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ABSTRAK 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui PINTER dengan BUDI pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 

Eka Yudha Ardiyanto 

masekayudha@gmail.com 

Pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 belum optimal 

karena belum berorientasi pada keterampilan proses dan belum menggunakan 

media yang menarik. Hal tersebut berdampak pada rendahnya motivasi dan hasil 

belajar siswa. Hasil ulangan harian IPA menunjukkan bahwa terdapat 63 % yang 

tidak tuntas dan hanya 37 % siswa yang tuntas dalam pembelajaran dalam mencapai 

KKM 60. Atas dasar kenyataan itu, peneliti memecahkan masalah melalui PINTER 

(Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Karakter) dengan BUDI (Buku Digital) sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

melalui PINTER dengan BUDI dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SD Negeri Rogomulyo 02. Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 1) meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI pada 

siswa, 2) mengetahui nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPA melalui PINTER 

dengan BUDI pada siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02, 3) meningkatkan 

hasil belajar IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SD Negeri 

Rogomulyo 02. Rancangan penelitian dilaksanankan dengan penelitian tindakan 

kelas melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus. Simpulan dari penelitian ini adalah 

pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan 

keterampilan guru, karakter siswa dan hasil belajar siswa.  

 

Kata kunci : keterampilan guru, karakter, hasil belajar 

 

ABSTRACT 

Efforts to Increase the Results of Science Learning Through PINTER with BUDI 

in Students of 4th SD Negeri Rogomulyo 02 

Eka Yudha Ardiyanto 

masekayudha@gmail.com 

 

Science learning in 4th SD Negeri Rogomulyo 02is not optimal yet because it has 

not oriented on process skill and has not used interesting media. This has an impact 

on the low motivation and student learning outcomes. The results of daily IPA test 

show that there are 63% unfinished and only 37% of students who complete in 

learning in reaching limited score 60. On the basis of that fact, researchers solve 

problems through PINTER (Learning Inquiry of Integrated Character) with BUDI 

(Digital Book) in an effort improve the science learning outcomes of fourth graders 

of Rogomulyo 02 State Elementary School. The general purpose of this research is 

to describe the application of learning through PINTER with BUDI in improving 

science learning outcomes of fourth graders of Rogomulyo 02 State Element. The 

specific objectives of this research are 1) learning science through PINTER with 

mailto:masekayudha@gmail.com
mailto:masekayudha@gmail.com
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BUDI on students, 2) knowing the character values in science learning through 

PINTER with BUDI in grade 4th SD Negeri Rogomulyo 02, 3) improving science 

learning outcomes through PINTER with BUDI in fourth grade students of SD 

Negeri Rogomulyo 02 The research design is carried out by classroom action 

research through e the four stages of planning, action, observation, and reflection. 

This research was conducted in 3 (three) cycles. The conclusion of this research is 

science learning through PINTER with BUDI can improve teacher skill, student 

character and student learning result. 

 

Keywords: teacher skills, character, learning outcomes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang perlu dipenuhi dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke-4. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai, jika diimplementasikan 

ke dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dalam hal ini, pendidik tidak hanya transfer pengetahuan saja, akan tetapi juga 

menjadi fasilitator siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya, sehingga aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap beserta nilai-

nilai karakter dapat dikembangkan secara optimal melalui pembelajaran yang 

bermakna dan menyenangkan.  
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) meliputi dua aspek; kerja 

ilmiah serta pemahaman konsep dan penerapannya. Kerja ilmiah mencakup 

penyelidikan/penelitian, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan 

pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. Sedangkan, pemahaman konsep 

dan penerapannya mencakup Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu 

manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta 

kesehatan; Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan 

gas; Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana; Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, 

tata surya, dan benda-benda langit lainnya; serta Sains, Lingkungan, 

Teknologi, dan Masyarakat (Vinta, 2016). Pembelajaran IPA disajikan secara 

komprehensif meliputi keterampilan proses dan produk. Kedua hal tersebut 

tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam memahami 

konsep-konsep IPA. Pada kenyataannya pembelajaran IPA di Kelas IV SD 

Negeri Rogomulyo 02 belum optimal, karena belum menyentuh ranah kerja 

ilmiah dan hanya disajikan sebagai pemahaman konsep dan penerapannya saja. 

Hal ini menyebabkan siswa tidak mampu mengembangkan keterampilan 

proses dalam pembelajaran IPA dan  pembelajaran menjadi kurang bermakna. 

Karena pembelajaran IPA merupakan sebuah proses tidak hanya produk saja. 

Sehingga, menyebabkan motivasi dan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Gambaran tentang hasil ulangan harian mata pelajaran IPA materi Energi pada 

semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 pada siswa kelas IV SD Negeri 

Rogomulyo 02 sebagai berikut : 
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Tabel 1 : Hasil ulangan harian mata pelajaran IPA materi energi  

Tuntas 37 % (7 dari 19 siswa) 

Tidak Tuntas 63 % (12 dari 19 siswa) 

Rerata Nilai  63 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 30 

Rentang 60 

 

Banyaknya persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 63 % (12 dari 19 siswa) 

disebabkan karena guru belum menyajikan keterampilan proses dalam 

pembelajaran dan belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, 

sehingga motivasi siswa rendah dan berakibat pada rendahnya hasil belajar. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa diantaranya dengan mengadakan remedial dan menggunakan media 

gambar dalam pembelajaran. Akan tetapi upaya tersebut belum menunjukkan 

peningkatan yang signifikan.  

Menindaklanjuti kesenjagan di atas, maka salah satu alternatif solusi yang 

ditawarkan dalam pembelajaran IPA yaitu melalui Pembelajaran Inkuiri 

Terintegrasi Karakter (PINTER). Hamalik (2010:219) menyatakan bahwa dalam 

inkuiri seseorang bertindak sebagai seorang ilmuwan, melakukan eksperimen, dan 

mampu melakukan proses mental inkuiri meliputi mengajukan pertanyaan, 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 
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hipotesis dan membuat kesimpulan. Pembelajaran dengan model inkuiri dapat 

terintegrasi dengan nilai-nilai karakter seperti rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, 

mandiri, kerja keras, jujur dan percaya diri. Abdul latif (2011) menyebutkan bahwa 

nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran inkuiri antara lain; 1) Mengajukan 

pertanyaan (rasa ingin tahu dan berpikir kritis); 2) Merumuskan masalah (berpikir 

kritis dan kreatif); 3) Merumuskan hipotesis (berpikir kritis dan kreatif); 4) 

Mengumpulkan data (kerja keras, jujur dan mandiri); 5) Menguji hipotesis (kerja 

keras, mandiri dan percaya diri); 6) Membuat kesimpulan (kreatif, berpikir kritis 

dan percaya diri). Melalui pembelajaran inkuiri yang terintegrasi karakter ini, 

diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, dapat 

memahami konsep, memiliki keterampilan proses, menumbuhkembangkan nilai-

nilai karakter, dan pada akhirnya memperoleh hasil belajar yang mencapai batas 

KKM sebesar 60. 

Selain menerapkan PINTER (Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Karakter), 

solusi yang ditawarkan untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa dalam 

pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran BUDI (Buku Digital). Media 

sangat penting digunakan dalam pembelajaran karena memiliki manfaat praktis 

seperti; 1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi; 2) Meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 3) 

Dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; dan 4) Memberikan 

kesamaan pengalaman belajar pada siswa dengan lingkungannya (Cecep dan 

Bambang , 2011:23) . Buku digital adalah sebuah bahan ajar digital yang bersifat 

audio visual dan dibuat menggunakan software open source SIGIL. Selain 
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menyajikan informasi berupa teks, buku digital juga bisa menampilkan gambar, 

suara dan video dalam perangkat laptop maupun smart phone berbasis android dan 

ios. Karena memiliki keunggulan tersebut, diharapkan penggunaan media BUDI ini 

bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Pembelajaran yang dapat mengoptimalkan siswa adalah pembelajaran yang 

bermakna, menyenangkan dan dapat mendorong untuk membangun dan 

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya (Marpaung, 2006). PINTER 

(Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Karakter) dengan BUDI (Buku Digital) ini 

merupakan salah satu solusi supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, inovatif, 

efektif, dan menyenangkan.  

Kondisi pembelajaran di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 

dengan judul  “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA melalui PINTER dengan 

BUDI pada Siswa Kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02”. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian pada latar belakang masalah memperlihatkan bahwa pembelajaran IPA 

di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 menghadapi permasalahan sehingga perlu 

dicarikan solusinya. Secara umum dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana penerapan PINTER dengan BUDI dalam meningkatkan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02? 

Secara khusus, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah melalui PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02? 
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2. Apakah melalui PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan karakter pada 

siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02? 

3. Apakah melalui PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

melalui PINTER dengan BUDI dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 

kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah  

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui PINTER 

dengan BUDI pada siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

2. Meningkatkan karakter melalui PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV 

SD Negeri Rogomulyo 02. 

3. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siswa 

kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan manfaat teoretis, yaitu dapat memberi 

sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian penelitian lebih lanjut, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, 

dan sekolah. 
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1. Bagi siswa dapat memberikan pengalaman nyata dan menumbuhkan nilai-nilai 

karakter (rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, mandiri, kerja keras, jujur dan 

percaya diri).  

2. Bagi guru, melalui penelitian ini diharapkan dapat merancang, melaksanakan, 

dan mengevaluasi pembelajaran, sehingga memperoleh hasil sesuai harapan 

dan tujuan yang telah dirumuskan. 

3. Bagi sekolah, PINTER dengan BUDI ini dapat mendorong guru untuk 

merefleksi pembelajaran dan melakukan kajian/penelitian yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran IPA di SD 

Vinta (2016) menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPA meliputi 

dua aspek yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep dan penerapannya. Kerja 

ilmiah mencakup: penyelidikan/penelitian, berkomunikasi ilmiah, pengembangan 

kreativitas dan pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. Sedangkan 

pemahaman konsep dan penerapannya. mencakup: makhluk hidup dan proses 

kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, 

serta kesehatan; benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, 

dan gas; energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana; Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, 

tata surya, dan benda-benda langit lainnya; serta Sains, Lingkungan, Teknologi, 

dan Masyarakat (salingtemas) yang merupakan penerapan konsep sains dan 

saling keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat melalui 

pembuatan suatu karya teknologi sederhana termasuk merancang dan 

membuat.  

Pembelajaran IPA melibatkan keaktifan siswa, baik aktivitas fisik maupun 

aktivitas mental, dan berpusat pada siswa, yang berdasar pada pengalaman 

keseharian siswa dan minat siswa. Pembelajaran IPA di SD mempunyai tiga tujuan 

utama : mengembangkan keterampilan ilmiah (psikomotor), memahami konsep 
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IPA (kognitif), dan mengembangkan sikap yang berdasar pada nilai-nilai karakter 

yang terkandung dalam pembelajarannya (afektif). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD mencakup 

tiga ranah yaitu pengetahuan (kognitif) melalui penguasaan konsep dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan (psikomotor) melalui 

kerja ilmiah yang berpusat pada keterampilan proses dan aktivitas siswa, , serta 

sikap (afektif) melalui pengembangan sikap yang berdasar pada nilai-nilai karakter 

yang terintegrasi dalam pembelajaran. 

B. Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran 

Menurut kajian empiris dari Pusat Kurikulum Kemdiknas menyebutkan bahwa  

terdapat 18 nilai karakter yang bersumber dari agama, budaya, Pancasila, dan tujuan 

pendidikan nasional. 18 nilai-nilai karakter tersebut yaitu: 1) religius; 2) jujur; 3) 

toleransi; 4) disiplin; 5) kerja keras; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) demokratis; 9) rasa 

ingin tahu; 10) semangat kebangsaan; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 

13) bersahabat/komunikatif; 14) cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli 

lingkungan; 17) peduli sosial; dan 18) tanggung jawab (Sumber: Pusat Kurikulum 

Kemdiknas,  2011:9- 10). Berdasarkan kajian empiris Pusat Kurikulum Kemdiknas 

di atas, dalam penelitian ini nilai-nilai karakter yang diamati dibatasi hanya pada 

nilai-nilai karakter pada sikap kerja ilmiah antara lain : 1) rasa ingin tahu; 2) 

demokratis; 3) kreatif; 4) mandiri; 5) gemar membaca; 6) jujur; 7) peduli sosial; 8) 

tanggung jawab; 9) kerja keras; dan 10) komunikatif. 
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C. Pembelajaran Inkuiri 

Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu 

(benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri 

(Sudrajat, 2011). Pembelajaran inkuiri biasa disebut dengan model pembelajaran 

penemuan. Siswa akan lebih banyak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Model 

pembelajaran inkuiri sangat cocok untuk pembelajaran IPA, karena mereka dituntut 

untuk meneliti suatu hal dengan kritis dan sistematis. Guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dalam membimbing siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan. 

Menurut Sudrajat (2011) Proses pembelajaran inkuiri dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Memberikan masalah (tahap orientasi), guru memberikan permasalahan pada 

murid untuk diteliti dan diselidiki.  

2. Merumuskan masalah; kemampuan yang dituntut adalah : (a) kesadaran 

terhadap masalah; (b) melihat pentingnya masalah dan (c) merumuskan 

masalah. 

3. Membuat hipotesis; kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan 

hipotesis ini adalah : (a) menguji dan menggolongkan data yang dapat 

diperoleh; (b) melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis; dan 

merumuskan hipotesis. 

4. Mengumpulkan data; kemampuan yang dituntut adalah : (a) merakit peristiwa, 

terdiri dari : mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, 
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dan mengevaluasi data; (b) menyusun data, terdiri dari : mentranslasikan data, 

menginterpretasikan data dan mengkasifikasikan data.; (c) analisis data, terdiri 

dari : melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan 

mengidentifikasikan trend, sekuensi, dan keteraturan. 

5. Menguji hipotesis, dalam tahap ini siswa menyesuaikan antara data yang 

diperoleh dengan hipotesis yang telah dirumuskan. 

6. Membuat kesimpulan; kemampuan yang dituntut adalah: (a) mencari pola dan 

makna hubungan; dan (b) merumuskan kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri adalah suatu 

model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif melalui kegiatan penemuan, 

penyelidikan, berpikir kritis, logis, sistematis dan analitis untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Langkah-langkah pembelajaran inkuiri 

meliputi: 1) memberikan masalah ; 2) merumuskan masalah; 3) membuat hipotesis; 

4) mengumpulkan data; 5) menguji hipotesis; dan 6) membuat kesimpulan. 

PINTER adalah akronim dari Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Karakter. 

Menurut landasan teoritis di atas, pembelajaran inkuiri terintegrasi karakter 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Langkah-langkah pembelajaran PINTER dengan BUDI 

No. Kegiatan 

Inkuiri 

Aktivitas Guru Aktivitas  

Siswa 

Nilai- Nilai 

Karakter 

1 Memberikan 

masalah 

Guru memberikan 

pertanyaan/masalah 

dalam pembelajaran 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

rasa ingin tahu, 

demokratis 

2 Merumuskan 

masalah 

 Guru membuat 

siswa berkelompok 

 Guru membimbing 

siswa menggunakan 

BUDI 

Siswa merumuskan 

masalah yang akan 

diselidiki dengan 

membaca materi pada 

BUDI 

kreatif, rasa 

ingin tahu, 

mandiri 

3 Membuat 

hipotesis 

Guru membimbing 

siswa membuat 

hipotesis 

Siswa membuat 

hipotesis tentang 

masalah yang diberikan 

kreatif 

4 Mengumpulkan 

data 

Guru membimbing 

siswa dalam kelompok 

pada kegiatan 

eksperimen 

Siswa membaca Lembar 

Kerja pada BUDI dan 

melakukan eksperimen 

untuk memecahkan 

masalah yang diberikan 

guru 

gemar 

membaca, jujur, 

peduli sosial, 

mandiri, 

tanggung jawab, 

kerja keras 

5 Menguji 

hipotesis 

Guru mengkonfirmasi 

kebenaran hipotesis 

yang dibuat siswa 

Siswa mencocokkan 

hipotesis dengan hasil 

pengamatan pada 

kegiatan eksperimen 

kreatif, gemar 

membaca, 

mandiri 

6 Membuat 

kesimpulan 

Guru menguatkan dan 

mengafirmasi 

kesimpulan yang dibuat 

oleh siswa 

 Siswa membuat 

kesimpulan 

berdasarkan 

hipotesis dan 

kegiatan 

eksperimen 

 Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi  

kreatif, 

komunikatif 
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D. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPA 

Menurut Suwarna dkk. (2013) bahwa keterampilan dasar mengajar terdiri dari 

sepuluh antara lain: 1) menyusun skenario pembelajaran; 2) membuka dan menutup 

pelajaran; 3) menjelaskan; 4) bertanya; 5) memberikan penguatan; 6) menggunakan 

media dan alat; 7) mengadakan variasi; 8) membimbing diskusi; 9) melakukan 

penilaian; dan 10) mengelola kelas. Berdasarkan pendapat di atas dan disesuaikan 

dengan langkah-langkah PINTER dengan BUDI, maka dalam penelitian ini dibatasi 

hanya meneliti enam keterampilan yang akan dijabarkan ke dalam beberapa 

indikator penelitian. Keterampilan tersebut antara lain : 1) membuka dan menutup 

pelajaran, 2) bertanya; 3) menjelaskan; 4) mengelola kelas; 5) membimbing diskusi; 

dan 6) menggunakan media dan alat. 

E. Hasil Belajar 

Darmansyah (2006:13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian 

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Hasil belajar 

merupakan suatu prestasi yang dicapai seseorang dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dengan kata lain hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi 

dalam diri individu yang belajar. Perubahan yang diperoleh dari hasil belajar adalah 

perubahan secara menyeluruh terhadap tingkah laku yang ada pada diri individu. 

Hasil belajar itu mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Sesuai menurut 

Bloom yang dikutip Djaafar (2001:83) menyatakan hasil belajar dibagi dalam tiga 

ranah atau kawasan yaitu (1) Ranah Kognitif, (2) Ranah Afektif dan (3) Ranah 

Psikomotor. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil 
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penilaian kemampuan siswa setelah pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

F. Media Pembelajaran 

Sukiman (2012: 29) menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan siswa 

sedekimian rupa sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Cecep dan Bambang (2011:8) menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah 

alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga dapat memperjelas pesan dan makna dalam pembelajaran serta 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif.  

  Menurut Cecep dan Bambang (2011:29-34), media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat macam yaitu media cetak, media audio-visual, 

media berbasis komputer, dan media gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Menurut Cecep dan Bambang, BUDI (Buku Digital) adalah salah satu media 

pembelajaran berbasis komputer yang dapat digunakan pada laptop maupun smart 

phone. Buku digital tidak hanya menyajikan teks saja, tetapi juga bisa menampilkan 

suara, gambar, dan video. Buku digital dikembangkan menggunakan software open 
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source SIGIL. Pembuatan buku digital sangat mudah, karena kita hanya perlu 

memindahkan file yang diketik pada Microsoft Word dengan format .html ke dalam 

aplikasi SIGIL. Setelah itu, bisa ditampilkan di laptop menggunakan aplikasi adobe 

digital reader , maupun ditampilkan di smart phone android dan ios dengan 

mengunduh aplikasi Epub Reader atau  Moon + reader pada play store. Peneliti 

menggunakan media BUDI ini pada aplikasi android, karena lebih praktis dan lebih 

sering digunakan oleh siswa di rumahnya. Media BUDI ini salah satu multimedia 

interaktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan perhatian  siswa saat proses 

belajar mengajar, sehingga motivasi dan hasil belajar diharapkan dapat meningkat 

dengan menggunakan buku digital. 

G. Kajian Empiris 

Penelitian tindakan kelas ini juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain melalui penerapan metode inkuiri pada 

pembelajaran IPA, penelitian tersebut antara lain : 

1. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ulfatun Rohmah, dkk. (2013) dengan 

judul “Penerapan Metode Inkuiri dalam Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar”. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

metode inkuiri dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara klasikal. Pada saat pre test rerata nilai 

siswa  61,9, mengalami peningkatan pada siklus I dengan rerata 76,69 dan pada 

siklus II rerata mencapai 87,65. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Damayanti dan Mintohari (2014) 

dengan judul “Penerapan Model Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar”. Temuan penelitiannya adalah penerapan 

model inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar secara klasikal dengan 

ketuntasan belajar pada siklus I mencapai 58% dan siklus II mencapai 91,6 %. 

H. Kerangka Berpikir 

Rangkaian kegiatan PINTER dengan BUDI pada pembelajaran IPA di SD 

Negeri Rogomulyo 02 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Berpikir 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris dan  kerangka berpikir serta 

mempertimbangkan konsep yang ada, maka diduga melalui PINTER dengan 

BUDI hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 akan 

meningkat. 

