu memecahkan masalah dengan percobaan. 

 Setelah percobaan selesai, siswa menyusun laporan yang berupa 

kesimpulan hasil percobaan. Setiap kelompok siswa melaporkan hasil 

percobaan, guru membantu siswa merefleksi hasil percobaan dan proses 

yang mereka gunakan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah benda 

dan pengaruh gaya terhadap benda di air. 

 Di akhir pelajaran, guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya, selain itu guru juga memberikan pemantapan materi kepada 

siswa. Setelah itu guru membagikan angket motivasi siswa untuk 

dikerjakan. 

 Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan 1 dan 2, pada 

pembelajaran ke-3 selama proses pembelajaran guru membangkitkan 

motivasi siswa melakukan penyelidikan untuk  memecahkan masalah 

terlihat dari percobaan yang dilakukan siswa. Siswa juga lebih antusias 

mengikuti pelajaran, lebih aktif bertanya jawab dan tumbuh keberanian 

presentasi hasil karya berupa laporan di depan kelas. Nilai hasil angket 

motivasi pun lebih meningkat dibanding sebelumnya. 

e. Hasil Pengamatan Siklus I 

 Selama pelaksanaan tindakan ke-1, ke-2 dan ke-3 pada siklus-1, 

pengamatan pada siswa dilakukan peneliti dan kepala sekolah, dengan 

format pengamatan/lembar observasi siswa yang sebelumnya telah 

dipersiapkan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model 

problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa. 
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 Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada tindakan I, pada awal 

pembelajaran sebagian siswa masih ada yang datang terlambat masuk 

kelas. Selain itu siswa belum menunjukkan kesiapannya mengikuti 

pembelajaran. Dalam kegiatan inti ketika guru memulai memunculkan 

masalah untuk diselidiki, siswa mulai tertarik untuk memecahkan masalah 

dengan percobaan dan siswa mengikuti penyelidikan dengan antusias. 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai belum sepenuhnya tercapai dan 

siswa belum menunjukkan kepuasannya dalam pembelajaran. Hal ini 

disebabkan dalam percobaan, siswa masih sering banyak bercanda dengan 

teman sehingga terdapat kelompok yang waktunya habis namun 

percobaannya belum selesai. 

 Pada tindakan ke-2 tidak jauh berbeda dengan tindakan ke-1, 

namun ada sedikit peningkatan yaitu siswa mulai termotivasi mengikuti 

pelajaran, terlihat saat percobaan mereka antusias mengikuti pelajaran 

walaupun beberapa siswa dalam kelompok saat percobaan ada yang 

bermain, mengobrol dengan teman bahkan ada yang tidak memperhatikan 

sama sekali. Selain itu juga ada peningkatan nilai hasil evaluasi yang 

cukup signifikan. 

 Dalam kegiatan berikutnya, siswa masuk kelas tepat waktu dan 

siswa menunjukkan kesiapan dalam mengikuti pelajaran terlihat siswa saat 

apersepsi menyanyikan lagu diobok-obok dengan penuh semangat dan 

siswa sudah mempersiapkan peralatan untuk percobaan. Siswa sudah 

mulai antusias mengikuti percobaan untuk memecahkan masalah, terlihat 

siswa mengurangi mengobrol dengan teman, namun masih sambil 

bermain. Dalam kegiatan ini siswa masih terlihat pasif atau masih bingung 

dengan apa yang mereka lakukan dan hanya melihat teman melakukan 

percobaan. Hal ini disebabkan karena siswa belum begitu paham dengan 

perintah guru dalam percobaan pada pembelajaran ini. Berdasarkan 

lampiran 13 dan keterangan di atas, dapat diketahui motivasi siswa pada 

siklus I 57,14 % dan motivasi guru 80%. Agar lebih jelas, hasil 

pengamatan berdasarkan lampiran 22 dijabarkan tabel berikut : 
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Tabel 4 :  Hasil Pengamatan Pada Pembelajaran IPA dengan Model Problem 

Based Learning. 

Nama Guru : Umi Faizah Kelas :   IV 

Nama sekolah : SDN 2 Ampel Semester :   II 

Mata pelajaran : IPA 

 

Hasil pengamatan 
No Aspek 

Guru Siswa 
Keterangan 

1 Kesiapan Guru telah 

mempersiapkan 

pelajaran dengan 

cukup baik, tetapi 

alokasi waktu 

dengan materi 

yang akan 

diajarkan harus 

disesuaikan 

Sebagian besar 

siswa telah siap 

mengikuti 

pelajaran, tetapi 

masih ada 

beberapa siswa 

yang masih 

makan di luar 

Guru dan siswa 

harus lebih 

mempersiapkan 

diri saat kegiatan 

pembelajaran 

2 Kemauan Kemauan guru 

untuk mengajar 

cukup besar, hal 

ini terlihat dari 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran yang 

tersusun dengan 

baik serta media 

pembelajaran yang 

telah dipersiapkan 

Motivasi belajar 

siswa berbeda-

beda, ada yang 

semangat dalam 

belajar, ada 

yang 

memperhatikan 

sambil bermain, 

ada pula yang 

sama sekali 

tidak 

memperhatikan 

Kemauan guru 

untuk mengajar 

cukup besar, 

tetapi kemauan 

siswa untuk 

belajar masih 

rendah. 

3 Perhatian Perhatian guru Perhatian siswa Siswa ramai 
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terhadap siswa 

cukup baik, namun 

guru mengalami 

kesulitan dalam 

membimbing 

percobaan 

kelompok karena 

siswa ramai 

sendiri. 

terhadap 

pelajaran yang 

cukup baik, 

tetapi saat 

percobaan 

banyak siswa 

yang ramai 

sendiri. 

karena belum 

terbiasa dengan 

model 

pembelajaran 

yang tidak sama 

dari biasanya 

yang hanya 

ceramah lalu 

diberi tugas. 

4 Daya serap Guru dapat 

menguasai materi 

dengan baik, 

sehingga dapat 

menjelaskan 

materi dengan 

baik pula 

Beberapa siswa 

menyerap 

materi dengan 

baik tetapi ada 

beberapa yang 

belum baik 

Daya serap siswa 

terhadap materi 

perlu 

ditingkatkan 

dipembelajaran 

berikutnya 

5 Partisipasi Guru 

berpartisipasi aktif 

terhadap aktivitas 

siswa dengan 

membimbing 

percobaan 

Sebagian besar 

siswa telah aktif 

dalam 

percobaan tetapi 

ada beberapa 

yang tidak ikut 

percobaan 

Partisipasi siswa 

dalam kerja 

kelompok perlu 

ditingkatkan 

6 Keaktifan Guru telah aktif 

dalam mengajar, 

hal ini tampak dari 

semangat guru 

menjelaskan 

materi dan 

membimbing 

Ada beberapa 

siswa yang tidak 

aktif dalam 

pembelajaran 

Siswa yang tidak 

aktif perlu 

perhatian khusus 

dari guru 
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siswa 

7 Keantusiasan Keantusiasan guru 

dalam mengajar 

terlihat dari 

aktivitas dalam 

memotivasi siswa 

untuk 

memecahkan 

masalah 

Sebagian siswa 

ada yang 

bersemangat 

saat percobaan, 

namun ada yang 

tidak suka 

karena harus 

membawa 

peralatan 

Antusias siswa 

perlu 

ditingkatkan 

dengan guru 

menyediakan 

semua peralatan 

yang diperlukan 

untuk percobaan 

8 Kerjasama Guru menciptakan 

kerjasama yang 

baik dengan siswa 

terlihat dari sikap 

guru memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk bertanya 

dan membimbing 

percobaan yang 

dilakukan siswa 

Beberapa siswa 

tidak mengikuti 

percobaan 

Kerjasama 

diantara siswa 

perlu 

ditingkatkan 

9 Keingintahua

n 

Keingintahuan 

guru terlihat dari 

antusias guru 

dalam menggali 

pengetahuan awal 

siswa dalam 

memunculkan 

masalah untuk 

dipecahkan siswa 

Beberapa siswa 

masih malu dan 

masa bodoh 

untuk bertanya 

tentang materi 

yang belum 

dipahami 

Siswa harus 

diberi motivasi 

agar percaya diri 

dan tidak malu 

untuk 

menanyakan 

kesulitan 
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10 Suasana 

belajar 

Guru telah 

menciptakan 

suasana belajar 

yang 

menyenangkan 

Beberapa siswa 

senang terhadap 

suasana belajar 

yang tercipta, 

tetapi ada pula 

beberapa siswa 

yang masih 

bingung dengan 

model yang 

diterapkan oleh 

guru. 

Perlu diciptakan 

suasana belajar 

yang lebih 

menyenangkan 

agar siswa 

senang dalam 

belajar 

 

Pencapaian keberhasilan nilai angket motivasi dan nilai IPA Siklus I 

berdasarkan lampiran 22 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5 : Pencapaian Keberhasilan Nilai Angket Motivasi dan Nilai IPA 

Siklus I. 

 

No Klasifikasi 
Keberhasilan Interval Jumlah 

Siswa 
Jumlah 
Nilai Presentase Rata-rata 

kelas 
1. Angket Motivasi 

-  Sangat baik 
-  Baik 
-  Cukup 
-  Kurang 
-  Sangat kurang 

 
85-100 
75-84 
65-74 
55-64 
<55 

 
- 

18 
14 
2 
- 

 
- 

1429 
994 
122 

- 

 
- 

56,15 
39,06 
4,79 

- 

 
 
 

74,85 

 Jumlah  34 2545 100  
2. Nilai IPA 

-  Sangat baik 
-  Baik 
-  Cukup 
-  Kurang 
-  Sangat kurang 

 
80-100 
70-79 
60-69 
50-59 
<50 

 
16 
3 

12 
2 
1 

 
1407,5 

220 
740 
100 
40 

 
56,13 
8,77 
29,51 
3,99 
1,60 

 
 
 

73,75 

 Jumlah  34 2507,5 100  
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   Untuk lebih jelasnya pencapaian keberhasilan nilai angket motivasi dan 

nilai IPA Siklus I dapat digambarkan pada gambar 8 dan gambar 9 dengan 

histogram sebagai berikut : 

Histogram Nilai Angket Motivasi IPA Siklus I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Histogram Nilai Angket Motivasi IPA Siklus iI 

 

Histogram Nilai IPA Siklus I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Histogram Nilai IPA Siklus I 
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Berdasarkan tabel 3 dan tabel 5 dapat dibuat perbandingan hasil nilai 

angket motivasi dan nilai IPA sebelum dan setelah siklus I pada tabel 6  

sebagai berikut : 

Tabel 6 : Perbandingan Hasil Nilai Angket Motivasi dan Nilai IPA antara 

Sebelum dan Setelah Siklus I. 

 

Sebelum PTK Setelah Siklus I 
No Hasil yang 

dibandingkan Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

Peningkatan/ 
penurunan 
motivasi 

1. Nilai Angket 
Motivasi 

     

 a.  Sangat baik 
b.  Baik 
c.  Cukup 
d.  Kurang 
e.  Sangat Kurang 

- 
3 

14 
14 
3 

- 
10,83 
43,92 
38,35 
6,90 

- 
18 
14 
2 
- 

- 
56,15 
39,06 
4,79 

- 

- 
Naik 45,32 
Turun 4,86 
Turun 33,56 
Turun 6,90 

2. Nilai IPA      
 a.  Sangat baik 

b.  Baik 
c.  Cukup 
d.  Kurang 
e.  Sangat Kurang 

4 
2 
7 

14 
7 

18,85 
7,85 

23,04 
37,17 
13,09 

16 
3 

12 
2 
1 

 Naik 37,28 
Naik 0,92 
Naik 6,47 

Turun 33,18 
Turun 11,49 

3. Rata – rata  
a.  Motivasi 
b.  Nilai IPA 

 
64,88 
56,88 

  
74,85 
73,75 

  
Naik 9,97 

Naik 16,87 
 

 Dari tabel 6 di atas dapat dikemukakan bahwa setelah Siklus I 

jumlah siswa yang memiliki motivasi sangat kurang, turun dari 3 siswa 

menjadi tidak ada (bisa dikatakan mengalami penurunan sebanyak 6,90%). 

Kategori siswa yang memiliki motivasi kurang menjadi turun, dari 14 

siswa menjadi 2 siswa (mengalami penurunan 33,56%). Kategori siswa 

yang memiliki motivasi cukup jumlah siswanya tidak berkurang, namun 

prosentase motivasinya mengalami penurunan 4,86%. Kategori siswa yang 

memiliki motivasi baik bertambah, dari 3 siswa menjadi 18 siswa 

(mengalami kenaikan 45,32%). Jumlah siswa yang memiliki motivasi 

sangat baik belum mengalami perubahan yaitu belum ada yang memiliki 

motivasi sangat baik. Meskipun pada siklus I sudah mengalami kenaikan 
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motivasi siswa, namun hasil ini belum menunjukkan hasil yang begitu 

berarti. Hal ini bisa kita lihat yaitu masih banyaknya hasil angket yang 

menyatakan siswa dalam kategori motivasi yang kurang (rendah), hal ini 

disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan kegiatan pengamatan dan 

percobaan. 

 Hasil belajar atau nilai IPA siswa mengalami sedikit perubahan. 

Kategori nilai sangat kurang mengalami penurunan 11,49 % yaitu 13,09% 

menjadi 1,60% (7 siswa menjadi 1 siswa). Untuk kategori nilai kurang 

mengalami penurunan 33,18% yaitu dari 37,17% menjadi 3,99% (14 siswa 

menjadi 2 siswa). Untuk kategori nilai cukup mengalami kenaikan dari 

23,04% menjadi 29,51% (7 menjadi 12 siswa). Untuk kategori nilai baik 

mengalami kenaikan 0,92% yaitu dari 7,85% menjadi 8,77% (2 siswa 

menjadi 3 siswa). Sedangkan untuk nilai sangat baik mengalami kenaikan 

37,28% yaitu dari 10,83% menjadi 56,15% (yaitu dari 4 siswa menjadi 16 

siswa). 

f. Refleksi 

 Berdasarkan tindakan kelas siklus I telah ada peningkatan rata-rata 

motivasi belajar IPA siswa yakni dari 64,88 menjadi 74,85 sudah 

mengalami kenaikan sebesar 9,97%. Sedangkan nilai rata-rata IPA 

mengalami kenaikan 17,57% yaitu dari 56,8 menjadi 73,75. Akan tetapi 

peningkatan ini masih belum signifikan, sehingga diperlukan tindakan 

kelas Siklus 2.  

 Beberapa hal yang perlu direfleksikan ke dalam tindakan kelas 

selanjutnya agar pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model Problem 

Based Learning meningkat. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

1) Guru harus menciptakan pembelajaran dan dengan menggunakan 

media yang lebih menarik perhatian siswa jadi media yang digunakan 

harus sesuai dengan dunia bermain mereka. 

2) Angket motivasi IPA yang dibagikan kadang dikerjakan siswa dengan 

menyontek punya teman yang lain dan hasil angket yang dibagikan 
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hampir sama. Sebagai peneliti mengawasi siswa saat mengerjakan 

angket motivasi, sehingga tidak terjadi mencontek. Selain itu sebelum 

angket dikerjakan, peneliti harus menjelaskan petunjuk pengisian 

angket dan maksud dari pernyataan di dalam angket. 

3) Guru menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti siswa. 

4) Guru harus memberikan petunjuk yang jelas saat pelaksanaan 

percobaan sehingga siswa tidak ramai. 

5) Guru harus lebih menunjukkan antusias yang lebih besar dalam 

mengajar agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

6) Guru harus menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan 

dan dapat mengaktifkan siswa. 

3. Pelaksanaan PTK Siklus II 

  Berdasarkan refleksi tindakan pada siklus I, maka pada siklus 2 akan 

diadakan tindakan kelas dengan alokasi waktu 2 x 35 menit karena hasil yang 

diperoleh pada siklus I sudah cukup baik, maka pada siklus 2 ini untuk lebih 

memantapkan motivasi siswa. Kompetensi dasar pada siklus ini adalah 

menyimpulkan percobaan bahwa gaya dapat mengubah gerak dan bentuk 

benda. Dengan indikator menyimpulkan hasil percobaan macam-macam gaya, 

menyimpulkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda. Siklus 2 

digunakan selama 2 minggu, yaitu pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan 

Maret (tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan 19 Maret 2010). 

a. Tahap perencanaan 

 Dengan berpedoman pada standar kompetensi pelajaran IPA 

peneliti mengadakan persiapan siklus kedua sebagai berikut : 

1) Memilih gaya yaitu menyimpulkan hasil percobaan macam-macam 

gaya pada tindakan, menyimpulkan hasil percobaan sifat gaya dapat 

mengubah gerak benda pada tindakan ke-2 dan menyimpulkan 

percobaan pengaruh gaya pada benda di air pada tindakan 3. 

2) Menyusun Rencana Pembelajaran yang sesuai dengan indikator. 

3) Menyiapkan yang dapat menarik perhatian siswa. 
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4) Setiap kali akan mengadakan pembelajaran guru sekaligus sebagai 

peneliti menata dan mempersiapkan dan mengatur ruangan sebaik 

mungkin sehingga siswa akan tenang untuk belajar IPA. 

b. Pelaksanaan Tindakan 1 pada siklus 2 

  Pembelajaran ke-1 siklus 2 diadakan pada hari Jum’at 12 Maret 

2010 dengan kompetensi dasar menyimpulkan hasil percobaan gaya dapat 

mengubah gerak benda dan indikator menyimpulkan hasil percobaan 

macam-macam gaya. Sebelum pembelajaran dimulai, guru menata bangku 

dan mengatur pencahayaan ruangan dan menyiapkan media pembelajaran. 

Untuk menarik motivasi siswa menyanyi lagu becak pada awal 

pembelajaran. 

 Pada kegiatan ini guru melaksanakan pembelajaran dengan model 

problem based learning namun dengan media yang berbeda pada siklus I. 

Selain itu petunjuk pelaksanaan percobaan (penyelidikan) berbeda alat-alat 

bermain siswa sehingga  menarik perhatiannya. Setelah siswa ingin terlibat 

dalam pemecahan masalah guru membentuk kelompok. 

 Kegiatan selanjutnya siswa melakukan percobaan sesuai dengan 

petunjuk yang ada yaitu percobaan macam-macam gaya. Diantara 

percobaan tersebut adalah gaya pegas yaitu melempar batu dengan ketapel. 

Bisa dilihat pada gambar 10 berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Gaya Pegas  

 Dari percobaan di atas ternyata batu terlempar. Terlemparnya batu 

bukan karena otot manusia, tetapi akibat rentangan karet. Gaya yang 

bekerja pada batu disebut gaya pegas. 
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 Setelah siswa selesai melakukan percobaan siswa menuliskan hasil 

percobaan pada lembar kerja yang tersedia untuk dibuat laporan hasil 

percobaan. 

 Setelah percobaan selesai, siswa menyusun laporan yang berupa 

kesimpulan hasil percobaan. Setelah selesai menyusun laporan percobaan, 

setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya dan guru 

membimbing siswa untuk merefleksi hasil percobaan dan proses yang 

mereka gunakan dalam percobaan. 

 Di akhir pelajaran, guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya, peneliti juga memberi pekerjaan rumah dari buku paket agar 

lebih meningkatkan pemahaman siswa dan untuk mengetahui peningkatan 

motivasi siswa. Sebelum pelajaran ditutup dengan doa, guru memberikan 

nasihat kepada siswa agar memiliki motivasi dalam belajar dan rajin 

belajar di sekolah dan di rumah. 

c. Pelaksanaan Tindakan Kelas Ke-2 pada siklus-2 

 Pada pembelajaran ke-2 siklus 2 ini kompetensi dasarnya sama 

dengan pembelajaran tindakan 1, namun indikatornya berbeda yaitu 

menyimpulkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda dan bentuk 

gaya. Tindakan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2010. Contoh 

percobaan pengaruh gaya terhadap suatu benda adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tarikan  

 Media pembelajaran yang digunakan dalam tindakan ke-2 yaitu 

meja, bola, kaleng dan mobil-mobilan. Sebelum percobaan di mulai, guru 

mempersiapkan media pembelajaran terlebih dahulu. Menyiapkan bangku 

dan ruangan di tata agar siswa merasa nyaman saat belajar. 
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 Pada awal pembelajaran guru menumbuhkan minat siswa dengan 

mengajak siswa untuk bertepuk yaitu tepuk the best. Setelah itu guru 

membahas PR yang telah diberikan pada pelajaran sebelumnya. 

 Pada kegiatan inti guru mulai memunculkan permasalahan untuk 

membangkitkan motivasi siswa untuk memecahkannya. Pada tahap 

berikutnya, guru membentuk kelompok siswa untuk memecahkan 

permasalahan melalui penyelidikan dan pengamatan.  Di antara percobaan 

tersebut adalah menendang bola oleh salah satu siswa, sedangkan salah 

satu siswa yang lain dalam kelompok menahan bola tersebut. Pada 

kegiatan ini percobaan dilakukan di luar kelas sehingga siswa lebih leluasa 

untuk melakukan percobaan. Setelah percobaan selesai dilakukan siswa 

mengisi lembar kerja untuk membuat laporan yang berupa kesimpulan 

percobaan. Pada tahap berikutnya siswa melaporkan hasil pengamatan dan 

percobaan, sedangkan guru membimbing siswa untuk merefleksi hasil 

percobaan berdasarkan proses percobaan. 

 Pada kegiatan akhir dengan bimbingan guru siswa mengerjakan 

soal evaluasi. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan guru 

melakukan pemantapan materi. Sebelum kegiatan diakhiri dengan do’a, 

guru memberikan hadiah untuk kelompok terkompak dan hasil 

percobaannya sesuai. 

d. Pelaksanaan Tindakan Ke-3 pada siklus 2 

 Pada pembelajaran ke-3 siklus 2 ini kompetensi yang diajarkan 

adalah menyimpulkan percobaan gaya dapat mengubah bentuk benda dan 

gerak benda dengan indikator menyimpulkan percobaan gaya dapat 

mengubah bentuk benda dan gaya dapat mengubah gerak benda. 

 Pada kegiatan awal pembelajaran guru menumbuhkan minat belajar 

siswa dengan mengajak bernyanyi diobok-obok. Setelah itu siswa diajak 

untuk melakukan tepuk yaitu tepuk semangat. 

 Pada kegiatan inti guru memunculkan masalah yaitu mengapa 

benda bisa melayang, terapung dan tenggelam. Setelah siswa tertarik untuk 

memecahkan masalah guru membagi kelompok percobaan dan 
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pengamatan. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa untuk hasil 

yang terbaik mendapat hadiah dari guru. Selanjutnya siswa melakukan 

percobaan melayang, tenggelam dan terapung. Untuk lebih jelasnya dapat 

terlihat pada gambar 12 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Terapung dan Tenggelam 

 Hasil percobaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Gabus 

(A) Terapung di permukaan air karena gaya desakan ke bawah, oleh gabus 

lebih kecil daripada gaya tolak ke atas, setelah di tambah beban batu gaya 

desakan oleh batu dan gabus menjadi lebih besar daripada gaya tolak ke 

atas oleh air, akibatnya gabus yang diberi batu tenggelam.  

 Setelah percobaan demi percobaan selesai dilakukan, siswa 

menyusun laporan percobaan dengan menyimpulkan hasil percobaan. 

Setelah selesai menyusun laporan percobaan, siswa mempresentasikan 

laporan percobaan dan guru membantu siswa untuk merefleksi hasil 

percobaan berdasarkan percobaan yang mereka lakukan. 

 Di akhir kegiatan guru memberikan angket yang harus dikerjakan 

oleh siswa. Setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan memantapkan materi. Sebelum kegiatan diakhiri guru 

memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar, memperhatikan 

pelajaran dan menghormati guru. Selain itu guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang terbaik. 

e. Hasil Pengamatan Siklus 2 

 Selama pelaksanaan tindakan 1, 2 dan 3 pada siklus 2, dilakukan 

pengamatan terhadap siswa yang dilakukan oleh peneliti dan guru kelas IV 
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dengan menggunakan format pengamatan, yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana model problem based learning dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar IPA. Berdasarkan lampiran 

14, maka dapat diketahui persentase lembar observasi kegiatan guru 100% 

dan lembar observasi siswa juga 100%. 

Hasil pengamatan pada siklus 2 yang dilakukan terhadap guru dan siswa 

berdasarkan lampiran 23 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 7 : Pengamatan pada Pembelajaran IPA dengan 

Model Problem based learning. 

Nama guru : Umi Faizah Kelas :   IV 

Nama sekolah : SDN 2 Ampel Semester :   II 

Mata pelajaran : IPA 

Hasil pengamatan 
No Aspek 

Guru Siswa 
Keterangan 

1 Kesiapan Guru telah 

mempersiapkan 

pelajaran yang 

cukup baik, media 

pembelajaran 

dipersiapkan 

dengan baik, 

alokasi waktu 

sudah tepat 

Semua siswa 

siap mengikuti 

pembelajaran, 

siswa masuk 

kelas dengan 

disiplin dan 

tertib 

Guru dan siswa 

telah siap dengan 

kegiatan belajar 

mengajar 

2 Kemauan Kemauan guru 

untuk mengajar 

cukup besar, hal 

ini terlihat dari 

Rencana 

Pelaksanaan 

Sebagian besar 

siswa terlihat 

bersemangat 

pada awal 

pembelajaran 

maupun saat 

Kemauan guru 

untuk mengajar 

dan kemauan 

siswa untuk 

belajar cukup 

besar 
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Pembelajaran yang 

telah tersusun 

dengan baik dan 

media 

pembelajaran yang 

telah dipersiapkan 

pelajaran 

berlangsung 

3 Perhatian Perhatian guru 

terhadap siswa 

cukup baik 

Perhatian siswa 

terhadap 

pelajaran cukup 

baik, percobaan 

berjalan baik, 

sebagian besar 

siswa 

memperhatikan 

petunjuk guru. 

Perhatian siswa 

terhadap 

pelajaran cukup 

baik. 

4 Daya serap Guru telah 

menguasai materi 

dengan baik 

sehingga dapat 

menjelaskan 

materi dengan 

baik pula. 

Sebagian besar 

siswa dapat 

menyerap 

pelajaran 

dengan cukup 

baik. 

Daya serap siswa 

terhadap materi 

sudah cukup 

baik. 

5 Partisipasi Guru 

berpartisipasi aktif 

terhadap aktivitas 

siswa dengan 

membimbing 

kelompok 

percobaan. 

Sebagian besar 

siswa 

berpartisipasi 

aktif dalam 

pembelajaran. 

Guru dan siswa 

berpartisipasi 

aktif dalam 

pembelajaran. 
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6 Keaktifan Guru telah aktif 

dalam mengajar, 

hal ini tampak dari 

semangat guru 

dalam 

menjelaskan 

materi percobaan 

Sebagian besar 

siswa aktif 

dalam 

pembelajaran  

Guru dan siswa 

sama-sama aktif 

dalam 

pembelajaran 

7 Keantusiasan Keantusiasan guru 

dalam mengajar 

terlihat dari 

aktivitas guru 

dalam memotivasi 

siswa, membuat 

pertanyaan 

keberhasilan 

siswa. 

Sebagian besar 

siswa 

termotivasi saat 

diminta 

membuat 

pertanyaan dan 

saat melakukan 

percobaan. 

Antusias siswa 

dalam 

pembelajaran 

cukup tinggi. 

8 Kerjasama Guru menciptakan 

kerjasama yang 

baik dengan siswa, 

hal ini terlihat dari 

sikap guru yang 

memberikan 

kesempatan siswa 

bertanya, 

membimbing 

percobaan, 

merangsang 

terjadinya 

interaksi, serta 

bersama-sama 

Sebagian besar 

siswa 

bekerjasama 

dengan baik saat 

melakukan 

percobaan. 