• Peningkatan keterampilan  guru 

• Tumbuhnya nilai-nilai karakter 

• Peningkatan hasil belajar siswa 

 

Kondisi 

akhir 

Kondisi  

Awal 

Pembelajaran masih 

menggunakan metode 

ceramah 

 Hasil belajar kurang optimal 

 Motivasi belajar kurang 

 Guru kurang mengoptimalkan 

PBM 

 Guru memberikan masalah 

 Siswa merumuskan masalah 

dengan menganalisis materi pada 

buku digital 

 Siswa membuat hipotesis 

 Siswa mengumpulkan data melalui 

eksperimen 

 Siswa menguji kebenaran hipotesis 

dengan hasil eksperimen 

 Siswa membuat kesimpulan 

 

Tindakan  Penerapan PINTER 

dengan BUDI 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Aqib, dkk (2010:3) mendefinisikan PTK sebagai penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya 

Arikunto (2009:140), menjelaskan bahwa dalam PTK terdapat empat tahapan 

utama yaitu, perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Seperti yang 

digambarkan dalam skema berikut : 

 

Gambar 2. Skema Langkah-Langkah PTK (Arikunto, 2009:16) 

Penelitian ini dirancang mengunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

PTK dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Tahap perencanaan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 
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1) Membuat skenario pembelajaran yang telah ditetapkan dalam silabus 

pembelajaran kelas IV dan menetapkan indikator pembelajaran pada siklus I , II, 

dan III;  

2) Membuat RPP sesuai dengan skenario pembelajaran melalui pendekatan inkuiri 

pada siklus I,II dan III;  

3) Membuat instrumen evaluasi pembelajaran pada siklus I, II dan III berupa tes 

tertulis;  

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan karakter siswa.  

5) Menganalisis data hasil penelitian 

Tahap tindakan merupakan implementasi rancangan penelitian yang telah 

ditetapkan dengan tindakan kelas. Dalam pelaksanaan PTK direncanakan tiga 

siklus, siklus I menerapkan skenario pembelajaran IPA melalui PINTER dengan 

BUDI, siklus II untuk mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, siklus III untuk mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil 

pelaksanaan tindakan siklus II.  

Tahap pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan kolaboratif antara peneliti 

dengan pengamat yaitu rekan sejawat untuk mengamati keterampilan guru dan 

karakter siswa dalam pembelajaran. Kegiatan refleksi dilaksanakan untuk mengkaji 

keberhasilan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator keberhasilan 

dalam siklus I. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas yaitu : 

1. Guru 

2. Siswa SD Negeri Rogomulyo 02 Kelas IV dengan jumlah 19.  
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian antara lain: 

1. Keterampilan guru melalui PINTER dengan BUDI dalam pembelajaran 

IPA kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

2. Karakter siswa melalui PINTER dengan BUDI dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

3. Hasil belajar siswa melalui PINTER dengan BUDI dalam pembelajaran 

IPA kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini :  

1. Data hasil pengamatan keterampilan guru pada pembelajaran IPA kelas IV 

SD Negeri Rogomulyo 02 melalui PINTER dengan BUDI.  

2. Data hasil pengamatan karakter siswa pada pembelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri Rogomulyo 02 melalui PINTER dengan BUDI.  

3. Data peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri Rogomulyo 02 melalui PINTER dengan BUDI. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Catatan lapangan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA 

siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 melalui PINTER dengan BUDI.  
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2. Lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan karakter siswa 

dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 melalui 

PINTER dengan BUDI.  

3. Tes tertulis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

IV SD Negeri Rogomulyo 02 melalui PINTER dengan BUDI. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah anailisis deskriptif kualitatif 

dan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif diperoleh dari 

catatan lapangan dan wawancara penerapan PINTER dengan BUDI pada 

pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 pada siklus I, II 

dan III. Selain itu, analisis kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan terhadap 

keterampilan guru dan karakter siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI. Pada pengamatan keterampilan guru terdapat 10 

indikator antara lain : 
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Tabel 3. Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui PINTER 

dengan BUDI 

No Indikator 

1 Menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran) 

2 Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

4 Memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku digital 

(keterampilan bertanya dan menggunakan media/alat) 

5 Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 

6 Membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca petunjuk 

pada buku digital (keterampilan mengelola kelas dan keterampilan 

membimbing diskusi) 

7 Membimbing siswa menguji hipotesis (keterampilan menjelaskan) 

8 Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

9 Membuat kesimpulan bersama siswa (keterampilan menjelaskan) 

10 Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

 

Dari 10 indikator di atas maka ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Skor tertinggi (T) 4 x 10: 40 

Skor terendah (R) 1 x 10: 10 

n = (T-R) + 1 = (40-10)+ 1 = 31 

Q1 = ¼ (31+1)= 8 (nilai Q1 = 17) 

Q 2 = 2/4  (31+1) = 16 (nilai Q2 = 25) 

Q3 =  ¾ (31+1) = 24 (nilai Q3 = 33)  
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Tabel 4. Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Kategori  

33 ≤ skor ≤-40 Sangat baik 

25 ≤ skor ≤ 32 Baik 

17 ≤ skor ≤ 24  Cukup 

10 ≤ skor ≤ 16 Kurang  

 

Karakter siswa terdapat 10 indikator yang diamati antara lain : 

1. Rasa ingin tahu,  

2. Demokratis,  

3. Kreatif,  

4. Mandiri,  

5. Gemar Membaca,  

6. Jujur,  

7. Peduli Sosial, 

8. Tanggung Jawab, 

9. Kerja Keras, dan  

10. Komunikatif 

Dari 10 indikator di atas maka ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Skor tertinggi (T) 4 x 10: 40 

Skor terendah (R) 1 x 10: 10 

n = (T-R) + 1 = (40-10)+ 1 = 31 

Q1 = ¼ (31+1)= 8 (nilai Q1 = 17) 

Q 2 = 2/4  (31+1) = 16 (nilai Q2 = 25) 
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Q3 =  ¾ (31+1) = 24 (nilai Q3 = 33)  

Tabel 5. Kriteria Ketuntasan Karakter Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kategori  

33 ≤ skor ≤-40 Sangat baik 

25 ≤ skor ≤ 32 Baik 

17 ≤ skor ≤ 24  Cukup 

10 ≤ skor ≤ 16 Kurang  

Analisis deskriptif kuantitatif diperoleh dari analisis hasil belajar siswa dalam 

mengerjakan soal pada siklus I , II dan III. Teknik penskoran yang digunakan 

adalah:  

Nilai  = 
𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒃𝒖𝒕𝒊𝒓 𝒔𝒐𝒂𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎.  

Hasil analisis dikategorikan sebagai  berikut: 

Tabel 6. Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Nilai Keterangan 

< 60 Tidak tuntas 

60 ≤ nilai ≤ 100 Tuntas 

 

H. Indikator Keberhasilan 

1. keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI  

meningkat, dengan kriteria minimal baik 

2. Nilai-nilai karakter siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan 

BUDI meningkat, dengan kriteria minimal baik secara klasikal sebanyak 80 %. 

3. 85 % siswa mengalami ketuntasan belajar  secara klasikal dengan KKM ≥ 60. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Deskripsi Proses Pembelajaran 

1) Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SDN 

Rogomulyo 02 diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 7. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

NO INDIKATOR SKOR 

1 
Menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran) 3 

2 Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 3 

3 
Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 3 

4 
Memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku digital 

(keterampilan bertanya) 3 

5 
Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 2 

6 
Membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital (keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 3 

7 
Membimbing siswa menguji hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 2 

8 Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 3 

9 
Membuat kesimpulan bersama siswa (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan) 3 

10 Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 3 

  Jumlah 28 

  Kriteria BAIK 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus I jumlah skor 28 dengan kriteria baik. Hasil observasi di atas dapat 

lebih diperjelas ke dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Diagram hasil observasi keterampilan guru siklus I 

Indikator 1 menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran), guru memperoleh skor 3 dengan kriteria 

baik. Guru menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran secara fisik 

maupun psikis. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan mengajak 

siswa menyanyikan lagu nasional untuk menambah motivasi siswa dalam 

pembelajaran.  

Indikator 2 melakukan apersepsi memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. 

Guru sudah mengadakan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal 

siswa tentang gaya. Guru memberikan pertanyaan kontekstual tentang 
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bagaimana bendera merah putih bisa sampai atas tiang? Siswa diberikan 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan. 

Indikator 3 menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan 

dengan baik. Terdapat 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran IPA yaitu pertama menjelaskan gaya berupa dorongan dan 

tarikan, kedua menyebutkan pengaruh gaya dapat mengubah gerak suatu 

benda. 

Indikator 4 memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku 

digital memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru memberikan masalah 

tentang apa pengaruh gaya terhadap gerak benda yang disajikan dalam buku 

digital dengan baik. Siswa membaca materi dan membaca permasalahan pada 

LKS yang terdapat dalam buku digital secara berkelompok. 

Indikator 5 membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis atau 

dugaan sementara tentang jawaban dari masalah yang diberikan memperoleh 

skor 2 dengan kriteria cukup. Guru belum membimbing semua kelompok 

dalam merumuskan hipotesis. Masih terdapat 2 dari 5 kelompok yang belum 

mendapat bimbingan dalam merumuskan hipotesis. 

Indikator 6 membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital mendapat skor 3 dengan kriteria baik. Guru sudah 

membimbing siswa dalam kegiatan eksperimen untuk menemukan pengaruh 

gaya terhadap gerak benda dengan baik. Siswa mengadakan percobaan 

sederhana menggunakan bolpoin dan kelereng yang diletakkan di atas meja 
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dalam keadaan diam, kemudian didorong secara perlahan sampai berhenti. 

Kemudian diberikan dorongan yang lebih kuat setelah itu siswa mencatat 

hasil pengamatan. 

Indikator 7 membimbing siswa dalam menguji hipotesis memperoleh 

skor 2 dengan kriteria cukup. Belum semua kelompok dibimbing oleh guru 

dalam pengujian hipotesis tentang gaya dapat berpengaruh terhadap gerak 

benda.  

Indikator 8 melakukan tanya jawab mendapat skor 3 dengan kriteria baik. 

Guru mengadakan konfirmasi dengan tanya jawab tentang materi yang belum 

dipahami siswa dengan baik. Siswa menanyakan hal-hal yang belum mereka 

pahami tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. 

Indikator 9 membuat kesimpulan bersama siswa memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Saat membuat kesimpulan, guru mengajak siswa untuk 

bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran bahwa gaya berpengaruh 

terhadap gerak benda antara lain dapat membuat benda diam menjadi 

bergerak, benda bergerak menjadi diam, dan mempercepat atau 

memperlambat gerak suatu benda. 

Indikator 10 menutup pelajaran memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan evaluasi dan 

tindak lanjut.  

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI di atas menunjukkan bahwa jumlah skor 28 dengan 
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kriteria baik. Namun, masih perlu ada perbaikan dan peningkatan 

keterampilan guru dalam mengajar khususnya untuk indikator 5 dan 7. 

2) Hasil observasi karakter siswa 

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui PINTER dengan BUDI pada siklus I maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Hasil observasi karakter siswa siklus I 

NO NAMA 
INDIKATOR Jml  

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Natasya  3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 26 baik 

2 Rizky  3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 25 baik 

3 David  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 cukup 

4 Dewi  2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 cukup 

5 Hanif  2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 cukup 

6 Tri  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 cukup 

7 Ismi  3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 baik 

8 Harnolo  3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 23 cukup 

9 Fajar  2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 cukup 

10 Eka  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 cukup 

11 Dedi  2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 24 cukup 

12 Aprilia  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 cukup 

13 Ana  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 22 cukup 

14 Agil  3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 26 baik 

15 Nisa 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 24 baik 

16 Afrizal  3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 baik 

17 Agus  2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 25 baik 

18 Septiana  2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 baik 

19 Vany  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 cukup 

  jumlah 44 44 46 42 45 46 41 44 43 45 
440   

  rata-rata 2.3 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4 2.2 2.3 2.3 2.4 
23.2   

  kriteria                       cukup 



29 
 

Keterangan: 1. rasa ingin tahu, 2. demokratis, 3. kreatif, 4. mandiri, 5. gemar 

membaca, 6. jujur, 7. peduli sosial, 8. tanggung jawab, 9. kerja keras, dan 10. 

komunikatif.  

Data di atas menunjukkan bahwa karakter siswa memperoleh rerata skor 

23,2 dengan kriteria cukup. Hasil pengamatan karakter siswa dapat 

digambarkan ke dalam bentuk diagaram sebagai berikut: 

Gambar 4. Hasil observasi karakter siswa siklus I 

Dari hasil pengamatan di atas, karakter yang paling menonjol adalah kreatif, 

gemar membaca, jujur, dan komunikatif.  Sebanyak 8 (42%) siswa memperoleh 

kriteria baik dan 11 (58%) siswa cukup. Secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan sebesar 80 %. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan karakter 

dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siklus II. 
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3) Hasil belajar siswa 

Berdasarkan hasil evaluasi belajar pada siklus I, maka diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil belajar siswa siklus I 

Rata-rata nilai 55 

Nilai tertinggi 80 

Nilai terendah 30 

Jumlah siswa tuntas 11 

Persentase siswa tuntas (%) 58 

Jumlah siswa tidak tuntas 8 

Persentase siswa tidak tuntas (%) 
42 

 

Berdasarkan tabel 8 maka dapat diketahui bahwa pada siklus I 

ketuntasan belajar mencapai 58 % yaitu sebanyak 11 siswa tuntas dan 8 

siswa tidak tuntas, dengan rata-rata 55, nilai tertinggi 80 dan terendah 30. 

Persentase ketuntasan belajar pada siklus I dapat digambarkan ke dalam 

diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Ketuntasan belajar siklus I 

58%
42%

tuntas tidak tuntas
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Rekapitulasi nilai siswa siklus I dapat dirinci dalam distribusi frekuensi seperti tabel 

di bawah ini: 

Tabel 10. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus I 

Rentang Nilai Frekuensi  Kualifikasi  

90-100 0 Tuntas  

80-89 1 Tuntas 

70-79 4 Tuntas  

60-69 6 Tuntas  

< 60 8 Tidak tuntas 

Jumlah siswa 19  

 

Untuk memperjelas data di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

seperti di bawah ini:  

 

Gambar 6. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus I 

Jika dibandingkan dengan hasil belajar pra tindakan, maka ketuntasan hasil 

belajar siklus I mengalami peningkatan dari 37 % (7 dari 19) menjadi 58 % (11 dari 
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19). Namun peningkatan ini belum mencapai indikator keberhasilan pencapaian 

ketuntasan sebesar 85 %. Oleh karena itu, perlu ada yang diperbaiki dan 

ditingkatkan lagi dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI agar 

dapat mencapai indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar klasikal yang 

diharapkan. Perbaikan dan peningkatan itu dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk seperti perbaikan keterampilan guru mengajar, perbaikan karakter dalam 

pembelajaran, serta perbaikan media buku digital yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

b. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim kolaborator untuk menganalisis pembelajaran 

pada siklus I yaitu berupa keterampilan guru, karakter siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus I, maka ditemukan 

masalah yang muncul antara lain: 

1) Keterampilan guru memperoleh skor 28 dengan kriteria baik. Namun ada 

keterampilan yang perlu ditingkatkan yaitu membimbing siswa dalam 

merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis. 

2) Karakter siswa memperoleh skor 23,2 dengan kriteria cukup. Masih terdapat 

karakter yang belum muncul dalam siswa seperti mandiri, peduli sosial dan 

kerja keras. Selain itu, hanya 8 siswa yang mendapat kriteria baik. Sehingga, 

perlu diadakan perbaikan karakter siswa untuk siklus selanjutnya. 
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3) Hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan karena baru 

mencapai 58 %. Dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal mencapai 85 %. 

c. Revisi 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus I, perlu diadakan 

perbaikan untuk pelaksanaan siklus selanjutnya yaitu : 

1) Guru perlu memperbaiki keterampilan mengajar. Khususnya dalam 

membimbing siswa merumuskan hipotesis dan menguji kebenaran hipotesis. 

2) Guru perlu meningkatkan karakter siswa. Khususnya karakter mandiri, peduli 

sosial dan kerja keras. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperbaiki media dan proses 

pembelajaran. Sehingga siswa dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 85 %.  

2. Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

1) Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SDN 

Rogomulyo 02 diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 11. Hasil observasi keterampilan guru siklus II 

NO INDIKATOR SKOR 

1 
Menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran) 
3 

2 Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 4 

3 
Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
3 

4 
Memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku digital 

(keterampilan bertanya) 
3 

5 
Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 
3 

6 
Membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital (keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 
3 

7 
Membimbing siswa menguji hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 
3 

8 Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 3 

9 
Membuat kesimpulan bersama siswa (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan) 
3 

10 Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 4 

  Jumlah 32 

  Kriteria BAIK 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan guru pada siklus I 

jumlah skor 32 dengan kriteria baik. Hasil observasi di atas dapat lebih diperjelas 

ke dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Gambar 7. Hasil observasi keterampilan guru siklus II 

Indikator 1 menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran), guru memperoleh skor 3 dengan kriteria 

baik. Guru menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran secara fisik 

maupun psikis. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan mengajak 

siswa menyanyikan lagu nasional untuk menambah motivasi siswa dalam 

pembelajaran.  

Indikator 2 melakukan apersepsi memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru sudah mengadakan apersepsi untuk membangun 

pengetahuan awal siswa tentang energi panas. Guru memberikan pertanyaan 

kontekstual tentang apa yang siswa rasakan ketika berjemur di bawah terik 

matahari ? Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. 

Indikator 3 menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan dengan 
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baik. Terdapat 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran 

IPA yaitu menjelaskan sumber energi panas dan menyebutkan cara 

perpindahan energi panas. 

Indikator 4 memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku 

digital memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru memberikan masalah 

tentang apa bagaimana energi panas berpindah yang disajikan dalam buku 

digital dengan baik. Siswa membaca materi dan membaca permasalahan pada 

LKS yang terdapat dalam buku digital secara berkelompok. 

Indikator 5 membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis atau 

dugaan sementara tentang jawaban dari masalah yang diberikan memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik.  

Indikator 6 membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital mendapat skor 3 dengan kriteria baik. Guru sudah 

membimbing siswa dalam kegiatan eksperimen untuk menemukan cara 

perpindahan panas dengan baik. Siswa mengadakan percobaan sederhana 

menggunakan lilin, sendok, dan kaleng bekas. Siswa mengamati percobaan 

tentang konduksi dengan membakar sendok besi, konveksi dengan memasak 

air dengan kaleng bekas, dan radiasi dengan mendekatkan tangan mereka ke 

api lilin. 

Indikator 7 membimbing siswa dalam menguji hipotesis memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Semua kelompok dibimbing oleh guru dalam 

pengujian hipotesis tentang cara perpindahan energi panas.  
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Indikator 8 melakukan tanya jawab mendapat skor 3 dengan kriteria baik. 

Guru mengadakan konfirmasi dengan tanya jawab tentang materi yang belum 

dipahami siswa dengan baik. Siswa menanyakan hal-hal yang belum mereka 

pahami tentang cara perpindahan energi panas. 

Indikator 9 membuat kesimpulan bersama siswa memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Saat membuat kesimpulan, guru mengajak siswa untuk 

bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran bahwa energi panas dapat 

berpindah dengan cara konduksi, konveksi dan radiasi. 

Indikator 10 menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

evaluasi dan tindak lanjut.  

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI di atas menunjukkan bahwa jumlah skor 32 dengan 

kriteria baik. Namun, masih perlu ada perbaikan dan peningkatan 

keterampilan guru dalam mengajar supaya lebih baik lagi. 

2) Hasil observasi karakter siswa 

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui PINTER dengan BUDI pada siklus II maka diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 12. Hasil observasi karakter siswa siklus II 

 

Keterangan: 1. rasa ingin tahu, 2. demokratis, 3. kreatif, 4. mandiri, 5. gemar 

membaca, 6. jujur, 7. peduli sosial, 8. tanggung jawab, 9. kerja keras, dan 10. 

komunikatif.  

NO NAMA 
INDIKATOR Jml  

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Natasya  3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 baik 

2 Rizky  3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 28 baik 

3 David  2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 23 cukup 

4 Dewi  2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 24 cukup 

5 Hanif  2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 cukup 

6 Tri  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 cukup 

7 Ismi  3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 baik 

8 Harnolo  3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 27 baik 

9 Fajar  2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 cukup 

10 Eka  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 cukup 

11 Dedi  2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 24 cukup 

12 Aprilia  3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 22 cukup 

13 Ana  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 22 cukup 

14 Agil  3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 baik 

15 Nisa 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 baik 

16 Afrizal  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

17 Agus  2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 baik 

18 Septiana  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 baik 

19 Vany  3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 25 baik 

  jumlah 47 45 47 44 48 48 46 51 49 50 475   

  rata-rata 2.5 2.4 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.7 2.6 2.6 25.00   

  kriteria                       baik 
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Data di atas menunjukkan bahwa karakter siswa memperoleh rerata skor 25 

dengan kriteria baik. Hasil pengamatan karakter siswa dapat digambarkan ke 

dalam bentuk diagaram sebagai berikut: 

Gambar 8. Hasil observasi karakter siswa siklus II 

Dari hasil pengamatan di atas, sebagian besar karakter sudah terlihat, hanya 

mandiri saja yang belum terlihat  Sebanyak 10 (53%) siswa memperoleh 

kriteria baik dan 9 (47%) siswa cukup. Oleh karena itu, perlu diadakan 

perbaikan karakter dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI 

pada siklus III. 

3) Hasil belajar siswa 

Berdasarkan hasil evaluasi belajar pada siklus II, maka diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 13. Hasil belajar siswa siklus II 

Rata-rata nilai 67 

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 50 

Jumlah siswa tuntas 15 

Persentase siswa tuntas (%) 79 

Jumlah siswa tidak tuntas 4 

Persentase siswa tidak tuntas (%) 21 

 

Berdasarkan tabel 12 maka dapat diketahui bahwa pada siklus II 

ketuntasan belajar mencapai 79 % yaitu sebanyak 15 siswa tuntas dan 4 

siswa tidak tuntas, dengan rata-rata 67, nilai tertinggi 90 dan terendah 50. 