Antusias siswa 

dalam 

pembelajaran 

cukup tinggi. 
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merayakan 

keberhasilan siswa 

9 Keingintahuan Keingintahuan 

guru terlihat dari 

antusias guru 

dalam menggali 

pengetahuan awal 

siswa dengan 

memunculkan 

permasalahan 

dengan pertanyaan 

Sebagian besar 

siswa 

bersemangat 

dan tidak malu 

lagi untuk 

menanyakkan 

materi yang 

mereka anggap 

masih sulit, 

beberapa siswa 

justru sangat 

aktif dalam 

bertanya dan 

memberi umpan 

balik terhadap 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru 

Motivasi yang 

tinggi dari guru 

membuat siswa 

percaya diri dan 

tidak malu untuk 

menanyakan 

kesulitannya 

10 Suasana 

belajar 

Guru telah 

menciptakan 

suasana belajar 

yang 

menyenangkan 

Sebagian besar 

siswa terlihat 

senang karena 

motivasi yang 

diberikan guru 

melalui 

percobaan 

dengan 

menggunakan 

alat mainan dan 

Suasana belajar 

yang 

menyenangkan 

dapat 

memotivasi 

siswa untuk 

bersemangat 

dalam belajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pemberian 

hadiah oleh 

guru 

 

Pencapaian keberhasilan nilai angket motivasi dan nilai IPA Siklus II 

berdasarkan lampiran 17 dapat dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 8 : Pencapaian Keberhasilan Nilai Angket dan Nilai IPA Siklus II. 

 

No Klasifikasi 
Keberhasilan Interval Jumlah 

Siswa 
Jumlah 
Nilai 

Presentase 
% 

Rata-rata 
kelas 

1. Angket Motivasi 
-  Sangat baik 
-  Baik 
-  Cukup 
-  Kurang 
-  Sangat kurang 

 
85-100 
75-84 
65-74 
55-64 
<55 

 
16 
17 
1 
- 
- 

 
1398 
1378 
67 
- 
- 

 
49,21 
48,50 
2,36 

- 
- 

 
 
 

83,56 

 Jumlah  34 2841 100,07 = 100  
2. Nilai IPA 

-  Sangat baik 
-  Baik 
-  Cukup 
-  Kurang 
-  Sangat kurang 

 
80-100 
70-79 
60-69 
50-59 
<50 

 
20 
10 
4 
- 
- 

 
1420 
625 
620 

- 
- 

 
65,35 
25,67 
8,98 

- 
- 

 
 

81,91 

 Jumlah  34 2785 100  
 

Untuk lebih jelasnya pencapaian keberhasilan nilai angket motivasi 

dan nilai IPA Siklus II dapat digambarkan pada gambar 13 dan gambar 14 

dengan histogram sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram Angket Motivasi Siklus II  

14 

16 

18 
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Gambar  13. Histogram Angket Motivasi Siklus II  

 

Histogram Nilai Angket IPA Siklus II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Histogram Nilai Angket IPA Siklus II  
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Perbandingan hasil nilai angket dan nilai IPA siswa antara Siklus I 

dan Siklus II berdasarkan tabel 5 dan tabel 8 dapat dituangkan dalam tabel 

berikut : 

Tabel 9 :  Perbandingan Hasil Nilai Angket dan Nilai IPA antara Siklus 1 

dan Siklus 2. 

Siklus I Setelah Siklus II 
No Hasil yang 

dibandingkan Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 

Peningkatan/ 
penurunan 
motivasi 

1. Nilai Angket 
Motivasi 

     

 a.  Sangat baik 
b.  Baik 
c.  Cukup 
d.  Kurang 
e.  Sangat Kurang 

- 
18 
14 
2 
- 

- 
56,15 
39,06 
4,79 

- 

16 
17 
1 
- 
- 

49,21 
48,50 
2,36 

- 
- 

Naik 49,21 
Turun 7,65 
Turun 36,7 
Turun 4,79 

- 
2. Nilai IPA      
 a.  Sangat baik 

b.  Baik 
c.  Cukup 
d.  Kurang 
e.  Sangat Kurang 

16 
3 

12 
2 
1 

56,13 
8,77 

29,51 
3,99 
1,60 

20 
10 
4 
- 
- 

63,35 
25,67 
8,98 

- 
- 

Naik 9,22 
Naik 16,9 

Turun 20,53 
Turun 3,99 
Turun 1,60 

3. Rata – rata  
a.  Motivasi 
b.  Nilai IPA 

 
74,85 
73,75 

 
83,56 
81,91 

 
Naik 8,71 
Naik 8,16 

1. Presentase motivasi siswa setelah penelitian 

 Hasil   =   2841  x  100%  =  83,56 %. 
                      3400 
2. Presentase nilai IPA setelah penelitian 

 Hasil   =   2785  x  100%  =  81,91 %. 
                       3400 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa telah ada 

peningkatan yang cukup signifikan pada motivasi belajar siswa, dari siklus 

1 ke siklus 2 sebesar 8,71 % dengan rata-rata motivasi pada siklus 1 

sebesar 74,85 menjadi 83,56. Untuk motivasi kurang turun dari 2 anak 

menjadi tidak ada, sehingga mengalami penurunan sebesar 4,79%. 

Sedangkan untuk motivasi cukup jumlah siswa turun yaitu dari 14 siswa 

menjadi tidak ada, sehingga mengalami penurunan 36,7% yaitu dari 

39,06% menjadi 2,30%. Kategori motivasi baik jumlah siswa menurun, 
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dari 18 siswa jadi 17 siswa (terjadi penurunan 7,65% yaitu dari 56,15% 

menjadi 48,50%). Motivasi sangat baik jumlah siswa naik, dari tidak ada 

menjadi 16 siswa (terjadi kenaikan 49,21% yaitu dari tidak ada menjadi 

49,21%). 

 Selanjutnya untuk nilai IPA siswa juga berbanding lurus dengan 

peningkatan motivasi, dengan peningkatan nilai IPA rata-rata sebesar 

8,16% yaitu dari rata-rata pada siklus 1 73,75% menjadi 81,91% dengan 

uraian sebagai berikut : jumlah siswa dengan nilai IPA sangat kurang 

mengalami penurunan, dari 1 orang menjadi tidak ada yaitu dari 1,60% 

menjadi 0%, sehingga mengalami penurunan 1,60%. Kategori nilai kurang 

dari 2 siswa menjadi tidak ada, sehingga mengalami penurunan 3,99% 

yaitu dari 3,99% menjadi 0%. Kategori nilai cukup mengalami penurunan 

dari 12 siswa menjadi 4 siswa sehingga mengalami penurunan 8,98% yaitu 

dari 29,51% menjadi 20,53%. Untuk kategori nilai baik mengalami 

kenaikan dari 3 siswa menjadi 10 siswa, sehingga mengalami kenaikan 

16,9% yaitu dari 8,77% menjadi 16,9%. Sedangkan untuk kategori sangat 

baik mengalami kenaikan dari 16 siswa menjadi 20 siswa, sehingga 

mengalami kenaikan 9,22% yaitu dari 56,13% menjadi 65,35%. 

f. Tahap Refleksi 

 Selama pelaksanaan siklus ke-2 dapat direfleksikan (1) Sebagian 

besar siswa telah berani bertanya tentang materi atau petunjuk percobaan 

yang sulit, bahkan ada beberapa yang aktif memberikan umpan balik 

terhadap pemunculan masalah yang diajukan guru (2) Siswa aktif untuk 

memecahkan masalah dengan penyelidikan dan pengamatan (3) Sebagian 

besar siswa telah aktif dalam kegiatan individu maupun kelompok (4) 

Sebagian besar siswa sudah mengurangi volume bercanda dengan teman 

karena mereka tertarik dengan media yang digunakan (5) Sebagian besar 

siswa menguasai dengan baik hasil pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata IPA setelah pembelajaran siklus II yang mencapai 81,91 

yang termasuk kategori baik (6) Siswa mengerjakan PR yang diberikan 

oleh guru tanpa ancaman (7) Siswa ingin mendalami materi yang 
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diberikan oleh guru (8) Siswa mempertahankan pendapatnya ketika 

refleksi hasil percobaan jika pendapatnya benar. 

 Berdasarkan pengamatan yang dalam aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus 2, model problem based learning yang dilakukan 

selama KBM berlangsung telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat 

dilihat dari aktivitas guru dan siswa yang sudah sesuai dengan prasyarat 

pembelajaran sekarang yaitu KTSP pembelajaran PAIKEM. 

 Mengingat pembelajaran di SD menerapkan prinsip belajar tuntas 

yaitu penguasaan bahan pelajaran minimal, di sini peneliti mengambil 

batas tuntas untuk nilai rata-rata motivasi kelas yaitu 75%. Sedangkan 

untuk nilai angket motivasi belajar sudah mencapai 75% lebih, maka 

penelitian ini cukup pada siklus 2. Hal ini diperkuat dengan nilai IPA 

siswa yang juga telah mencapai batas tuntas yaitu lebih dari 75% dari 

prasyarat penguasaan bahan pelajaran minimal yang telah ditentukan. 

 

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatan motivasi belajar 

IPA, maka dengan pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning diharapkan membawa perubahan 

pada proses pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 2 Ampel Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali untuk KBM selanjutnya. 

Klasifikasi keberhasilan nilai angket motivasi dan nilai IPA siswa 

berdasarkan tabel 3, 5, dan 8 dapat dituangkan sebagai berikut : 

Tabel 10 :  Klasifikasi Keberhasilan Nilai Angket Motivasi dan Nilai IPA 

Siswa. 

No Klasifikasi Sebelum PTK % Siklus 1 % Siklus 2 % 

1 Angket Motivasi    

 a.  Sangat baik 

b.  Baik 

c.  Cukup 

- 

10,83 

43,92 

56,15 

39,06 

4,79 

49,21 

48,50 

2,36 
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38,35 

6,90 

- 

- 

- 

- 

 Nilai rata – rata  64,88 74,85 83,56 

2 Nilai IPA    

 a.  Sangat baik 

b.  Baik 

c.  Cukup 

d.  Kurang 

e.  Sangat Kurang 

18,85 

7,85 

23,04 

37,17 

13,09 

56,13 

8,77 

29,51 

3,99 

1,60 

63,35 

25,67 

8,98 

- 

- 

 Nilai rata-rata 56,18 81,51 83,56 

 

Untuk lebih jelasnya perbandingan keberhasilan nilai angket motivasi dan 

nilai IPA Sebelum Siklus, Siklus I dan Siklus II dapat digambarkan pada gambar 

15 dan gambar 16 dengan histogram sebagai berikut : 

Perbandingan Keberhasilan Hasil Angket Motivasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Histogram Perbandingan Keberhasilan Hasil Angket Motivasi IPA 

Perbandingan Keberhasilan Nilai IPA 
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Gambar 16. Histogram Perbandingan Keberhasilan Nilai IPA  

Rekapitulasi nilai angket motivasi dan nilai IPA siswa berdasarkan tabel 

10 dapat dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 11 : Rekapitulasi Nilai Angket Motivasi dan Nilai IPA siswa. 

Nilai rata-rata 
No Kategori 

Sebelum PTK Setelah PTK 

Presentase 

Peningkatan 

1 Angket Motivasi 64,88 83,56 18,68 

2 Nilai IPA 56,18 81,91 25,73 

 

 Dilihat dari rata-rata skor angket dan diperkuat dengan nilai IPA pada 

setiap akhir siklus motivasi belajar IPA, siswa kelas IV SD N 2 Ampel Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali semester II tahun pelajaran 2009/2010 yang diajar 

dengan menerapkan model problem based learning pada saat KBM, nampak ada 

peningkatan. 

Peningkatan motivasi belajar IPA ini terjadi karena siswa senang dengan 

penyelidikan (percobaan) yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran IPA, 
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sehinga motivasi belajar siswa meningkat. Hal ini berdampak pada daya serap 

siswa terhadap materi pelajaran juga lebih baik, sehingga hasil akhirnya bisa kita 

lihat nilai IPA siswa pun meningkat. 

Peningkatan motivasi belajar IPA siswa tersebut bisa kita jabarkan sebagai 

berikut : (1) Rata-rata nilai angket motivasi IPA sebesar 64,88 (2) Rata-rata nilai 

angket motivasi IPA siklus 1 sebesar 74,85 (3) Rata-rata nilai angket motivasi 

siklus 2 sebesar 83,56. Sedangkan untuk nilai IPA rata-rata sebelum siklus 56,8 

siklus I 81,91 dan siklus II 83,56 

Demikian pula jika dilihat dari segi tingkat pencapaian skor nilai angket 

motivasi sebelum siklus dan setelah siklus, bisa dilihat perbedaan yang sangat 

signifikan yaitu : 

1. Siswa yang berkategori motivasi “sangat baik” sebelum siklus 

berjumlah 0 atau sebesar 0,00% pada akhir PTK kategori ini mengalami 

kenaikan menjadi 16 siswa (49,21%), sehingga terlihat jelas terjadi 

kenaikan sebanyak 49,21%. 

2. Siswa yang masuk kategori motivasi “baik” sebelum siklus berjumlah 3 

anak (10,83%) pada akhir siklus 2 menjadi 17 siswa (48,50%), sehingga 

dapat dilihat kenaikan sebesar 37,67%. 

3. Siswa yang masuk kategori “cukup” sebelum siklus berjumlah 14 siswa 

(43,92%) pada akhir siklus ke-2 menjadi 1 orang (2,36%). Terlihat 

penurunan 41,56%, sehingga hasil ini bisa kita gunakan acuan bahwa 

“Model Problem Based Learning” berhasil meningkatkan motivasi 

belajar IPA siswa. 

4. Siswa yang masuk kategori motivasi “kurang” pada waktu sebelum 

siklus 14 siswa (38,35%), sedangkan pada akhir siklus menjadi tidak 

ada, yang masuk kategori ini (0%) yaitu terjadi penurunan 38,35%. 

Sama seperti point sebelumnya hal ini menjadi bukti bahwa “model 

pembelajaran problem based learning” dapat meningkatkan motivasi 

siswa. 

5. Siswa yang masuk kategori motivasi “sangat kurang” pada waktu 

sebelum siklus 3 siswa (6,90%), sedangkan pada akhir siklus menjadi 
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tidak ada. Siswa yang masuk kategori ini (0%), yaitu terjadi penurunan 

sebesar 6,90%. Sama seperti point sebelumnya, hal ini membuktikan 

bahwa dengan model “Problem Based Learning” telah dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV SD N 2 Ampel 

Kabupaten Boyolali. 

Sedangkan untuk nilai IPA, jika dilihat dari segi tingkat pencapaian skor 

nilai IPA sebelum dan setelah siklus, bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan 

yaitu : 

1.   Siswa yang berkategori nilai IPA “sangat baik” sebelum siklus 

berjumlah 4 siswa atau sebesar 18,85%, pada akhir siklus kategori ini 

mengalami kenaikan sebanyak 20 siswa (63,35%), sehingga terlihat 

jelas terjadi kenaikan sebanyak 44,5%. 