Persentase ketuntasan belajar pada siklus II dapat digambarkan ke dalam 

diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 9. Ketuntasan belajar siklus II 

79%

21%

tuntas tidak tuntas
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Rekapitulasi nilai siswa siklus I dapat dirinci dalam distribusi frekuensi seperti tabel 

di bawah ini: 

Tabel 14. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus II 

Rentang Nilai Frekuensi  Kualifikasi  

90-100 1 Tuntas  

80-89 4 Tuntas 

70-79 6 Tuntas  

60-69 4 Tuntas  

< 60 4 Tidak tuntas 

Jumlah siswa 19  

 

Untuk memperjelas data di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

seperti di bawah ini:  

 

Gambar 10. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus II 
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Jika dibandingkan dengan hasil belajar siklus I, maka ketuntasan hasil belajar 

siklus II mengalami peningkatan dari 58 % (11 dari 19) menjadi 79 % (15 dari 19). 

Namun peningkatan ini belum mencapai indikator keberhasilan pencapaian 

ketuntasan sebesar 85 %. Oleh karena itu, perlu ada yang diperbaiki dan 

ditingkatkan lagi dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI agar 

dapat mencapai indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar klasikal yang 

diharapkan. Perbaikan dan peningkatan itu dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk seperti perbaikan karakter dalam pembelajaran, serta perbaikan media buku 

digital yang digunakan dalam pembelajaran.  

b. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim kolaborator untuk menganalisis pembelajaran 

pada siklus II yaitu berupa keterampilan guru, karakter siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II, maka ditemukan 

masalah yang muncul antara lain: 

1) Karakter siswa memperoleh skor 25 dengan kriteria baik dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 53 %. Namun, belum mencpai ketuntasan secara klasikal 

sebesar 80%. Sehingga, perlu diadakan perbaikan karakter siswa untuk siklus 

selanjutnya. 

3) Hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan karena baru 

mencapai 79 %. Dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal mencapai 85 %. 
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c. Revisi 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II, perlu diadakan 

perbaikan untuk pelaksanaan siklus selanjutnya yaitu : 

1) Guru perlu meningkatkan karakter siswa agar mencapai ketuntasan klasikal 

sebesar 80 %. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperbaiki media dan proses 

pembelajaran. Sehingga siswa dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 85 %.  

2. Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

a. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

1) Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus III dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SDN 

Rogomulyo 02 diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 15. Hasil observasi keterampilan guru siklus III 

NO INDIKATOR SKOR 

1 
Menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran) 
4 

2 Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 4 

3 
Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
4 

4 
Memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku digital 

(keterampilan bertanya) 
3 

5 
Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 
3 

6 
Membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital (keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 
4 

7 
Membimbing siswa menguji hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 
3 

8 Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 4 

9 
Membuat kesimpulan bersama siswa (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan) 
4 

10 Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 4 

  Jumlah 37 

  
Kriteria 

Sangat 

baik 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil observasi keterampilan guru pada siklus III 

jumlah skor 37 dengan kriteria sangat baik. Hasil observasi di atas dapat lebih 

diperjelas ke dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Gambar 11. Hasil observasi keterampilan guru siklus III 

Indikator 1 menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran), guru memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran secara 

fisik maupun psikis. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan 

mengajak siswa menyanyikan lagu nasional untuk menambah motivasi siswa 

dalam pembelajaran.  

Indikator 2 melakukan apersepsi memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru sudah mengadakan apersepsi untuk membangun 

pengetahuan awal siswa tentang energi bunyi. Guru memberikan pertanyaan 

kontekstual tentang macam-macam sumber bunyi yang ada di sekitar mereka 

? Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. 
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Indikator 3 menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 4 

dengan kriteria  sangat baik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara 

lisan dengan baik. Terdapat 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran IPA yaitu menjelaskan sumber-sumber energi bunyi, dan 

mengelompokkan jenis-jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya.. 

Indikator 4 memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku 

digital memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru memberikan masalah 

tentang apa bagaimana energi bunyi dapat terjadi yang disajikan dalam buku 

digital dengan baik. Siswa membaca materi dan membaca permasalahan pada 

LKS yang terdapat dalam buku digital secara berkelompok. 

Indikator 5 membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis atau 

dugaan sementara tentang jawaban dari masalah yang diberikan memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik.  

Indikator 6 membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital mendapat skor 4 dengan kriteria sangat baik. Guru 

sudah membimbing siswa dalam kegiatan eksperimen untuk mengetahui 

energi bunyi dapat terjadi dengan memainkan alat musik. 

Indikator 7 membimbing siswa dalam menguji hipotesis memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Semua kelompok dibimbing oleh guru dalam 

pengujian hipotesis tentang energi bunyi.  

Indikator 8 melakukan tanya jawab mendapat skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru mengadakan konfirmasi dengan tanya jawab tentang materi 
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yang belum dipahami siswa dengan baik. Siswa menanyakan hal-hal yang 

belum mereka pahami tentang energi bunyi. 

Indikator 9 membuat kesimpulan bersama siswa memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Saat membuat kesimpulan, guru mengajak siswa 

untuk bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran bahwa energi bunyi 

terjadi karena ada getaran antar dua benda. 

Indikator 10 menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

evaluasi dan tindak lanjut.  

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI di atas menunjukkan bahwa jumlah skor 37 dengan 

kriteria sangat baik.  

2) Hasil observasi karakter siswa 

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui PINTER dengan BUDI pada siklus III maka diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 16. Hasil observasi karakter siswa siklus III 

 

Keterangan: 1. rasa ingin tahu, 2. demokratis, 3. kreatif, 4. mandiri, 5. gemar 

membaca, 6. jujur, 7. peduli sosial, 8. tanggung jawab, 9. kerja keras, dan 10. 

komunikatif.  

NO NAMA 
INDIKATOR Jml  

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Natasya  3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 baik 

2 Rizky  3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 baik 

3 David  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 baik 

4 Dewi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

5 Hanif  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

6 Tri  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 baik 

7 Ismi  3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 baik 

8 Harnolo  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

9 Fajar  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

10 Eka  3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 24 cukup 

11 Dedi  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 baik 

12 Aprilia  3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 baik 

13 Ana  3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 baik 

14 Agil  3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 baik 

15 Nisa 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 baik 

16 Afrizal  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 baik 

17 Agus  2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 baik 

18 Septiana  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 baik 

19 Vany  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 baik 

  jumlah 56 55 55 53 58 54 55 54 54 54 548   

  rata-rata 2.9 2.9 2.9 2.8 3.1 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 28.8   

  kriteria                       baik 
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Data di atas menunjukkan bahwa karakter siswa memperoleh rerata skor 

28,8 dengan kriteria baik. Hasil pengamatan karakter siswa dapat digambarkan 

ke dalam bentuk diagaram sebagai berikut: 

Gambar 12. Hasil observasi karakter siswa 

Dari hasil pengamatan di atas, sebagian besar karakter sudah terlihat, hanya 

mandiri saja yang belum terlihat  Sebanyak 18 (95%) siswa memperoleh 

kriteria baik dan 1 (5%) siswa cukup.  

3) Hasil belajar siswa 

Berdasarkan hasil evaluasi belajar pada siklus III maka diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 17. Hasil belajar siswa siklus III 

Rata-rata nilai 72 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 50 

Jumlah siswa tuntas 17 

Persentase siswa tuntas (%) 89 

Jumlah siswa tidak tuntas 2 

Persentase siswa tidak tuntas (%) 
11 

 

Berdasarkan tabel 16 maka dapat diketahui bahwa pada siklus III 

ketuntasan belajar mencapai 89 % yaitu sebanyak 17 siswa tuntas dan 2 

siswa tidak tuntas, dengan rata-rata 72, nilai tertinggi 100 dan terendah 50. 

Persentase ketuntasan belajar pada siklus III dapat digambarkan ke dalam 

diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 13. Ketuntasan belajar siklus III 

Rekapitulasi nilai siswa siklus I dapat dirinci dalam distribusi frekuensi seperti tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 18. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus III 

Rentang Nilai Frekuensi  Kualifikasi  

90-100 5 Tuntas  

80-89 2 Tuntas 

70-79 5 Tuntas  

60-69 5 Tuntas  

< 60 2 Tidak tuntas 

Jumlah siswa 19  

 

Untuk memperjelas data di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

seperti di bawah ini:  

 

Gambar 14. Distribusi frekuensi hasil belajar siklus III 

Jika dibandingkan dengan hasil belajar siklus II, maka ketuntasan hasil belajar 

siklus III mengalami peningkatan dari 79 % (15 dari 19) menjadi 89 % (17 dari 19). 
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Peningkatan ini sudah mencapai indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan 

sebesar 85 %.  

b. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim kolaborator untuk menganalisis pembelajaran 

pada siklus III yaitu berupa keterampilan guru, karakter siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus III, maka tidak 

ditemukan masalah yang muncul. Namun, guru perlu meningkatkan selalu 

kompetensinya melalui pelatihan, seminar dan lain-lain. Agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas khusunya dan di sekolah pada umumnya. 

c. Revisi 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus selanjutnya, perlu 

diadakan perbaikan untuk pelaksanaan siklus selanjutnya yaitu : 

1) Guru perlu meningkatkan keterampilannya dalam mengajar. 