2. Siswa yang berkategori nilai IPA “baik” sebelum siklus berjumlah 2 

siswa (7,85%), setelah siklus berjumlah 10 siswa (25,67%), sehingga 

terlihat jelas terjadi kenaikan sebanyak 17,82%. 

3. Siswa yang berkategori nilai “cukup” sebelum siklus berjumlah 7 

siswa (23,04%), setelah siklus berjumlah 4 siswa (8,98%), sehingga 

terlihat jelas terjadi kenaikan sebanyak 14,06%. 

4. Siswa yang berkategori nilai “kurang” sebelum siklus berjumlah 14 

siswa (37,17%), setelah siklus berjumlah tidak ada, sehingga terlihat 

jelas kenaikan sebanyak 37,17%.  

5. Siswa yang berkategori nilai “sangat kurang” sebelum siklus 

berjumlah 7 siswa (13,09%), setelah siklus berjumlah tidak ada, 

sehingga terlihat jelas kenaikan sebanyak 13,09%. 

Dari hasil penelitian siswa yang memiliki motivasi tinggi tampak aktif 

dalam kegiatan kelompok maupun individu serta mengikuti pembelajaran dengan 

baik, ternyata dapat mengerjakan hasil evaluasi dengan baik pula. Tetapi ada 

beberapa siswa yang hasil angket motivasi tinggi tetapi hasil evaluasi belajarnya 

juga masih standar dan juga ada satu orang anak yang nilai hasil belajarnya baik, 

namun motivasinya standar. Hal ini disebabkan anak baru menyesuaikan diri 

dengan keadaan sekolah karena anak tersebut pindahan dari sekolah yang lain. 
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Dari rekapitulasi nilai dan penjelasan yang tertera di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan “Model Problem Based Learning” siswa menjadi 

antusias, lebih aktif, tidak malu atau enggan bertanya, lebih tertarik dengan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tidak perlu dorongan luar untuk mencapai 

prestasi, ingin mendalami materi yang diajarkan guru dan mempertahankan 

pendapat jika pendapatnya benar, sehingga yang semula motivasinya rendah dapat 

meningkat karena siswa merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan guru 

selama KBM berlangsung. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh besar 

pada nilai hasil belajar siswa, karena dengan motivasi yang tinggi dalam 

mengikuti pelajaran maka penguasaan materinya juga lebih baik dan matang. 

Selain untuk mengetahui motivasi belajar IPA siswa dan perubahan proses 

pembelajaran IPA, penelitian ini juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja guru 

dalam pembelajaran. Jika dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru 

kelas IV, ada peningkatan yang cukup signifikan dari kinerja guru, berdasarkan 

tabel 4 dan 7 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pada Siklus I guru telah mempersiapkan pelajaran dengan cukup baik, 

tetapi alokasi waktu dengan materi yang diajarkan belum sesuai. Pada 

Siklus II mengalami peningkatan, guru telah mempersiapkan 

pembelajaran dengan baik dan alokasi waktu sudah tepat. 

2. Pada Siklus I kemampuan guru untuk mengajar cukup besar, terlihat 

dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Pada 

Siklus II mengalami peningkatan guru telah mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan media yang sesuai. 

3. Pada Siklus I perhatian guru terhadap siswa cukup baik, namun guru 

mengalami kesulitan dalam membimbing percobaan kelompok karena 

siswa ramai sendiri. Pada Siklus II mengalami peningkatan, perhatian 

guru terhadap siswa baik, sehingga siswa tidak ramai sendiri. 

4. Pada Siklus I guru dapat menguasai materi dengan baik, sehingga 

dapat menjelaskan materi dengan baik pula. Pada Siklus II juga 

demikian. 
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5. Pada Siklus I guru berpartisipasi aktif terhadap aktivitas siswa dengan 

membimbing percobaan. Pada Siklus II mengalami peningkatan, guru 

berpartisipasi aktif terhadap aktivitas siswa dengan membimbing 

percobaan dan melakukan refleksi percobaan. 

6. Pada Siklus I guru aktif dalam menjelaskan materi dan membimbing 

siswa. Pada Siklus II mengalami peningkatan, guru aktif dalam  

menjelaskan materi percobaan dan membimbing siswa dalam 

melakukan refleksi. 

7. Pada Siklus I guru antusias dalam mengajar, terlihat dari guru 

memotivasi siswa untuk memecahkan masalah. Pada Siklus II 

mengalami peningkatan, guru memotivasi siswa untuk memecahkan 

masalah dan membuat pertanyaan. 

8. Pada siklus I guru menciptakan kerjasama yang baik dengan siswa, 

terlihat dari sikap guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan membimbing percobaan yang dilakukan oleh siswa. 

Pada Siklus II mengalami peningkatan, guru menciptakan kerjasama 

yang baik dengan siswa, ha ini terlihat dari sikap guru yang 

memberikan kesempatan siswa bertanya, membimbing percobaan, 

merangsang terjadinya interaksi dan bersama-sama merayakan 

keberhasilan siswa. 

9. Pada Siklus I keingintahuan guru terlihat dalam menggali pengetahuan 

awal siswa dalam memunculkan masalah untuk dipecahkan siswa. 

Pada Siklus II juga demikian. 

10. Pada Siklus I guru telah menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada Siklus II juga demikian. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat 

meningkatkan kesiapan guru dalam mengajar, kemauan guru, perhatian guru 

terhadap siswa, daya serap guru dan penguasaan materi oleh guru, partisipasi guru 

dalam membimbing percobaan, guru lebih semangat dalam membangkitkan 

motivasi belajar siswa, keantusiasan guru, kerjasama antara guru, siswa dan 
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kelompok, keingintahuan guru untuk menggali dan menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. 

Berdasarkan lampiran 13,14 dan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa 

ada peningkatan motivasi siswa dan guru dalam pembelajaran. Motivasi siswa 

pada siklus I 57,14 % dan setelah siklus II menjadi 100 %, sehingga meningkat 

42,86 %. Motivai guru pada siklus I 80 % dan siklus II 100 %, sehingga 

meningkat 20 %. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

Dari uraian dan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa : Problem Based Learning yang diterapkan dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran. Persentase motivasi sebelum siklus 64,88% (tergolong kategori 

motivasi rendah) dan setelah siklus menjadi 83,56% (tergolong motivasi tinggi) 

sehingga meningkat 18,68%. Hal tersebut juga diikuti dengan nilai pembelajaran 

IPA yang meningkat 25,73% yaitu sebelum siklus 56,18% dan setelah siklus 

81,91%. 

 

B. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka implikasi dari hasil penelitian 

adalah : 

1. Problem Based Learning baik berupa penyelidikan, pengamatan dan 

percobaan dapat ditetapkan pada setiap pembelajaran IPA dan juga 

pelajaran lainnya. 

2. Problem Based Learning dilakukan untuk meningkatkan motivasi, 

ketertarikan dan keaktifan siswa dalam belajar. 

3. Problem Based Learning dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melatih 

siswa dalam bekerjasama, melatih keberanian siswa, melatih 

kemandirian siswa dan meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah. 

4. Problem Based Learning sangat cocok untk mapel IPA karena IPA 

membutuhkan pengamatan dan penyelidikan untuk model Problem 

Based Learning prosesnya dengan pengamatan dan penyelidikan. 
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C. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi Guru  

a.  Hendaknya model problem based learning dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran IPA dan dikembangkan lebih lanjut dalam 

rangka peningkatan motivasi maupun prestasi belajar di sekolah 

dasar atau MI khususnya untuk mata pelajaran IPA.  

b. Hendaknya guru mempersiapkan secara cermat perangkat 

pendukung pembelajaran dan fasilitas belajar yang diperlukan 

karena sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pembelajaran 

sehingga berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Selain itu guru 

perlu memahami kepribadian, karakteristik, kemampuan, dan 

pengalaman siswa, agar dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi siswa. 

2. Bagi Siswa  

a. Hendaknya siswa lebih meningkatkan motivasi belajar IPA, 

sehingga prestasi belajarnya juga meningkat. 

b. Hendaknya siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dan 

meningkatkan belajar. 

3. Bagi Sekolah  

Sekolah mengusahakan tersedianya kelengkapan yang mendukung 

proses pembelajaran, seperti gambar, buku-buku penunjang, alat 

peraga, bila memungkinkan komputer multimedia, sehingga guru 

mampu menerapkan berbagai model pembelajaran salah satunya model 

problem based learning, sehingga motivasi belajar siswa meningkat. 
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Lampiran 1 

SILABUS IPA 
 

Standar Kompetensi  7.     Memahami gaya dapat mengubah gerak dan 

atau bentuk suatu benda 

Kompetensi Dasar 7.1.  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 

(dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak 

suatu benda. 

7.2.  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 

(dorongan dan tarikan) dapat mengubah suatu 

benda. 

Indikator 1.  Menyimpulkan hasil percobaan macam-

macam gaya. 

2. Menyimpulkan percobaan sifat gaya mengubah 

gerak benda. 

3. Menyimpulkan percobaan gaya dapat 

mengubah bentuk-bentuk benda. 

4. Menyimpulkan percobaan pengaruh gaya 

terhadap benda di air. 
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Lampiran 2 RPP Siklus I Pertemuan I 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
 Model : Problem Based Learning 
 Hari / tanggal : Rabu, 3 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda 
 

III. Indikator 
7.2.1 Menyimpulkan hasil percobaan macam-macam gaya. 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya secara 

tepat 
2. Melalui eksperimen  siswa dapat mengidentifikasi benda yang dapat 

digerakkan secara tepat 
3. Melalui demostrasi siswa dapat mendemostrasikan bahwa gaya dapat 

digerakkan dengan gaya secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat 

 
V. Dampak Pengiring 

 Setelah pembelajaran selesai siswa diharapkan mampu memanfaatkan 
sifat gaya dalam mengubah gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi 

Macam – macam gaya  
1) Gaya gesekan 

Yaitu gaya yang ditmbulkan oleh gesekan permukaan benda 
2) Gaya pegas 

Yaitu gaya yang ditimbulkan karena elastisnya 
3) Gaya magnet 

Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet 
4) Gaya listrik statis 

Yaitu gaya yang ditimbulkan karena ada muatan listrik sementara 
5) Gaya gravitasi bumi 

Yaitu gaya yang timbul karena tarikan gravitasi bumi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6) Gaya otot 
Yaitu gaya yang ditimbulkan gerakan otot 

7) Gaya listrik 
Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh listrik 
 

b. Metode 
- Ceramah - Kerja kelompok 
- Tanya jawab - Demostrasi 
- Pengamatan  

 
c. Media 

- Penggaris - Roda pada meja 
- Ketapel - Buku 
- Meja  

 
d. Sumber 

- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal  (10’) 
1) Persiapan 
2) Apersepsi “ menyanyikan lagu Suka Hati  ?” 
3) Guru menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan siswa  

B. Kegiatan Inti (45’) 
1)Tahap Orientasi 
   a) siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
  b) Siswa memperhatikan penjelasan geru seputar logistik yang dibetuh    

kan dalam percobaan macam-macam gaya dan pengaruh gaya 
terhadap gerak benda. 

 c) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan macan-
macam gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. 

 d) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 
macam-macam gaya 

2) Tahap mengorganisai siswa untuk belajar 
     Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan macam-

macam gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. 
3) Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
macam-macan gaya dan pengaruh gaya terehadap benda. 

4) Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 
Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan dengan bimbingan guru. 

5) Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan macam-macam gaya dan 
pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan bimbingan guru. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



C. Kegiatan Akhir (15’) 
1) Evaluasi 
2) Pemantapan materi 
3) Penarikan kesimpulan 
 

VIII. Penilaian 
a) Bentuk tes : tertulis 
b) Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
c) Jenis tes : subjektif 
d) Alat tes : soal, kunci jawaban dan criteria penilaian 
1) Soal 

a) Tes proses 
1) Lakukan percobaan macam-macam gaya sesuai tabel, lalu isilah 

tabel berikut ! 
 

No Kegiatan Macam gaya Alasan 
 

1 
 
Menggosok-gosokkan penggaris 
ke rambut 

 
Listrik statis 

 
Adanya muatan listrik 
sementara 
 
 
 
 

 
2) Lakukanlah percobaan sesuai tabel, lalu isi tabel berikut ! 

No Kegiatan Macam gaya Pengaruh gaya 
1 Menjatuhkan buku dari ketinggian 30 cm   
2 Menjatuhkan buku dari ketinggian 50 cm   
3 Menggosok-gosok tangan 1 menit   
4 Menggosok-gosok tangan 30 detik   
5 Menjatuhkan pensil   
6 Menjatuhkan kertas   

3) Buatlah kesimpulan dari percobaan kedua ! 
 

b) Tes Akhir 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini secara tepat ! 

1) Sebutkan macam-macam gaya ! 
2) Jelaskan cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek ! 
3) Mengapa  permukaan ban mobil dibuat beralur ? 
4) Sebutkan 3 peralatan yang menggunakan gaya magnet ! 
5) Apa yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi ? 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2) Kunci jawaban. 
a) Tes proses 

   Kesimpulan 
1. Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperhalus permukaan 

benda dan gaya gesek dapat diperbesar dengan memperkasar 
permukaan benda 

2. Gaya gravitasi bergantung pada massa dan jarak benda 
Semakin besar massa benda semakin kuat gaya tariknya, dan 
Semakin jauh jaraknya semakin berkurang gaya tariknya 

b) Tes Akhir 
1) Gaya gesek, gaya magnet, gaya mesin,  gaya otot dan gaya listrik 
2) Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperhalus permukaan 

benda dan gaya gesek dapat diperbesar dengan memperkasar 
pemukaan benda 

3) Agar gaya geseknya besar sehingga tidak mudah terpeleset 
4) Pintu kulkas, headset, disgrip 
5) Gaya gravitasi bergantung pada massa dan jarak benda, semakin 

besar massa benda semakin kuat 
3) Kriteria Penilaian 

a. Tes proses 
No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
 

b. Tes Akhir 
 = 10 

 
 
 
 
 
  Boyolali,  Maret 2010 
 Kepala Sekolah Guru 
 
 
 
 MULYONO, S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002 NIM. X7108776 
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Lampiran 3 RPP Siklus I Pertemuan 2 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
                                 Model                           :     Problem Based Learning 
 Hari / Tanggal : Jum’at, 5 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda 
 

III. Indikator 
7.1.1 Menyimpulkan hasil percobaan gaya dapat mengubah gerak benda 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan bentuk gaya secara tepat 
2. Melalui eksperimen siswa dapat mengidentifikasi sifat gaya dapat 

mengubah gerak benda 
3. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemonstrasikan bahwa gaya dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan gerak suatu benda secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat. 