2) Guru perlu meningkatkan karakter siswa untuk keberhasilan pembelajaran. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperbaiki media dan proses 

pembelajaran.  
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B. Pembahasan 

1. Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

melalui PINTER dengan BUDI pada siklus I, II dan III diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 19. Rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru 

Siklus Jumlah Skor Kriteria 

I 28 Baik 

II 32 Baik  

III 37 Sangat Baik 

 Peningkatan keterampilan guru dari siklus I, II, dan III dapat digambarkan 

ke dalam diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 15. Peningkatan keterampilan guru siklus I, II dan III 
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Diagram di atas, menunjukkan bahwa dengan pembelajaran inkuiri terintegrasi 

karakter (PINTER) dengan media buku digital (BUDI) dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar IPA. Pembelajaran inkuiri mampu menjadikan 

guru sebagai fasilitator  yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Hal ini 

sependapat dengan Sudrajat (2011) bahwa pembelajaran inkuiri merupakan 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) 

secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

inkuiri terintegrasi karakter dapat dijabarkan menjadi 10 antara lain: 

a. Menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. (keterampilan 

membuka pelajaran) 

b. Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 

c Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 

d. Memberikan masalah dalam pembelajaran melalui buku digital 

(keterampilan bertanya) 

e. Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 

f Membimbing siswa melakukan eksperimen dengan membaca 

petunjuk pada buku digital (keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

g Membimbing siswa menguji hipotesis (keterampilan menjelaskan) 
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h Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

i Membuat kesimpulan bersama siswa (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan) 

j Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Tidak hanya model pembelajaran inkuiri saja, peran media juga mendukung 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini sejalan dengan Sukiman (2012: 29) menyebutkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta kemauan siswa sedekimian rupa sehingga proses belajar menjadi 

lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Karakter Siswa 

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI pada siklus I, II, dan III, secara klasikal terjadi peningkatan  

rerata jumlah skor dan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 20. Rekapitulasi hasil observasi karakter siswa 

Siklus Rerata 

Jumlah Skor 

Kriteria 

I 23,2 Cukup 

II 25 Baik  

III 28,8 Baik  



56 
 

Peningkatan karakter siswa di atas dapat digambarkan ke dalam diagaram 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 16. Peningkatan Karakter Siswa Siklus I, II, dan III 

Pendidikan karakter tidak hanya dilaksanakan pada mata pelajaran PKn ataupun 

agama. Nilai-nilai karakter dapat ditanamkan pada mata pelajaran yang lain. Salah 

satunya pada mata pelajaran IPA kelas IV. Dalam pembelajaran IPA disisipkan 

nilai karakter karena berkaitan dengan sikap kerja ilmiah. Nilai-nilai karakter yang 

ingin ditanamkan pada pembelajaran IPA disesuaikan dengan  kajian empiris Pusat 

Kurikulum Kemdiknas (2011), antara lain : 1) rasa ingin tahu; 2) demokratis; 3) 

kreatif; 4) mandiri; 5) gemar membaca; 6) jujur; 7) peduli sosial; 8) tanggung 

jawab; 9) kerja keras; dan 10) komunikatif. Karakter-karakter tersebut diamati 

dalam langkah-langkah pembelajaran inkuiri oleh observer.  

Melalui kegiatan pembelajaran inkuiri dengan media buku digital, siswa mampu 

meningkatkan nilai karakter-karakter tersebut. Jadi, tidak hanya pengetahuan 
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mereka saja yang bertambah, tetapi mereka belajar menjadi manusia seutuhnya 

yang berkarakter dan berbudi pekerti. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil evaluasi pada pra siklus, siklus I, siklu II dan siklus III terjadi 

peningkatan persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Peningkatan tersebut 

dapat dituliskan ke dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 21. Rekapitulasi Persentase hasil belajar siswa 

Siklus Persentase (%) Kriteria 

Pra 37  Tidak tuntas 

I 58 Tidak tuntas 

II 79 Tidak tuntas 

III 89 Tuntas  

Peningkatan di atas dapat lebih diperjelas ke dalam bentuk diagram di bawah ini: 

 

Gambar 17. Peningkatan hasil belajar Pra SIklus, Siklus I, II, dan III 
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Pada pra siklus ketuntasan belajar hanya mencapai 37 % atau 7 dari 19 siswa, 

dengan rerata nilai 63. Hal inilah yang melatar belakangi dilaksanakan penelitian 

ini. Pada siklus I terjadi kenaikan ketuntasan belajar menjadi 58 % atau 11 dari 19 

siswa dengan rerata 55. Karena belum mencapai indikator keberhasilan ketuntasan 

minimal sebesar 85 %, maka dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus II terjadi 

peningkatan menjadi 79 % atau 15 dari 19 siswa, dengan rerata nilai 67. Meskipun 

sudah terjadi peningkatan pada siklus II, akan tetapi belum mencapai ketuntasan 

minimal sebesar 85 %. Sehingga, perlu dilanjutkan ke siklus III. Pada siklus III 

terjadi peningkatan yaitu 89 % atau 17 dari 19 siswa dengan rerata nilai 72. Karena 

pada siklus III sudah berhasil mencapai indikator keberhasilan, maka tidak 

dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Peningkatan hasil belajar di atas dipengaruhi oleh penerapan model 

pembelajaran inkuiri terintegrasi karakter (PINTER sehingga terjadi perubahan 

dalam diri siswa. Hal ini sejalan dengan Darmansyah (2006:13) menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan 

dalam bentuk angka. Hasil belajar merupakan suatu prestasi yang dicapai seseorang 

dalam mengikuti proses pembelajaran, dengan kata lain hasil belajar merupakan 

perubahan yang terjadi dalam diri individu yang belajar. 

Selain itu, perubahan yang terjadi dalam diri siswa meliputi 3 hal yaitu 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bloom yang dikutip Djaafar (2001:83) menyatakan hasil 

belajar dibagi dalam tiga ranah atau kawasan yaitu (1) Ranah Kognitif, (2) Ranah 

Afektif dan (3) Ranah Psikomotor. 
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C. Implikasi Hasil Penelitian 

Penerapan PINTER dengan BUDI pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN 

Rogomulyo 02 berimplikasi pada 3 hal yaitu keterampilan guru, karakter siswa dan 

hasil belajar.  

Penerapan PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengajar. Pada siklus I hasil observasi keterampilan guru memperoleh skor 28 

dengan kriteria baik, siklus II skor 32 dengan kriteria baik dan siklus III skor 37 

dengan kriteria sangat baik. Keterampilan yang ditingkatkan antara lain 

keterampillan membuka pelajaran, bertanya, menjelaskan, mengelola kelas dan 

membimbing diskusi, dan menutup pelajaran. Pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru, akan tetapi berpusat pada siswa, karena guru hanya berperan sebagai 

fasilitator. Sehingga siswa dapat belajar dengan kondusif dan lancar. Keterampilan 

guru ini juga berimplikasi pada karakter siswa. 

Karakter siswa pada pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI dapat 

ditingkatkan pada tiap siklus, siklus I jumlah rerata skor 23,2 dengan kriteria cukup, 

siklus II skor menjadi 25 kriteria baik dan siklus III skor menjadi 28,8 dengan 

kriteria baik. Karakter siswa tampak jelas ketika siswa belajara dalam kelompok 

maupun secara mandiri. Peningkatan karakter ini juga berdampak pada hasil belajar 

siswa. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan tiap siklus, pada siklus I ketuntasan 

58 %, siklus II 79 % dan siklus III 89 %. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI dapat meningkatkan 

keterampilan guru, karakter siswa, dan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SDN Rogomulyo 02 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajran IPA melalui PINTER dengan BUDI dapat 

ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi pada tiap siklus yaitu 

siklus I skor 28 dengan kriteria baik, siklus II skor 32 dengan kriteria baik dan 

siklus III skor 37 dengan kriteria sangat baik. 

2. Karakter siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI dapat 

ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi tiap siklus menunjukkan 

pada siklus I skor 23,2 dengan kriteia cukup, siklus II skor 25 dengan kriteria 

baik, dan siklus III skor 28,8 dengan kriteria baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI 

dapat ditingkatkan, siklus I ketuntasan belajar sebesar 58 % (11 dari 19 siswa) 

dengan rerata nilai 55, siklus II sebesar 79 % (15 dari 19 siswa) dengan rerata 

67, dan siklus III sebesar 89 % (17 dari 19 siswa) dengan rerata 72. 

 Sesuai hasil penelitian di atas, maka hipotesis tindakan terbukti bahwa 

penerapan PINTER dengan BUDI dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan 

keterampilan guru, karakter siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Rogomulyo 02. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajran IPA melalui 

PINTER dengan BUDI pada siswa kelas IV SDN Rogomulyo 02, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru perlu terus ditingkatkan baik dalam merancang pembelajaran 

yang inovatif maupun menggunakan media pembelajaran melalui kegiatan 

workshop di Kelompok Kerja Gugus (KKG) maupun secara mandiri. 

2.  Penanaman nilai-nilai karakter dapat disisipkan dalam pembelajaran apapun, 

guru perlu menerapkannya agar siswa dapat menjadi manusia yang seutuhnya. 

3. Pembelajaran IPA melalui PINTER dengan BUDI bisa meningkatkan hasil 

belajar siswa, sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran lainnya. 
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Lampiran 1 

PANDUAN KISI-KISI INSTRUMEN 

KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

PINTER DENGAN BUDI 

 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran IPA 

melalui PINTER dengan 

BUDI 

Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran 

IPA melalui PINTER 

dengan BUDI 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran 

IPA melalui PINTER 

dengan BUDI 

1. Guru memberikan 

pertanyaan/masalah 

2. Siswa merumuskan 

masalah dengan 

membaca materi pada 

buku digital 

3. Siswa membuat 

hipotesis 

4. Siswa mengumpulkan 

data melalui 

eksperimen 

5. Siswa menguji 

hipotesis 

6. Siswa membuat 

kesimpulan 

1. Membuka dan 

menutup pelajaran 

2. Bertanya 

3. Menjelaskan 

4. Mengelola kelas 

5. Membimbing 

diskusi 

6. Menggunakan 

media dan alat 

1. Menyiapkan siswa 

untuk menerima 

pembelajaran. 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Melakukan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

4. Memberikan 

masalah dalam 

pembelajaran 

melalui buku digital 

(keterampilan 

bertanya dan 
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menggunakan 

media) 

5. Membimbing siswa 

dalam merumuskan 

hipotesis 

(keterampilan 

menjelaskan) 

6. Membimbing siswa 

melakukan 

eksperimen dengan 

membaca petunjuk 

pada buku digital 

(keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

membimbing 

diskusi) 

7. Membimbing siswa 

menguji hipotesis 

(keterampilan 

menjelaskan) 

8. Melakukan tanya 

jawab (keterampilan 

bertanya) 

9. Membuat 

kesimpulan bersama 

siswa (keterampilan 

menjelaskan) 

10. Menutup pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 
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Lampiran 2 

PANDUAN KISI-KISI INSTRUMEN  

NILAI-NILAI KARAKTER PADA SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PINTER DENGAN BUDI 

 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran IPA 

melalui PINTER 

dengan BUDI 

Aktivitas siswa Indikator nilai-nilai 

karakter dalam 

pembelajaran IPA 

melalui PINTER 

dengan BUDI 

1. Guru memberikan 

pertanyaan/masalah 

1. Menjawab pertanyaan 

dari guru 

1. Rasa ingin tahu 

2. Demokratis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 

5. Gemar membaca 

6. Jujur 

7. Peduli sosial 

8. Tanggung jawab 

9. Kerja keras 

10. Komunikatif 

2. Siswa merumuskan 

masalah dengan 

membaca materi pada 

buku digital 

2. Merumuskan masalah 

yang akan diselidiki 

dengan membaca 

materi pada buku 

digital 

3. Siswa membuat 

hipotesis 

3. Membuat hipotesis 

tentang masalah yang 

akan diselidiki 

4. Siswa mengumpulkan 

data melalui 

eksperimen 

4. Membaca petunjuk 

LKS pada buku digital 

dan melakukan 

eksperimen 

5. Siswa menguji 

hipotesis 

5. Menguji kebenaran 

hipotesis dengan hasil 

eksperimen 

6. Siswa membuat 

kesimpulan 

6. Membuat kesimpulan 

dari hasi eksperimen 

dan 

mempresentasikannyya 
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Lampiran 3 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui PINTER 

dengan BUDI pada Siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02  

No Variable 

Penelitian 

Indikator Sumber Data Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampilan 

Guru dalam 

pembelajaran IPA 

melalui PINTER 

dengan BUDI 

1. Menyiapkan siswa 

untuk menerima 

pembelajaran. 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Melakukan apersepsi 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

4. Memberikan masalah 

dalam pembelajaran 

melalui buku digital 

(keterampilan bertanya 

dan menggunakan 

media/alat) 

5. Membimbing siswa 

dalam merumuskan 

hipotesis (keterampilan 

menjelaskan) 

6. Membimbing siswa 

melakukan eksperimen 

dengan membaca 

petunjuk pada buku 

digital (keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

membimbing diskusi) 

7. Membimbing siswa 

menguji hipotesis 

Guru   Lembar 

obserbasi 

 Catatan 

lapangan 

 Wawancara 
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(keterampilan 

menjelaskan) 

8. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

9. Membuat kesimpulan 

bersama siswa 

(keterampilan 

menjelaskan) 

10. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2 Nilai-nilai 

karakter siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui PINTER 

dengan BUDI 

1. Rasa ingin tahu 

2. Demokratis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 

5. Gemar membaca 

6. Jujur 

7. Peduli sosial 

8. Tanggung jawab 

9. Kerja keras 

10. Komunikatif 

Siswa 1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3 Hasil belajar IPA 

melalui PINTER 

dengan IPA 

1. Menyebutkan 

pengertian gaya 

2. Menyebutkan pengaruh 

gaya terhadap gerak 

benda 

3. Menjelaskan sumber 

energi panas 

4. Menyebutkan cara 

perpindahan panas 

5. Menjelaskan sumber 

energi bunyi 

6. Menyebutkan jenis alat-

alat musik menurut cara 

memainkannya 

 

Siswa Tes tertulis 
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

PINTER DENGAN BUDI 

Nama Guru  : Eka Yudha Ardiyanto, S.Pd. 

Instansi  : SD Negeri Rogomulyo 02 

Kelas    : IV 

Siklus    : . . . . 

Hari/tanggal  : . . . . 

Petunjuk   : Berilah tanda (v) pada kolom tingkat kemampuan! 

Keterangan : 

Skor 1 : kurang 

Skor 2 : cukup  

Skor 3 : baik 

Skor 4 : sangat baik 

No Indikator 
Tingkat kemampuan Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan siswa untuk 

menerima pembelajaran. 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

     

2 Melakukan apersepsi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

     

3 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

     

4 Memberikan masalah dalam 

pembelajaran melalui buku 

digital (keterampilan 
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bertanya dan menggunakan 

media/alat) 

5 Membimbing siswa dalam 

merumuskan hipotesis 

(keterampilan menjelaskan) 

     

6 Membimbing siswa 

melakukan eksperimen 

dengan membaca petunjuk 

pada buku digital 

(keterampilan mengelola 

kelas dan keterampilan 

membimbing diskusi) 

     

7 Membimbing siswa 

menguji hipotesis 

(keterampilan menjelaskan) 

     

8 Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

     

9 Membuat kesimpulan 

bersama siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

     

10 Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

     

 Jumlah skor      

 

Kriteria penilaian : 

Skor tertinggi (T) 4 x 10: 40 

Skor terendah (R) 1 x 10: 10 

n = (T-R) + 1 = (40-10)+ 1 = 31 

Q1 = ¼ (31+1)= 8 (nilai Q1 = 17) 

Q 2 = 2/4  (31+1) = 16 (nilai Q2 = 25) 

Q3 =  ¾ (31+1) = 24 (nilai Q3 = 33)  
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Kriteria Ketuntasan Kategori  

33 ≤ skor ≤-40 Sangat baik 

25 ≤ skor ≤ 32 Baik 

17 ≤ skor ≤ 24  Cukup 

10 ≤ skor ≤ 16 Kurang  
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI  

NILAI-NILAI KARAKTER SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PINTER DENGAN BUDI 

KELAS IV SD NEGERI ROGOMULYO 02 

 

Berilah tanda cek (v)  pada kolom indikator  

Keterangan : 

1. Skor 1 = tidak pernah tampak 

2. Skor 2 = jarang (1-2 kali tampak) 

3. Skor 3 = sering (3 kali tampak) 

4. Skor 4 = lebih dari 3 tampak 

No  Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.  Natasya 

Rahma 

                                         

2.  Rizky 

Ananda 

                                         

3.  David 

Abdullah 

                                         

Keterangan Indikator  

1. Rasa ingin tahu, 2. Demokratis, 3. Kreatif, 4. Mandiri, 5. Gemar 

Membaca, 6. Jujur, 7. Peduli Sosial, 8. Tanggung Jawab, 9. Kerja Keras, 

10. Komunikatif 
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4.  Dewi 

Sundari 

                                         

5.  Hanif 

Iksan 

                                         

6.  Tri Ardi 

Basuki 

                                         

7.  Ismi W.                                          

8.  Harnolo 

Sutaji 

                                         

9.  Fajar 

Bintang P. 

                                         

10.  Eka Bima 

P. 

                                         

11.  Dedi 

Firmansya

h 

                                         

12.  Aprilia 

Dwi H. 

                                         

13.  Ana Nur 

A. 

                                         

14.  Agil 

Kurniawan 
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Kriteria penilaian : 

Skor tertinggi (T) = 24 

Skor terendah (R) = 6 

n = (T – R) + 1 = (24-6) +1 = 19 

Q 1 = ¼ (n+1) = ¼ (19+1) = 5 (Q1 adalah 10) 

Q2 = 2/4  (n+1) = 2/4  (19+1) = 10 (Q2 adalah 15) 

Q3 = ¾ (n+1) = ¾ (19+1) = 15 (Q3 adalah 20) 

15.  Aarifatunn

isaa 

                                         

16.  Afrizal 

Eka S. P. 

                                         

17.  Agus 

Prasetyo 

                                         

18.  Sepriana 

W. 

                                         

19.  Vany 

Arista 

Putri 

                                         

 Jumlah 

skor 

                                         



75 
 

 

21 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik A 

16 ≤ skor ≤ 20 Baik B 

11 ≤ skor ≤ 15 Cukup C 

6 ≤ skor ≤ 10  Kurang D 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) SIKLUS I 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Sekolah  : SD Negeri Rogomulyo 02 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

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

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda.  

C. Indikator 

1. Menyebutkan gaya berupa dorongan dan tarikan 

2. Menyebutkan pengaruh gaya dapat mengubah gerak suatu benda 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan gaya berupa dorongan dan 

tarikan dengan benar. 

2. Melalui eksperimen, siswa dapat menyebutkan pengaruh gaya dapat mengubah 

gerak suatu benda dengan tepat. 

E. Materi 

Pokok Materi : Gaya adalah berupa dorongan dan tarikan. Gaya dapat 

mengubah gerak benda. 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

Model pembelajaran  : PINTER (Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi 

Karakter) 

Metode Pembelajaran : demonstrasi, eksperimen 

Media pembelajaran : BUDI (Buku Digital) 
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G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Tahap 

Kegiatan 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

Alokasi 

waktu 

Awal  1. Menyiapkan siswa 

2. Mengadakan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Mengondisikan kelas 

 10 menit 

Inti  1. Guru bertanya tentang 

pengertian gaya. 

2. Guru meminta siswa untuk 

mendemonstrasikan gaya 

sebagai dorongan dan 

tarikan. Contoh: siswa 

diminta untuk menutup dan 

membuka pintu, siswa 

diminta untuk menarik dan 

mendorong meja. 

3. Guru mengadakan tanya 

jawab tentang pengertian 

gaya berdasarkan hasil 

demonstrasi. 

4. Siswa dibentuk menjadi 4-5 

kelompok. 

5. Guru memberikan masalah 

dengan memberikan LKS : 

“Apakah pengaruh gaya 

terhadap gerak benda?” 

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Demokratis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 

5. Gemar 

membaca 

6. Jujur 

7. Peduli sosial 

8. Tanggung 

jawab 

9. Kerja keras 

10. Komunikatif 

40 menit  
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6. Siswa merumuskan 

masalah gaya berpengaruh 

terhadap gerak benda 

dengan membaca materi 

pada buku digital. 

7. Siswa membuat hipotesis 

bahwa gaya berpengaruh 

terhadap gerak benda. 

8. Siswa melakukan 

eksperimen tentang 

pengaruh gaya terhadap 

gerak benda dengan 

percobaan sederhana 

menggunakan bolpoin dan 

kelereng yang diletakkan di 

atas meja dalam keadaan 

diam, kemudian didorong 

secara perlahan sampai 

berhenti. Kemudian 

diberikan dorongan yang 

lebih kuat setelah itu siswa 

mencatat hasil pengamatan.  

9. Siswa menguji kebenaran 

hipotesis dengan hasil 

eksperimen 

10. Membuat kesimpulan dari 

hasil eksperimen 

11. Mempreentasikan hasil 

diskusi kelompok 

12. Guru memberikan 

penguatan 
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Akhir  1. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

2. Guru menutup 

pembelajaran 

 20 menit 

 

H. Sumber/Bahan Ajar 

Buku Digital dengan Materi Gaya, BSE IPA Kelas IV SD 

I. Evaluasi 

1. Prosedur penilaian : 

a. Awal   : ada (apersepsi) 

b. Proses   : tidak ada 

c. Akhir   : ada (terlampir) 

2. Teknik penilaian  : tes  

3. Instrumen penilaian : tes tertulis 

4. Bentuk instrumen  : isian  

 

 

Kaliwungu,   Mei 2017 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Rogomulyo 02 

 

 

 

Suwarni, S.Pd. 

NIP 19610919 198304 2 008 

Guru Kelas IV 

 

 

 

Eka Yudha Ardiyanto, S.Pd. 

NIP 19881007 201402 1 002 
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Materi Pembelajaran  

Gaya 

Pengertian Gaya 

Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu kita telah 

melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan.Gerakan mendorong atau 

menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. 

 
Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya 

terhadap suatu benda dapat mengakibatkan bendayang semula diam menjadi 

bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah 

arah, atau merubah bentuk benda. 

Sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola maka bola akan bergerak dan 

berubah arahnya.  Sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh 

gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin. Kamu dapat membuat berbagai 

macam bentuk. Gaya tangan menyebabkan bentuk plastisin berubah sesuai dengan 

bentuk yang diinginkan. 

Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas 

atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton 

yang biasa ditulis dengan huruf N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac 

Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar.   