 
V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai siswa diharapkan mampu memanfaatkan sifat 
gaya dalam mengubah gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi 

1. Pengertian Gaya 
Gaya adalah tarikan dan dorongan 
Bentuk gaya : 
- Tarikan, contoh menarik meja 
- Dorongan, contoh menutup pintu, menendang bola 

2. Gaya dapat mengubah gerak benda 
- diam 
- bergerak 
- berubah arah 
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b. Metode 
- Tanya jawab - Demonstrasi - Diskusi 
- Ceramah  - Kerja kelompok - Eksperimen 
- Diskusi - Pengamatan 

c. Media 
- Meja - Kursi 
- Bola - per   

d. Sumber 
- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

 
A. Kegiatan Awal  (10’) 

1) Persiapan 
2) Apersepsi “ menyanyikan lagu Naik Delman ” 
3) Guru menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan siswa  

 
B. Kegiatan Inti (45’) 

1)  Tahap Orientasi 
   a) siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
   b) Siswa memperhatikan penjelasan geru seputar logistik yang dibutuh 

kan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan 
bentuk gaya. 

 c) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan sifat gaya 
dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya. 

 d) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 
sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya. 

2) Tahap mengorganisai siswa untuk belajar 
     Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan sifat gaya 

dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya. 
3) Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya. 

4) Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 
Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan dengan bimbingan guru. 

5) Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah 
gerak benda dan bentuk gaya dengan bimbingan guru. 
 

C. Kegiatan Akhir (15’) 
1) Evaluasi 
2) Pemantapan materi 
3) Penarikan kesimpulan 
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VIII. Penilaian 
1. Jenis tes : subjektif 
2. Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
3. Bentuk tes : subjektif 
4. Alat tes : soal, kunci jawaban dan criteria penilaian 

 
A. Soal 

1. Tes proses 
a. Lakukanlah kegiatan di dalam tabel, lalu berilah tanda (√) pada  

kolom yang sesuai dan tanda (x) pada kolom yang tidak sesuai ! 
No Kegiatan  Tarikan Dorongan 
1 Memukul bola voli   
2 Memindahkan kursi   
3 Memindahkan meja   
4 Mencubit teman   
5 Mengambil buku   
6 Menekan per   
7 Membuka pintu   
8 Menendang bola   

 
  
Berdasarkan percobaan di atas, gaya terdiri dari …....… dan ……… 
 
b. Kerjakan kegiatan di dalam tabel, lalu isilah tabel berikut ! 

No Kegiatan Pengaruh  gaya 
1 Bola yang ditendang menggelinding  
2 Bola yang ditahan kaki  
3 Bola yang ditendang kencang ditahan kaki  
4 Mendorong kursi  
5 Menarik kursi  

 
 Berdasarkan percobaan di atas gaya dapat mengakibatkan ……… 

c. 1. Doronglah meja dengan seorang temanmu 
2. Selagi meja bergeser, minta dua teman lagi membantu, 

mendorong meja bersama-sama. Apakah meja dapat bergeser 
lebih cepat ? 

Berdasarkan percobaan di atas, dapat disimpulkan benda dapat 
bergerak cepat jika …… 
 

2. Tes Akhir 
a. Jelaskan pengertian gaya ! 
b. Sebutkan bentuk gaya dan contohnya ! 
c. Sebutkan contoh gaya mempengaruhi benda diam menjadi 

bergerak ! 
d. Sebutkan contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi 

bergerak! 
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e. Tuliskan akibat adanya gaya terhadap benda yang bergerak ! 
 

B. Kunci jawaban. 
1. Tes proses 

a. Gaya terdiri dari tarikan dan dorongan 
b. Gaya mengakibatkan benda bergerak menjadi diam, bergerak 

menjadi makin cepat dan berubah arah. Gaya juga dapat 
mengubah benda diam menjadi bergerak. 

c. Benda dapat bergerak cepat jika mendapat gaya tambahan. 
2. Tes Akhir 

a. Gaya adalah tarikan dan dorongan 
b. Tarikan contoh menarik tali dan mencubit teman 

Dorongan contoh mendorong meja, menutup pintu 
c. Mobil didorong, gerobak didorong, menarik bendera 
d. Kipas dimatikan, mengayuh sepeda 
e. Diam, bergerak, makin cepat, bergerak berubah arah 

 
C. Kriteria Penilaian 

1. Tes proses 
No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
 

2. Tes Akhir  
B x 5  =  10 
   2 

  
 
  Boyolali,  Maret 2010 
 Kepala Sekolah Guru 
 
 
 
 
 
 MULYONO S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002 NIM. X7108776 
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Lampiran 4 RPP Siklus I Pertemuan 3 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
 Model : Problem Based Learning 
 Hari / tanggal : Rabu, 10 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah bentuk suatu benda 
 

III. Indikator 
7.2.1 menyimpulkan hasil percobaan sifat gaya dapat mengubah bentuk suatu 

benda 
7.2.2 menyimpulkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda di air 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi sifat gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda secara tepat 
2. Melalui eksperimen siswa dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap 

benda  di air secara tepat. 
3. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemostrasikan bahwa gaya dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan bentuk suatu benda secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat 

 
V. Dampak Pengiring 

 Setelah pembelajaran siswa dapat memanfaatkan sifat gaya dapat 
mengubah bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi  

1. Gaya dapat mengubah bentuk benda 
- Memukul kaleng 
- Membuat gerabah dari tanah liat 

2. Pegaruh gaya terhadap benda di air 
- Melayang 
- Terapung 
- Tenggelam 
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b. Media 
- Plastisin - Gelas 
- Air - Ember 
- Batu - Gabus 
- Koran bekas -     Neraca Pegas 

 
c. Metode 

- Ceramah - Pengamatan 
- Tanya jawab - Demostrasi  
- Diskusi - Eksperimen 

 
d. Sumber 

- Joko Wismono dan Riyanto. 2004. Sains.  Jakarta:Grasindo 
- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal  (10’) 
1) Persiapan 
2) Apersepsi “ menyanyikan lagu diobok-obok ?” 
3) Guru menyampaikan informasi kegiatan yang akan dilakukan siswa 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
 

b. Kegiatan Inti (40’) 
a. Tahap Orientasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru seputar logistik yang  
dibutuhkan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah bentuk 
benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air.  

3) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan sifat 
gaya dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap 
benda di air 

4) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 
sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya 

b. Tahap mengorganisasi siswa untuk belajar 
Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan sifat gaya 
dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di 
air 

c. Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 
Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
sifat gaya dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap 
benda di air 
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d. Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan percobaan sifat gaya dapat 
mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air 
dengan bimbingan guru 

e. Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah 
bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air dengan 
bimbingan guru 
 

c. Kegiatan Akhir (10’) 
1) Evaluasi 
2) Pemantapan materi 
3) Penarikan kesimpulan 
4) Tindak lanjut 
 

VIII. Penilaian 
1) Jenis tes : tertulis 
2) Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
3) Bentuk tes : subjektif 
4) Alat tes : soal, kunci jawaban dan kriteria penilaian 

 
A. Soal 

1. Tes Proses 
Terlampir 
 

2. Tes Akhir 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini secara tepat ! 

1)  Sebutkan contoh pengaruh gaya terhadap bentuk benda ! 
2) Mengapa kaleng dipukul menjadi penyok ? 
3) Mengapa  mengangkat benda di dalam air lebih ringan daripada 

di atas permukaan air ? 
4) Jelaskan pengertian melayang, mengapung dan tenggelam ! 

 
3. Tes tindak lanjut (Pekerjaan rumah) 

Carilah sepuluh contoh gaya mempengaruhi bentuk benda di sekitar 
rumah kalian! 
 

B. Kunci jawaban. 
1) Tes Akhir 

a) Plastisin dibentuk boneka, memukul kaleng dengan palu, 
meremas koran 

b) Karena kaleng mendapat perlakuan gaya pukul dari palu  
c) Karena jika di permukaan air benda lebih ringan dari air dan jika 

di dalam air benda lebih berat dari berat air. 
d) Melayang adalah benda berada di tengah-tengah air 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Mengapung adalah benda berada di permukaan air 
Tenggelam adalah benda berada di dasar air 
 

C.Kriteria Penilaian 
a. Tes proses 

No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
 
 
 

b. Tes Akhir 
 = 10 

  
 
 
 
                                                                                          Boyolali,  Maret 2010 
 Kepala Sekolah Peneliti 
 
 
 
 MULYONO, S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002                NIM. X7108776
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Lampiran 5 RPP Siklus II Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
 Model : Problem Based Learning 
 Hari / tanggal : Jum’at, 12 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda 
 

III. Indikator 
7.1.1 Menyimpulkan hasil percobaan macam macam gaya 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya secara 

tepat 
2. Melalui eksperimen siswa dapat mengidentifikasi benda yang dapat 

digerakkan dengan gaya secara tepat 
3. Melalui demostrasi siswa dapat mendemostrasikan bahwa gaya dapat 

digerakkan dengan gaya secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat 

 
V. Dampak Pengiring 

 Setelah pembelajaran selesai siswa diharapkan mampu memanfaatkan 
sifat gaya dalam mengubah gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi 

Macam – macam gaya  
1) Gaya gesekan 

Yaitu gaya yang ditmbulkan oleh gesekan permukaan benda 
2) Gaya pegas 

Yaitu gaya yang ditimbulkan karena elastisnya 
3) Gaya magnet 

Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet 
4) Gaya listrik statis 

Yaitu gaya yang ditimbulkan karena ada muatan listrik sementara 
5) Gaya gravitasi bumi 
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Yaitu gaya yang timbul karena tarikan gravitasi bumi 
6) Gaya otot 

Yaitu gaya yang ditimbulkan gerakan otot 
7) Gaya listrik 

Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh listrik 
 

b. Metode 
- Ceramah - Kerja kelompok 
- Tanya jawab - Demostrasi 
- Pengamatan  

 
c. Media 

- paku - kabel                   -Ban sepeda 
- Ketapel -   isolasi                   -penggaris plastik 
- Batu baterai - Kipas angin           -kerikil 
- Mobil- mobilan            -   Buku                     -pensil 
- kertas 

 
d. Sumber 

- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal  (10’) 
1) Persiapan 
2) Apersepsi “ menyanyikan lagu Suka Hati  ?” 
3) Guru menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan siswa  

 
B. Kegiatan Inti (45’) 

a. Tahap Orientasi 
1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran 
2) Siswa memperhatikan penjelasan guru seputar logistik yang  

dibutuhkan dalam percobaan macam-macam gaya dan pengaruh 
gaya terhadap gerak benda. 

3) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan macam-
macam gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda 

4) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 
macam-macam gaya 

b. Tahap mengorganisasi siswa untuk belajar 
Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan macam-
macam gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda 

c. Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 
Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda 

d. Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan dengan bimbingan guru 
e. Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan macam-macam gaya dan 
pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan bimbingan guru 
 

C. Kegiatan Akhir (15’) 
1) Evaluasi 
2) Pemantapan materi 
3) Penarikan kesimpulan 
 

VIII. Penilaian 
a) Bentuk tes : tertulis 
b) Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
c) Jenis tes : subjektif 
d) Alat tes : soal, kunci jawaban dan criteria penilaian 

 
1) Soal 

a) Tes Proses 
Terlampir 

b) Tes Akhir 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini secara tepat ! 

1)  Sebutkan macam-macam gaya ! 
2) Jelaskan cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek ! 
3) Mengapa  permukaan ban mobil dibuat beralur ? 
4) Sebutkan 3 peralatan yang menggunakan gaya magnet ! 
5) Apa yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi ? 

 
2) Kunci jawaban. 

a) Tes Akhir 
1) Gaya gesek, gaya magnet, gaya mesin,  gaya otot dan gaya listrik 
2) Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperhalus permukaan 

benda dan gaya gesek dapat diperbesar dengan memperkasar 
pemukaan benda 

3) Agar gaya geseknya besar sehingga tidak mudah terpeleset 
4) Pintu kulkas, headset, disgrip 
5) Gaya gravitasi bergantung pada massa dan jarak benda, semakin 

besar massa benda semakin kuat 
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3) Kriteria Penilaian 
c. Tes proses 

No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
 

d. Tes Akhir 
 

 = 10 

 
 
 
  Boyolali, Maret  2010 
 Kepala Sekolah Peneliti 
 
 
 
 
 MULYONO, S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002 NIM. X7108776 
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Lampiran 6 RPP Siklus II Pertemuan 2 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
 Model : Problem Based Learning 
 Hari / tanggal : Rabu, 17 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda 
 

III. Indikator 
7.1.1 Mengidentifikasi sifat gaya dapat mengubah gerak benda 
7.1.2 Menyimpulkan percobaan bahwa gaya dapat mengubah gerak benda 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan bentuk gaya secara tepat 
2. Melalui eksperimen siswa dapat mengidentifikasi sifat gaya dapat 

mengubah gerak benda 
3. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemonstrasikan bahwa gaya dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan gerak suatu benda secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat. 

 
V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai siswa diharapkan mampu memanfaatkan sifat 
gaya dalam mengubah gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi 

1. Pengertian Gaya 
Gaya adalah tarikan dan dorongan 
Bentuk gaya : 
- Tarikan, contoh menarik meja 
- Dorongan, contoh menutup pintu, menendang bola 

2. Gaya dapat mengubah gerak benda 
- diam 
- bergerak 
- berubah arah 
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b. Metode 
- Tanya jawab - Demonstrasi - Diskusi 
- Ceramah  - Kerja kelompok - Eksperimen 
- Diskusi - Pengamatan 

c. Media 
- Meja   - Kursi                                 -     Pintu 
- Bola   - per        -     Balon 

d. Sumber 
- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal  (10’) 
1. Persiapan 
2. Apersepsi “ menyanyikan lagu Naik Delman” 
3. Guru menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan siswa dan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
 

B. Kegiatan Inti (45’) 
a. Tahap Orientasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru seputar logistik yang  
dibutuhkan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah gerak 
benda dan bentuk gaya. 

3) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan sifat 
gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya 

4) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 
sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya 

b. Tahap mengorganisasi siswa untuk belajar 
Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan sifat gaya 
dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya 

c. Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 
Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk gaya 

d. Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan percobaan sifat gaya dapat 
mengubah gerak benda dan bentuk gaya dengan bimbingan guru 

e. Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah 
gerak benda dan bentuk gaya dengan bimbingan guru 
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C. Kegiatan Akhir (15’) 
a. Evaluasi 
b. Pemantapan materi 
c. Penarikan kesimpulan 
d. Tindak lanjut 
 

VIII. Penilaian 
1. Jenis tes : subjektif 
2. Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
3. Bentuk tes : subjektif 
4. Alat tes : soal, kunci jawaban dan criteria penilaian 

 
A. Soal 

1. Tes proses 
a. Terlampir 

 
2. Tes Akhir 

a. Jelaskan pengertian gaya ! 
b. Sebutkan bentuk gaya dan contohnya ! 
c. Sebutkan contoh gaya mempengaruhi benda diam menjadi 

bergerak ! 
d. Sebutkan contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi 

bergerak! 
e. Tuliskan akibat adanya gaya terhadap benda yang bergerak ! 

 
B. Kunci jawaban. 

1. Tes Akhir 
a. Gaya adalah tarikan dan dorongan 
b. Tarikan contoh menarik tali dan mencubit teman 

Dorongan contoh mendorong meja, menutup pintu 
c. Mobil didorong, gerobak didorong, menarik bendera 
d. Kipas dimatikan, mengayuh sepeda 
e. Diam, bergerak, makin cepat, bergerak berubah arah 

 
C. Kriteria Penilaian 

1. Tes proses 
No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
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2. Tes Akhir 
 

 = 10 

 
  Boyolali,  Februari 2010 
 Kepala Sekolah Peneliti 
 
 
 
 MULYONO, S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002 NIM. X7108776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lampiran 7 RPP Siklus II Pertemuan 3 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
 Kelas / Semester : IV / 2 
 Waktu : 2 x 35 menit 
 Model : Problem Based Learning 
 Hari / tanggal : Jum’at, 18 Maret 2010 
 
I. Standar Kompetensi 

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 
 

II. Kompetensi  Dasar 
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah bentuk suatu benda 
 

III. Indikator 
7.2.1 menyimpulkan hasil percobaan sifat gaya dapat mengubah bentuk suatu 

benda 
7.2.2 menyimpulkan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda di air 
 

IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi sifat gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda secara tepat 
2. Melalui eksperimen siswa dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap 

benda  di air secara tepat. 
3. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemostrasikan bahwa gaya dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan bentuk suatu benda secara tepat 
4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan secara tepat 

 
V. Dampak Pengiring 

 Setelah pembelajaran siswa dapat memanfaatkan sifat gaya dapat 
mengubah bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari 
 

VI. Materi, Metode, Media dan Sumber 
a. Materi  

1. Gaya dapat mengubah bentuk benda 
- Memukul kaleng 
- Membuat gerabah dari tanah liat 

2. Pegaruh gaya terhadap benda di air 
- Melayang 
- Terapung 
- Tenggelam 
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b. Media 
- Plastisin - Gelas 
- Air - Ember 
- Batu - Gabus 
- Koran bekas -     Neraca Pegas 

 
c. Metode 

- Ceramah - Pengamatan 
- Tanya jawab - Demostrasi  
- Diskusi - Eksperimen 

 
d. Sumber 

- Joko Wismono dan Riyanto. 2004. Sains.  Jakarta:Grasindo 
- Haryanto. 2006. Sains.  Jakarta: Erlangga 
- Muslikan. 2006. Permata.  Surakarta: Surya Badra 

 
VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal  (10’) 
1) Persiapan 
2) Apersepsi “ menyanyikan lagu diobok-obok ?” 
3) Guru menyampaikan informasi kegiatan yang akan dilakukan siswa 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
 

b. Kegiatan Inti (40’) 
a. Tahap Orientasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru seputar logistik yang  
dibutuhkan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah bentuk 
benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air.  

3) Guru memunculkan masalah yang berhubungan dengan sifat 
gaya dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap 
benda di air 

4) Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 
masalah sifat gaya dapat mengubah gerak benda dan bentuk 
gaya 

b. Tahap mengorganisasi siswa untuk belajar 
Siswa memperhatikan petunjuk pelaksanaan percobaan sifat gaya 
dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di 
air 

c. Tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 
Siswa mengumpulkan informasi dengan cara melakukan percobaan 
sifat gaya dapat mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap 
benda di air 
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d. Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
Siswa berdiskusi untuk menyusun laporan percobaan sifat gaya dapat 
mengubah bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air 
dengan bimbingan guru 

e. Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
Siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan dalam percobaan sifat gaya dapat mengubah 
bentuk benda dan pengaruh gaya terhadap benda di air dengan 
bimbingan guru 
 

c. Kegiatan Akhir (10’) 
1) Evaluasi 
2) Pemantapan materi 
3) Penarikan kesimpulan 
4) Tindak lanjut 
 

VIII. Penilaian 
1) Jenis tes : tertulis 
2) Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 
3) Bentuk tes : subjektif 
4) Alat tes : soal, kunci jawaban dan kriteria penilaian 

 
A. Soal 

1. Tes Proses 
Terlampir 
 

2. Tes Akhir 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini secara tepat ! 

1)  Sebutkan contoh pengaruh gaya terhadap bentuk benda ! 
2) Mengapa kaleng dipukul menjadi penyok ? 
3) Mengapa  mengangkat benda di dalam air lebih ringan daripada 

di atas permukaan air ? 
4) Jelaskan pengertian melayang, mengapung dan tenggelam ! 

 
3. Tes tindak lanjut (Pekerjaan rumah) 

Carilah sepuluh contoh gaya mempengaruhi bentuk benda di sekitar 
rumah kalian! 
 

B. Kunci jawaban. 
1) Tes Akhir 

a) Plastisin dibentuk boneka, memukul kaleng dengan palu, 
meremas koran 

b) Karena kaleng mendapat perlakuan gaya pukul dari palu  
c) Karena jika di permukaan air benda lebih ringan dari air dan jika 

di dalam air benda lebih berat dari berat air. 
d) Melayang adalah benda berada di tengah-tengah air 
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Mengapung adalah benda berada di permukaan air 
Tenggelam adalah benda berada di dasar air 
 

C.Kriteria Penilaian 
a. Tes proses 

No Aspek Penilaian Nilai maksimal 
1 Keaktifan 25 
2 Ketepatan jawaban 25 
3 Partisipasi siswa 25 
4 Keberanian 25 

 TOTAL 100 
 

b. Tes Akhir 
 = 10 

  
 
 
                                                                                    Boyolali,  Maret  2010 
 Kepala Sekolah Peneliti 
 
 
 
 MULYONO, S.Pd. UMI FAIZAH 
 NIP. 19630628 198304 1 002 NIM. X7108776 
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Lampiran 8 Lembar Kerja Siklus I 
 

LEMBAR KERJA SIKLUS I 
 
Percobaan 1. 
1. Sediakan plastisin atau lilin mainan, ember berisi air 
2. Buatlah 2 bulatan plastisin yang sama besar, yaitu plastisin A dan plastisin B. 
3. Buatlah plastisi B menjadi bentuk kapal-kapalan. Jika sulit, buat saja plastisin 

itu menjadi cekungan. 
4. Masukkan kedua plastisin ke dalam air. 
5. Amati apa yang terjadi 
6. Buatlah kesimpulan 

 
Percobaan 2 
1. Sediakan gabus, batu, karet gelang dan ember berisi air. 
2. Buatlah gabus berbentuk persegi sebanyak 2 buah, masing-masing besarnya 

sama. Namai gabus A dan gabus B. 
3. Letakkan batu pada gabus B. agar tidak lepas, ikatlah batu dengan karet. 
4. Masukkan kedua gabus tersebut ke dalam air 
5. Amati apa yang terjadi 
6. Buatlah kesimpulan. 

 
Percobaan 3 
Alat dan bahan 
1. Telur   3.  Air 
2. Garam  4. Gelas 

 
Cara kerja 
1. Campurkan air dan garam! 
2. Masukkan telur ke dalam air! 
3. Amati apa yang terjadi! 

 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi pada telur ? 
2. Buatlah kesimpulan ! 

 
Percobaan 4 
Alat dan bahan 
1. Plastisin 2. Koran bekas 
 
Cara kerja 
1. Amati bentuk awal plastisin 
2. Bentuklah plastisin sesuai keinginanmu 
3. Sediakan selembar koran bekas. Remaslah koran. Amati bentuk koran 
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4. Rapikan Koran yang telah diremas, kemudian sobeklah koran secara perlahan. 
Perhatikan gerakan yang kamu lakukan. 
 

Pertanyaan 
1. Apa saja gerakan yang kamu lakukan untuk membuat bentuk benda tertentu 

dari plastisin ? 
2. Apa saja gerakan yang kamu lakukan saat meremas kertas ? 
3. Apa saja gerakan yang kamu lakukan saat merapikan dan menyobek kertas ? 
4. Apa kesimpulanmu ? 
 
Berdasarkan percobaan 1 dan 2 isilah tabel berikut ! 

No Pengaruh gaya terhadap benda di air Pengertian  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Berdasarkan percobaan 3, jelaskan pengaruh gaya terhadap benda ! 
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Lampiran 9 Lembar Kerja Siklus II Pertemuan 1 
 

LEMBAR KERJA SIKLUS II 
 
 
Lakukanlah percobaan di bawah ini ! 
1) Kegiatan 1 

Membuat magnet 
1. Sediakan batu baterai, kabel berisolasi dan paku 
2. Lilitti paku dengan kawat berisolasi, semakin banyak lilitan semakin baik. 

Hubungkan ujung kawat tersebut dengan kutub positif dan kutub negatif 
batu baterai. Agar kawat berisolasi dapat berfungsi dengan baik gosoklah 
ujung-ujungnya. 

3. Dekatkan ujung paku dengan isi staples kecil-kecil. 
 

Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi 
2. Buatlah kesimpulan 

 
2) Kegiatan 2. 

Gaya listrik 
1. Ambillah penggaris plastik atau sisir plastik, dan gosokkan pada rambut 

yang kering. 
2. Dekatkan penggaris plastik atau sisir plastik pada sobekan kertas kecil. 

 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi pada kertas dan penggaris (sisir) 
2. Apa kesimpulanmu ? 

 
3) Kegiatan 3 

Gaya pegas 
1. Ambillah ketapel, kemudian letakkan kerikil pada ujungnya 
2. Rentangkan  karet kemudian lepaskan 

  
 Pertanyaan 

1. Apa yang terjadi pada kerikil ? 
2. Jika kerikil terlempar apa penyebabnya ? 
3. Buatlah kesimpulanmu ! 

 
4) Kegiatan 4 

Gaya mesin 
1. Siapkan mobil-mobilan 
2. Lalu tekan tombol on pada mobil-mobilan tersebut 
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Pertanyaan 
1. Mengapa mobil bias berjalan ? 
2. Buatlah kesimpulanmu ! 

 
5) Kegiatan 5 

Gaya gravitasi 
1. Siapkan 2 buku dan 1pensil 
2. Jatuhkan 2 buku dari ketinggian yang berbeda yang satu dari arah 30 cm 

dan yang satu dari ketinggian 50 cm. 
3. Jatuhkan pensil dan buku dari ketinggian yang sama 
 
Pertanyaan 
1. Kemana jatuhnya pensil dan buku ? 
2. Mengapa demikian ? 
3. Antara buku yang jatuh dari ketinggian 30 cm dan 50 cm, mana yang 

lebih dahulu jatuh? 
4. Antara buku dan pensil, mana yang lebih dahulu jatuh ? 
5. Buatlah kesimpulan ! 

 
6) Kegiatan 6 

Gaya gesek 
1. Siapkan 2 buah ban yang permukaannya kasar dan halus 
2. Gulingkan kedua ban tersebut 
 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi ketika ban digulingkan ? 
2. Apa perbedaan cara bergulingnya ban yang halus dan ban yang kasar 

permukaannya? 
3. Buatlah kesimpulan ! 
 

7) Kegiatan 7 
Gaya Listrik 
1. Siapkan kipas angin 
2. Colokkan pada stop kontak 
 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi pada kipas angin ? 
2. Buatlah kesimpulan ! 
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Dari beberapa percobaan, isilah tabel berikut ! 
 
No Macam gaya Penyebab terjadinya gaya 
1 
2 
3 
4 
 

dst 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lampiran 10 Lembar Kerja Siklus II Pertemuan 2 
 

LEMBAR KERJA 
 
Lakukan percobaan di bawah ini ! 
Kegiatan 1 
1. Siapkan kursi ! 
2. Angkatlah kursi tersebut ! 
3. Geser kursi tersebut ! 
 
Pertanyaan 
1. Mengapa kursi berpindah tempat ? 
2. Mengapa kursi bergeser ? 
3. Buatlah kesimpulan ! 
 
Kegiatan 2 
1. Berdirilah di depan pintu ! 
2. Tutuplah pintu tersebut ! 
3. Bukalah pintu tersebut ! 
 
Pertanyaan 
1. Mengapa pintu bias tertutup ? 
2. Mengapa pintu terbuka ? 
3. Buatlah kesimpulan ! 
 
Kegiatan 3 
1. Doronglah meja, kemudian amati yang terjadi 
2. Mengapa hal ini terjadi, jelaskan ! 
3. Buatlah kesimpulan ! 
 
Kegiatan 4 
1. Sediakan balon, kemudian tiuplah ! 
2. Tekan balon secara perlahan 
3. Amati bentuk balon, apa yang terjadi ? 
4. Mengapa demikian ? jelaskan ! 
5. Buatlah kesimpulan ! 
 
Kegiatan 5 
1. Sediakan bola kaki 
2. Tendanglah bola perlahan di lantai 
3. Mintalah temanmu menghadang bola dengan kakinya. Amati yang terjadi ! 
 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi dengan bola yang sedang bergerak jika kamu tahan dengan 

kaki atau tanganmu ? 
2. Apakah hasilnya sama jika kamu lakukan berulang-ulang ? 
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3. Apa kesimpulanmu ? 
 
Kegiatan 6 
1. Doronglah meja dengan seorang temanmu secara perlahan ! 
2. Selagi meja bergeser, minta dua temanmu lagi membantu mendorong meja 

bersama-sama 
 
Pertanyaan 
1. Apakah meja bergeser ? 
2. Buatlah kesimpulan 
 
Berdasarkan percobaan 1 dan 2, isilah tabel berikut : 
 

No Kegiatan Bentuk gaya 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Kesimpulan bentuk gaya adalah …………………….. 
 
Berdasarkan percobaan ke 3 dan 6, isilah tabel berikut ! 
 

No Kegiatan Pengaruh gaya 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Kesimpulan pengaruh gaya terhadap benda adalah …………………….. 
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Lampiran 11 Lembar Kerja Siklus II Pertemuan 3 
 

LEMBAR KERJA 
 
Kegiatan 1 
1. Isilah gelas ukur dengan air sampai 2/3 dari ketinggian gelas  
2. Gantungkan sebuah batu pada neraca pegas dengan menggunakan benang 
3. Bacalah skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas, catatlah hasil 

pengamatanmu 
4. Sekarang masukkan batu tersebut ke dalam gelas ukur yang berisi air. Catat 

hasil yang ditunjukkan neraca 
5. Bandingkan hasilnya  
6. Buatlah kesimpulan 

 
Percobaan 2. 
1. Sediakan plastisin atau lilin mainan, ember berisi air 
2. Buatlah 2 bulatan plastisin yang sama besar, yaitu plastisin A dan plastisin B. 
3. Buatlah plastisi B menjadi bentuk kapal-kapalan. Jika sulit, buat saja plastisin 

itu menjadi cekungan. 
4. Masukkan kedua plastisin ke dalam air. 
5. Amati apa yang terjadi 
6. Buatlah kesimpulan 

 
Percobaan 3 
1. Sediakan gabus, batu, karet gelang dan ember berisi air. 
2. Buatlah gabus berbentuk persegi sebanyak 2 buah, masing-masing besarnya 

sama. Namai gabus A dan gabus B. 
3. Letakkan batu pada gabus B. agar tidak lepas, ikatlah batu dengan karet. 
4. Masukkan kedua gabus tersebut ke dalam air 
5. Amati apa yang terjadi 
6. Buatlah kesimpulan. 
 
Percobaan 4 
Alat dan bahan 
1. Telur   3.  Air 
2. Garam  4. Gelas 

 
Cara kerja 
1. Campurkan air dan garam! 
2. Masukkan telur ke dalam air! 
3. Amati apa yang terjadi! 

 
Pertanyaan 
1. Apa yang terjadi pada telur ? 
2. Buatlah kesimpulan ! 
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Percobaan 5 
Alat dan bahan 
1. Plastisin 2. Koran bekas 
 
Cara kerja 
1. Amati bentuk awal plastisin 
2. Bentuklah plastisin sesuai keinginanmu 
3. Sediakan selembar koran bekas. Remaslah koran. Amati bentuk koran 
4. Rapikan Koran yang telah diremas, kemudian sobeklah koran secara perlahan. 

Perhatikan gerakan yang kamu lakukan. 
 

Pertanyaan 
1. Apa saja gerakan yang kamu lakukan untuk membuat bentuk benda tertentu 

dari plastisin ? 
2. Apa saja gerakan yang kamu lakukan saat meremas kertas ? 
3. Apa saja gerakan yang kamu lakukan saat merapikan dan menyobek kertas ? 
4. Apa kesimpulanmu ? 
 
Berdasarkan percobaan 1 dan 2 isilah tabel berikut ! 
 

No Pengaruh gaya terhadap benda di air Pengertian  

 
 
 
 

 
 

 

 
Berdasarkan percobaan 3, jelaskan pengaruh gaya terhadap benda ! 
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Lampiran 12 
KISI – KISI ANGKET MOTIVASI 

 
 

Konsep Indikator Penyebaran Jumlah 

 

Motivasi belajar adalah 

kekuatan baik dari 

dalam maupun luar diri 

seseorang yang 

merupakan dorongan 

atau tenaga penggerak 

untuk memulai suatu 

kegiatan belajar atas 

kemauannya sesuai 

dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

a. Kesiapan 

b. Kemauan 

c. Perhatian 

d. Daya Serap 

e. Partisipasi 

f. Keaktifan 

g. Keantusiasan 

h. Kerjasama 

i. Keingintahuan 

j. Nilai 

 

 

 

8, 23 

1, 2, 3, 17, 21 

16, 20 

24, 28 

9, 25 

19, 26, 29 

11, 12, 13, 14 

4, 30 

7, 15, 18, 22, 27 

5, 6, 10 

 

 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

5 

3 

 JUMLAH  30 
 
 
 
 
Kriteria Penilaian : 

Item Favourable  Item Unfavourable 

Jawaban SS  skor 5  Jawaban SS skor 1 

Jawaban S skor 4 Jawaban S skor 2 

Jawaban R skor 3 Jawaban R skor 3 

Jawaban TS skor 2 Jawaban TS skor 4 

Jawaban STS skor 1 Jawaban STS skor 5 
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SEBARAN ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
 

I. Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama Kalian di sebelah kanan atas pada lembaran ini! 

2. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama agar memahami 

maksudnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari 5 alternatif  jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda silang ( X ) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

4. Jangan terpengaruh orang lain. 

5. Selamat mengerjakan. 

 

II. Pernyataan tentang Motivasi Belajar 

 

Jawaban No Pernyataan SS S R TS STS 
1. Saya belum merasa puas, jika belum 

mengerjakan rumah mata pelajaran IPA dengan 

tuntas 

     

2. Saya takut mendapat hukuman dari guru jika 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah mata 

pelajaran IPA 

     

3. Dengan adanya pekerjaan rumah ( PR ) mata 

pelajaran IPA, mendorong saya untuk 

mendalami bahan pelajaran. 

     

4. Saya merasa kesal bila mendapatkan tugas 

percobaan secara kelompok mata pelajaran IPA 

setiap hari. 

     

5. Saya merasa puas, jika naik kelas, tidak peduli 

berapapun nilai mata pelajaran IPA yang saya 

peroleh dalam raport 

     

6. Nilai tes IPA yang akan datang harus lebih baik      

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dari nilai tes yang lalu. 

7. Saya selalu bertanya kepada orang lain yang 

lebih tahu jika kesulitan di dalam memahami 

pelajaran IPA. 

     

8. Saya berusaha belajar lebih giat agar 

memperoleh hasil yang lebih baik pada tes 

yang akan datang. 

     

9. Mengikuti percobaan bukanlah keinginan saya.      

10. Saya tidak malu mendapatkan angka merah 

pada mata pelajaran IPA di raport, karena hal 

itu sudah biasa bagi saya. 

     

11. Saya mau belajar dengan semangat bila orang 

tua memberi hadiah sebagai imbalan.  

     

12. Saya belajar mata pelajaran IPA hanya bila 

diingatkan orang tua. 

     

13. Saya belajar mata pelajaran IPA hanya bila aka 

nada ulangan/ tes. 

     

14. Dalam menghadapi tes IPA, hal yang perlu 

saya siapkan adalah membuat contekan. 

     

15. Tidak ada manfaatnya mempelajari buku 

penunjang IPA selain buku paket dari sekolah. 

     

16. Saya lebih suka membaca buku cerita daripada 

memperhatikan pelajaran. 

     

17. Di rumah saya berusaha mendalami dan 

mempelajari kembali bahan pelajaran IPA agar 

prestasi lebih meningkat. 

     

18. Saya merasa dapat belajar IPA yang cukup dari 

Bapak/ Ibu guru di sekolah. 

     

19. Saya merasa tertarik dan berusaha dengan 

sungguh-sungguh terhadap mata pelajaran IPA 
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yang sedang dilakukan. 

20. Lebih baik memperhatikan pelajaran daripada 

bermain dengan teman. 

     

21. Belajar IPA sangat menjemukan karena 

materinya sangat banyak dan luas. 

     

22. Pelajaran IPA cukup dipelajari di sekolah saja, 

bersama Bapak/ Ibu guru. 

     

23. Saya mempelajari lebih dahulu bahan pelajaran 

IPA yang akan diajarkan besok pagi di sekolah. 

     

24. Saya senang mengerjakan pelajaran dengan 

hasil pikiran sendiri daripada menjiplak 

pekerjaan teman. 

     

25. Saya tidak mengerjakan tugas dari guru karena 

sebentar lagi tes. 

     

26. Saya merasa kesal dan takut bila ditunjuk oleh 

guru untuk mengerjakan soal IPA di depan 

kelas. 

     

27. Saya mempelajari soal-soal latihan IPA yang 

ada di buku tanpa disuruh orang lain. 

     

28. Dalam mengerjakan soal IPA, saya lebih suka 

meniru pekerjaan teman daripada mencari 

jawaban sendiri. 

     

29. Dalam menjawab pertanyaan dalam mata 

pelajaran IPA, saya akan mempertahankan 

pendapat saya karena yakin pendapat saya 

benar. 

     

30. Saya tidak pernah mempertahankan pendapat 

dalam kelompok meskipun pendapat saya 

benar. 
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Lampiran 13 
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III No. Aspek yang diamati 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

1 Memberikan informasi secara tepat √  √  √  
2 Menggunakan berbagai sumber √  √  √  
3 Menggunakan waktu secara tepat sesuai 

perencanaan  √ √  √  

4 Penuh perhatian terhadap siswa √  √   √ 
5 Memotivasi individu √  √  √  
6 Memotivasi kerja kelompok  √ √  √  
7 Menggunakan multi metode √  √   √ 
8 Melakukan penilaian proses √   √ √  
9 Melakukan penilaian hasil belajar / test formatif √  √  √  
10 Memberikan tindak lanjut √  √  √  

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Pertemuan I Pertemuan 
II 

Pertemuan 
III No. Aspek yang diamati 

Ya Tdk  Ya Tdk  Ya Tdk  
1 Aktif memperhatikan penjelasan guru √  √  √  
2 Aktif menjawab pertanyaan guru  √ √  √  
3 Rasa ingin tahu meningkat √  √   √ 
4 Keberanian siswa meningkat √  √  √  
5 Kreativitas dan inisiatif siswa meningkat  √  √ √  
6 Aktif mengerjakan tugas 

a. Tugas individu 
b. Tugas kelompok 

 
√ 

 
 

√ 

  
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 

 

 

 Observer Praktikan 

 

 

 Heny Susilowati, A.Ma.Pd Umi Faizah 

 NIP. X7108776 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  
DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III No Aspek yang diamati Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

1 Memberikan informasi secara tepat √  √  √  
2 Menggunakan berbagai sumber √  √  √  
3 Menggunakan waktu secara tepat 

sesuai perencanaan √  √  √  

4 Penuh perhatian terhadap siswa √  √  √  
5 Memotivasi individu √  √  √  
6 Memotivasi kerja kelompok √  √  √  
7 Menggunakan multi metode √  √  √  
8 Melakukan penilaian proses √  √  √  
9 Melakukan penilaian hasil belajar / 

test formatif √  √  √  

10 Memberikan tindak lanjut √  √  √  
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III No Aspek yang diamati Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

1 Aktif memperhatikan penjelasan 
guru √  √  √  

2 Aktif menjawab pertanyaan guru √  √  √  
3 Rasa ingin tahu meningkat √  √  √  
4 Keberanian siswa meningkat √  √  √  
5 Kreativitas dan inisiatif siswa 

meningkat  √ √  √  

6 Aktif mengerjakan tugas 
c. Tugas individu 
d. Tugas kelompok 

 
√ 
 

  
√ 
√ 

  
√ 
√ 

 

 

 Observer Praktikan 

 

 

 Heny Susilowati, A.Ma.Pd Umi Faizah 
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 NIP. X7108776 

Lampiran 15 
LEMBAR OBSERVASI 

TINGKAT MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IV DAN GURU  

SD NEGERI 02 AMPEL SEBELUM SIKLUS 

 
Hasil pengamatan No Aspek Guru Siswa 

Kesiapan   

Rendah   √ 

Sedang √  

1 

Tinggi   

Kemauan   

Rendah  √  

Sedang   

2 

Tinggi  √ 

Perhatian   

Rendah   √ 

Sedang √  

3 

Tinggi   

Daya serap   

Rendah    

Sedang √ √ 

4 

Tinggi   

Partisipasi   

Rendah   √ 

Sedang √  

5 

Tinggi   

Keaktifan   

Rendah    

6 

Sedang √ √ 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tinggi   

Keantusiasan   

Rendah  √ √ 

Sedang   

7 

Tinggi   

Kerjasama   

Rendah   √ 

Sedang √  

8 

Tinggi   

Keingintahuan   

Rendah    

Sedang √ √ 

9 

Tinggi   

Suasana belajar   

Rendah   √ 

Sedang √  

10 

Tinggi   

 

 

 

 Guru Observer 

 

 

 Heny Susilowati, A.Ma.Pd Umi Faizah 

 NIP. X7108776 
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Lampiran 16 
LEMBAR OBSERVASI 

TINGKAT MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IV DAN GURU  

SD NEGERI 02 AMPEL PADA SIKLUS I 

 
Hasil pengamatan No Aspek Guru Siswa 

Kesiapan   

Rendah    

Sedang √ √ 

1 

Tinggi   

Kemauan   

Rendah   √ 

Sedang   

2 

Tinggi √  

Perhatian   

Rendah    

Sedang √ √ 

3 

Tinggi   

Daya serap   

Rendah    

Sedang √ √ 

4 

Tinggi   

Partisipasi   

Rendah    

Sedang √ √ 

5 

Tinggi   

Keaktifan   

Rendah    

Sedang  √ 

6 

Tinggi √  
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Keantusiasan   

Rendah    

Sedang  √ 

7 

Tinggi √  

Kerjasama   

Rendah    

Sedang  √ 

8 

Tinggi √  

Keingintahuan   

Rendah    

Sedang √ √ 

9 

Tinggi   

Suasana belajar   

Rendah   √ 

Sedang √  

10 

Tinggi   

 

 

 

 Observer Guru 

 

 

 Heny Susilowati, A.Ma.Pd Umi Faizah 

 NIP. X7108776 
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Lampiran 17 
LEMBAR OBSERVASI 

TINGKAT MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IV DAN GURU  

SD NEGERI 02 AMPEL PADA SIKLUS II 

 
Hasil pengamatan No Aspek Guru Siswa 

Kesiapan   

Rendah    

Sedang   

1 

Tinggi √ √ 

Kemauan   

Rendah    

Sedang   

2 

Tinggi √ √ 

Perhatian   

Rendah    

Sedang   

3 

Tinggi √ √ 

Daya serap   

Rendah    

Sedang   

4 

Tinggi √ √ 

Partisipasi   

Rendah    

Sedang   

5 

Tinggi √ √ 

Keaktifan   

Rendah    

Sedang   

6 

Tinggi √ √ 
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Keantusiasan   

Rendah    

Sedang  √ 

7 

Tinggi √  

Kerjasama   

Rendah    

Sedang   

8 

Tinggi √ √ 

Keingintahuan   

Rendah    

Sedang   

9 

Tinggi √ √ 

Suasana belajar   

Rendah    

Sedang   

10 

Tinggi √ √ 

 

 

 

 Observer Guru 

 

 

 Heny Susilowati, A.Ma.Pd Umi Faizah 

NIP.  X7108776 
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Lampiran 18 
LEMBAR OBSERVASI 

PERUBAHAN TINGKAT MOTIVASI SISWA KELAS IV 

SD NEGERI 02 AMPEL 

 
Hasil pengamatan 

No Aspek Sebelum Siklus Setelah Siklus 

Keterangan 
( meningkat / 

menurun ) 
Kesiapan   

Rendah  √  

Sedang   

1 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Kemauan   

Rendah  √  

Sedang   

2 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Perhatian   

Rendah  √  

Sedang   

3 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Daya serap   

Rendah    

Sedang √  

4 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Partisipasi   

Rendah  √  

Sedang   

5 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Keaktifan   

Rendah    

Sedang √  

6 

Tinggi  √ 

Meningkat 
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Keantusiasan   

Rendah  √  

Sedang  √ 

7 

Tinggi   

Meningkat 

Kerjasama   

Rendah  √  

Sedang   

8 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Keingintahua

n 
  

Rendah    

Sedang √  

9 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Suasana 

belajar 
  

Rendah  √  

Sedang   

10 

Tinggi  √ 

Meningkat 
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Lampiran 19 
LEMBAR OBSERVASI 

PERUBAHAN TINGKAT MOTIVASI GURU KELAS IV 

SD NEGERI 02 AMPEL 

 
Hasil pengamatan 

No Aspek Siklus I Siklus II 

Keterangan 
( meningkat / 

menurun ) 
Kesiapan   

Rendah    

Sedang √  

1 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Kemauan   

Rendah    

Sedang   

2 

Tinggi √ √ 

Meningkat 

Perhatian   

Rendah    

Sedang √  

3 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Daya serap   

Rendah    

Sedang √  

4 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Partisipasi   

Rendah    

Sedang √  

5 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Keaktifan   

Rendah    

Sedang √  

6 

Tinggi  √ 

Meningkat 
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Keantusiasan   

Rendah    

Sedang   

7 

Tinggi √ √ 

Meningkat 

Kerjasama   

Rendah    

Sedang   

8 

Tinggi √ √ 

Meningkat 

Keingintahua

n 
  

Rendah    

Sedang √  

9 

Tinggi  √ 

Meningkat 

Suasana 

belajar 
  

Rendah    

Sedang √  

10 

Tinggi  √ 

Meningkat 
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Lampiran 20 

LEMBAR  WAWANCARA UNTUK GURU 

SEBELUM MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN  

PROBLEM BASED LEARNING 

 

Nama Guru : Heny Susilowati 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Ampel 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pendapat anda setelah 

pembelajaran IPA kelas  IV ? 

Siswa kurang antusias dan 

berpartisipasi mengikuti pelajaran 

2 Bagaimana partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran IPA ? 

Partisipasi siswa sangat kurang, 

siswa cenderung banyak bermain dan 

berbicara sendiri dengan temannya. 

3 Bagaimana motivasi belajar siswa 

saat mengikuti proses pembelajaran 

IPA ? 

Motivasi sangat kurang, siswa lebih 

banyak bermain daripada 

memperhatikan pelajaran 

4 Apakah dalam proses pembelajaran 

IPA anda menggunakan model 

pembelajaran inovatif ? 

Belum menggunakan model 

pembelajaran inovatif. 

5 Bagaimanakah nilai siswa yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran 

IPA 

Masih cukup rendah 

 

Kesimpulan wawancara : 

Motivasi belajar IPA siswa kelas IV masih rendah dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 Boyolali, 19 Januari  2010 

 Pewawancara 

 

 UMI FAIZAH 
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Lampiran 21 
LEMBAR WAWANCARA UNTUK GURU 

SETELAH MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN  
PROBLEM BASED LEARNING 

 

Nama Guru : Heny Susilowati 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Ampel 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pendapat anda setelah 
pembelajaran IPA menggunakan 
model Problem Based Learning ? 

Siswa lebih antusias dna 

partisipatif dalam pembelajaran 

2 Menurut anda, apakah pembelajaran 
IPA menggunakan model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa ? 

Ya, model Problem Based 

Learning dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

3 Adakah kendala-kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran dengan 
model Problem Based Learning ? 

Ada sedikit kendala yaitu siswa 

belum terbiasa dengan 

penyelidikan namun seiring 

waktu, dapat menyesuaikan 

4 Bagaimanakah kesan anda dengan 
diterapkannya model pembelajaran 
Problem Based Learning ? 

Model Problem Based Learning 

dapat meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar IPA siswa 

5 Bagaimana hasil belajar siswa setelah 
menggunakan model Problem Based 
Learning ? 

Meningkat cukup tinggi 

Kesimpulan wawancara : 

Model Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa 

kelas IV di SD Negeri 2 Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. 

  

 Boyolali, 31 Maret  2010 

 Pewawancara 

 

 UMI FAIZAH 
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Lampiran 22 

REKAPITULASI HASIL ANGKET MOTIVASI 
Nilai Angket Motivasi No 

Responden Sebelum Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Kategori 
Sebelum 

Siklus/S1/ S2 

1 69 70 76 Cukup, cukup, 
baik 

2 54 69 83 Sangat kurang, 
cukup, baik 

3 69 70 80 Cukup, cukup, 
baik 

4 60 72 83 Kurang, 
cukup, baik 

5 71 80 91 Cukup, baik, 
sangat baik 

6 53 84 87 
Sangat kurang, 
baik, sangat 
baik 

7 59 74 89 Kurang, 
cukup, baik 

8 67 76 82 Cukup, baik, 
baik 

9 68 82 83 Cukup, baik, 
baik 

10 68 77 82 Cukup, baik, 
baik 

11 61 80 91 Kurang, baik, 
sangat baik 

12 64 79 80 Kurang, baik, 
baik 

13 77 79 85 Baik, baik, 
sangat baik 

14 82 83 84 Baik, baik, 
baik 

15 58 75 87 Kurang, baik, 
sangat baik 

16 74 61 82 Cukup, 
kurang, baik 

17 71 71 83 Cukup, cukup, 
baik 

18 68 73 86 Cukup, cukup, 
sangat baik 

19 70 75 86 Cukup, baik, 
sangat baik 
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Nilai Angket Motivasi No. 
Responden Sebelum Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Kategori Nilai 
Sebelum 

Siklus/ S1/ S2 

20 64 67 80 Kurang, 
cukup, baik 

21 60 69 82 Kurang, 
cukup, baik 

22 60 76 85 Kurang, baik, 
sangat baik 

23 59 83 87 Kurang, baik, 
sangat baik 

24 80 83 86 Baik, baik, 
sangat baik 

25 64 78 86 Kurang, baik, 
sangat baik 

26 66 72 83 Cukup, cukup, 
baik 

27 70 81 89 Cukup, baik, 
sangat baik 

28 65 74 80 Kurang, 
cukup, baik  

29 60 70 75 Kurang, 
cukup, baik 

30 73 82 91 Cukup, baik, 
sangat baik 

31 60 72 85 
Kurang, 
cukup, sangat 
baik 

32 45 61 67 Sangat kurang, 
kurang, cukup 

33 62 76 87 Kurang, baik, 
sangat baik 

34 55 71 78 Kurang, cukup 
baik 

Jumlah 2206 2545 2841  

Rata-rata 64,88 74,85 83,56 Kurang, 
Cukup, Baik 
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Lampiran 23 

REKAPITULASI NILAI IPA 
Nilai IPA No 

Responden Sebelum Siklus Siklus 1 Siklus 2 
Kategori Sebelum 

Siklus/S1/ S2 

1 20 40 60 
Sangat kurang, 
sangat kurang, 
cukup 

2 60 75 80 Cukup, baik, 
sangat baik 

3 40 60 75 Sangat kurang, 
cukup, baik 

4 65 80 95 Cukup, sangat 
baik, sangat baik 

5 85 95 100 
Sangat baik, 
sangat baik, sangat 
baik 

6 50 80 100 Kurang, sangat 
baik, sangat baik 

7 75 80 80 Baik, sangat baik, 
sangat baik 

8 50 80 80 Kurang, sangat 
baik, sangat baik 

9 40 9,25 95 Kurang, sangat 
baik, sangat baik 

10 75 100 100 Baik, sangat baik, 
sangat baik 

11 55 60 70 Kurang, cukup, 
baik 

12 40 65 70 Sangat kurang, 
cukup, baik 

13 40 95 95 
Sangat kurang, 
sangat baik, sangat 
baik 

14 65 75 95 Cukup, baik, 
sangat baik 

15 55 60 85 Kurang, cukup, 
sangat baik 

16 50 65 70 Kurang, cukup, 
baik 

17 100 95 100 
Sangat baik, 
sangat baik, sangat 
baik 

18 50 60 75 Kurang, cukup, 
baik 
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Nilai IPA No 
Responden Sebelum Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Kategori Sebelum 
Siklus/S1/ S2 

19 60 95 95 Cukup, sangat 
baik, sangat baik 

20 80 85 90 
Sangat baik, 
sangat baik, sangat 
baik 

21 50 65 70 Kurang, cukup, 
baik 

22 50 60 75 Kurang, cukup, 
baik 

23 45 60 65 Sangat kurang, 
cukup, cukup 

24 95 100 100 
Sangat baik, 
sangat baik, sangat 
baik 

25 35 70 85 Sangat kurang, 
baik, sangat baik  

26 60 90 95 Cukup, sangat 
baik, sangat baik 

27 30 50 70 Sangat kurang, 
kurang, baik 

28 55 60 65 Kurang, cukup, 
cukup 

29 50 65 70 Kurang, cukup, 
cukup 

30 65 80 90 Cukup, sangat 
baik, sangat baik 

31 55 80 80 Kurang, sangat 
baik, sangat baik 

32 65 80 80 Cukup, sangat 
baik, sangat baik 

33 50 60 70 Kurang, cukup, 
baik 

34 40 50 60 Sangat kurang, 
kurang, cukup 

Jumlah 1910 2507,5 2785  

Rata-rata 56,17 73,75 81,9117 Kurang, baik, 
sangat baik 
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Lampiran 24 
 

PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SIKLUS 
 

1. Sebelum tindakan 

a. Nilai rata-rata motivasi   =   2206   =   64,88 
                                               34 

b. Nilai rata-rata IPA =  1910  =  56,18 
                                     34 

c. Presentase nilai angket 

- Sangat baik =       0  :  2206 x 100% =    0 

- Baik = 239  :  2206 x 100% = 10,83 % 

- Sedang = 969  :  2206 x 100% = 43,92 % 

- Kurang = 846  :  2206 x 100% = 38,35 % 

- Sangat kurang = 152  :  2206 x 100% =   6,90 % 

 

d. Presentase nilai IPA 

-  Sangat baik =   360  :  1910 x 100% =    18,85 % 

- Baik = 150  :  1910 x 100% =   7,85 % 

- Sedang = 440  :  1910 x 100% = 23,04 % 

- Kurang = 710 :  1910 x 100% = 37,17 % 

- Sangat kurang = 250  :  1910 x 100% = 13,09 % 

 

2. Siklus 1 

a.  Nilai rata-rata motivasi   =   2545   =  74,85 
                                                34 

b. Nilai rata-rata IPA =  2507,3   =  73,75 
                                      34 

c. Presentase nilai angket 

- Sangat baik =         0  :  2545 x 100% = 0 

- Baik = 1429  :  2545 x 100% = 56,15 % 

- Sedang =   994  :  2545 x 100% = 39,06 % 

- Kurang =   122  :  2545 x 100% =   4,79 % 

- Sangat kurang =       0  :  2545 x 100% = 0 
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d. Presentase nilai IPA 

-  Sangat baik =   1407,5  :  2507,5 x 100% =    56,13 % 

- Baik =   220     :  2507,5 x 100% =   8,77 % 

- Sedang =   740     :  2507,5 x 100% = 29,51 % 

- Kurang =   100     :  2507,5 x 100% =   3,99 % 

- Sangat kurang =     40     :  2507,5 x 100% =   1,60 % 

 

3. Siklus 2 

a.  Nilai rata-rata motivasi   =   2841   =  83,56 
                                                34 

b. Nilai rata-rata IPA =  2785   =  81,91 
                                     34 

c. Presentase nilai angket 

- Sangat baik =   1398  :  2841 x 100% = 49,21 % 

- Baik = 1378  :  2841 x 100% = 48,50% 

- Sedang =     67  :  2841 x 100% =   2,36 % 

- Kurang =       0  :  2841 x 100% =  0 

- Sangat kurang =       0  :  2841 x 100% =  0 

 

d. Presentase nilai IPA 

-  Sangat baik =   1820     :  2785 x 100% =    65,35 % 

- Baik =   715     :  2785 x 100% = 25,67 % 

- Sedang =   250    :  2785 x 100% =    8,98 % 

- Kurang =       0     :  2785 x 100% =   0 

- Sangat kurang =       0     :  2785 x 100% =   0 
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Lampiran 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siswa Melakukan Percobaan Gaya Terhadap Benda di Air  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru Membimbing Percobaan  
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Lampiran 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa Melakukan Percobaan Gaya Mengubah Benda Diam Menjadi Bergerak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa Melakukan Percobaan Dorongan  
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Lampiran 27  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa Melakukan Percobaan Tarikan dengan Bimbingan Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa Melakukan Percoban Perubahan Arah Gerak Benda 
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