Pengaruh gaya terhadap benda  

Gaya mengubah gerak suatu benda  

Benda yang diberi gaya dapat bergerak dan berubah dari kondisi semula. Benda 

diam yang diberi gaya menjadi bergerak. Benda yang semula cepat akan bergerak 

lambat jika mengalami gaya gesek. Benda yang bergerak lambat akan bergerak 

lebih cepat jika diberi tambahan gaya dorong.  

Sumber : wahanabelajarsd.blogspot.com 

  

https://belajar.kemdikbud.go.id/file_storage/materi_pokok/MP_73/Image/image1.jpg
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Lembar Kerja Siswa 

 

Pertanyaan: Menurut kelompokmu, apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? 

Hipotesis (jawaban sementara): 

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Alat dan bahan: 

1. Bolpoin 

2. Kelereng 

Cara kerja : 

1. Siapkan alat dan bahan! 

2. Taruh bolpoin/kelereng di atas meja dalam keadaan diam. 

3. Berilah dorongan secara perlahan. 

4. Amati,apakah yang terjadi? Tulis hasil pengamatanmu di dalam tabel hasil 

pengamatan! 

5. Ulangi langkah nomor 2 dan 3! 

6. Amatilah apa yang akan terjadi setelah benda diberi dorongan? Bagaimana 

akhirnya? Catat hasil pengamatanmu di tabel hasil pengamatan! 

7. Ulangi langkah nomor 2! 

8. Berikan dorongan yang lebih kuat! 

9. Apa yang akan terjadi dengan gerak benda? Catat hasil pengamatanmu di 

tabel hasil pengamatan! 

Hasil Pengamatan Percobaan 

Percobaan ke Hasil Pengamatan Pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 

1   

2   

3   

10. Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaanmu di bawah ini! 

Kesimpulan 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................... 
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Soal Evaluasi 

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Dorongan dan tarikan dalam IPA disebut . . . . 

2. Menendang bola adalah contoh dari gaya . .  . 

3. Kuda menarik delman adalah contoh dari gaya . . . . 

4. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi . . . . 

5. Alat pengukur besarnya gaya disebut . . . . 

6. Bola yang ditendang, setelah bergerak lama-lama akan . . . . 

7. Gaya berpengaruh terhadap . . . benda. 

8. Satuan gaya adalah . . . . 

9. Gaya tidak dapat dilihat tetapi dapat . . . . 

10. Gaya menyebabkan benda bergerak semakin . . . . 

Kunci jawaban : 

1. Gaya  

2. Dorong  

3. Tarikan 

4. Bergerak 

5. Dinamometer 

6. Diam 

7. Gerak 

8. Newton 

9. Dirasakan 

10. Cepat 

 

Skor  benar = 1 

Nilai = 
jumlah benar

10
x 100  
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Lampirann 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Sekolah  : SD Negeri Rogomulyo 02 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1  Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

serta  sifat-sifatnya 

C. Indikator 

1. Menjelaskan sumber energi panas 

2. Menyebutkan cara perpindahan energi panas 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab dan membaca buku digital, siswa dapat menjelaskan 

sumber-sumber energi panas dengan tepat.  

2. Melalui eksperimen, siswa dapat menyebutkan cara perpindahan panas dengan 

benar. 

E. Materi 

Pokok Materi : Sumber energi panas dan cara perpindahan energi panas. 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

Model pembelajaran  : PINTER (Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi 

Karakter) 

Metode Pembelajaran : diskusi, eksperimen 

Media pembelajaran : BUDI (Buku Digital) 
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G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Tahap 

Kegiatan 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

Alokasi 

waktu 

Awal  1. Menyiapkan siswa 

2. Mengadakan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 10 menit 

Inti  1. Siswa menjawab pertanyaan 

guru tentang sumber-

sumber energi panas yang 

diketahui oleh siswa. 

2. Guru memberikan umpan 

balik dari jawaban siswa. 

3. Guru membentuk siswa 

menjadi 5 kelompok. 

4. Guru memberikan LKS 

pada masing-masing 

kelompok. 

5. Guru memberikan masalah : 

“Apakah energi panas dapat 

berpindah? Bagaimana 

energi panas dapat 

berpindah?” 

6. Siswa merumuskan 

masalah apakah energi 

panas dapat berpindah? 

Bagaimana energi panas 

dapat berpindah? 

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Demokratis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 

5. Gemar 

membaca 

6. Jujur 

7. Peduli sosial 

8. Tanggung 

jawab 

9. Kerja keras 

10. Komunikatif 

40 menit  
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7. Siswa membuat hipotesis 

bahwa energi panas dapat 

berpindah dengan melalui 

perantara. 

8. Siswa melakukan 

eksperimen tentang cara 

perpindahan energi panas 

sesuai petunjuk LKS. 

9. Siswa menguji kebenaran 

hipotesis dengan hasil 

eksperimen 

10. Membuat kesimpulan dari 

hasil eksperimen 

11. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

12. Guru memberi penguatan 

Akhir  1. Siswa bersama guru 

membuat simpulan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

3. Guru menutup 

pembelajaran 

 20 menit 

 

H. Sumber/Bahan Ajar 

Buku Digital dengan Materi Energi Panas, BSE IPA Kelas IV SD 

I. Evaluasi 

1. Prosedur penilaian : 

d. Awal   : ada (apersepsi) 

e. Proses   : tidak ada 
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f. Akhir   : ada (terlampir) 

2. Teknik penilaian  : tes  

3. Instrumen penilaian : tes tertulis 

4. Bentuk instrumen  : isian  

Kaliwungu,   Mei 2017 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Rogomulyo 02 

 

 

 

Suwarni, S.Pd. 

NIP 19610919 198304 2 008 

Guru Kelas IV 

 

 

 

Eka Yudha Ardiyanto, S.Pd. 

NIP 19881007 201402 1 002 
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Materi pembelajaran 

A. Energi Panas  

Coba kamu berdiri di halaman terbuka di siang hari yang cerah! Apa yang kamu 

rasakan? Tentu kamu akan merasakan panas. Panas tersebut berasal dari sinar 

matahari. Bagaimana panas matahari sampai ke bumi? Adakah sumber panas yang 

lain selain matahari? Temukan jawabannya dalam uraian berikut!  

1. Sumber Energi Panas 

Energi panas berasal dari benda-benda, diantaranya yaitu: 

a. Gesekan dua benda 

Orang yang kedinginan biasanya menggesek-gesekkan kedua tangannya. Dua 

telapak tangan yang digesekkan akan menghasilkan panas. Itu sebabnya, orang 

yang kedinginan akan merasa lebih hangat dengan menggesekkan kedua 

tangannya.Setiap benda yang digeekan dengan benda lain akan mengakibatkan 

timbulnya energi panas.  

b. Api 

Api adalah panas yang dapat kita rasakan. Api dapat menghasilkan cahaya yang 

dapat dilihat ketika sesuatu terbakar. Energi yang dihasilkan oleh api adalah panas. 

Zaman dahulu orang membuat api dengan menggosokkan benda yang dapat 

menghasilkan panas, misalnya batu. Lama-kelamaan dari kedua batu yang digesek-

gesekkan terpecik api. Api digunakan untuk membakar dedaunan dan kayu kering. 

Sekarang, api dapat dihasilkan dari korek api atau kompor. Kegunaan api antara 

lain untuk: 

1) menjalankan mesin, 

2) membangkitkan tenaga listrik, 

3) memusnahkan sampah, dan 

4) mengubah makanan. 

c. Matahari  

Alam telah menyediakan sumber energi panas yang besar dan tidak akan habis, 

yaitu matahari. Matahari merupakan benda langit yang mempunyai cahaya sendiri. 

Tanpa matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Matahari merupakan energi yang 

sangat penting karena dapat memberikan panas dan cahaya. Matahari mempunyai 

suhu yang sangat tinggi, mencapai 6.000 °C pada permukaannya dan 16 juta °C 

pada bagian dalam matahari. 

2. Perpindahan Panas 

Saat kamu berjalan di bawah terik matahari, apa yang kamu rasakan? Tentunya 

kamu akan merasakan tubuhmu menjadi sedikit hangat dan lama-kelamaan 
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kepanasan. Hal tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas dapat 

berpindah dengan tiga macam cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 

Sumber : http://www.aftanalisis.com/2015/12/sumber-energi-panas-perpindahan-

energi.html  

  



89 
 

Lembar Kerja Siswa 

Percobaan Perpindahan Energi Panas 

 

 Tujuan : Menyelidiki bahwa energi panas dapat berpindah dengan berbagai cara. 

 Pertanyaan : Apakah energi panas dapat berpindah? Bagaimana cara energi panas 

berpindah? 

 Hipotesis (jawaban sementara):. . . . 

 Alat dan Bahan: 

 1.    Sendok makan besi 

 2.    Lilin 

 3.    Kaleng susu bekas 

 4.    Air secukupnya 

 5.    Korek api 

 6.    Benang 

 Cara Kerja: 

 Percobaan Pertama 

1.    Siapkan alat dan bahan! 

2.    Nyalakan lilin dengan korek api! 

3.    Peganglah sendok dan bakarlah sendok pada lilin! 

4.    Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana panas dapat berpindah?  

5.    Tulis jawabanmu pada kolom hasil pengamatan di bukumu! 

     Percobaan Kedua 

1.    Biarkan lilin masih dalam keadaan menyala. 

2.    Isilah kaleng bekas susu dengan air sebanyak 3 sendok makan! 

3.    Ikat kaleng dengan benang! 

4.    Gantung kaleng di atas lilin dan peganglah benangnya. 

5.    Tunggu sampai air mendidih. 

6.    Mengapa air bisa mendidih? Bagaimana cara perpindahan panas pada air 

yang mendidih? 

7.    Tulis jawabanmu pada tabel hasil pengamatan di bukumu. 

  Percobaan Ketiga 
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1.    Biarkan lilin tetap menyala. 

2.    Dekatkan tanganmu ke api lilin. 

3.    Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana cara panas api lilin bisa berpindah 

ke tanganmu tanpa harus disentuh? 

   4.    Tulis jawabanmu pada tabel hasil pengamatan di bukumu ! 

Tabel Hasil Pengamatan  

No Percobaan 

ke 

Hasil Pengamatan Cara Panas 

Berpindah 

1 1   

2 2   

3 3   

 

Kesimpulan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................... 
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Soal Evaluasi 

 

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar ! 

1. Sumber energi terbesar adalah . . . . 

2. Panas matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses . . . . 

3. Air laut yang dikeringkan akan menjadi  . . . . 

4. Api terjadi karena proses . . . . 

5. Gesekan dua benda akan menghasilkan energi . . .  

6. Panas bumi berasal dari . . . . 

7. Perpindahan panas dengan zat perantara disebut . . . . 

8. Panas pada air mendidih berpindah dengan cara . . . 

9. Panas matahari dapat kita rasakan dengan cara . . . 

10. Konveksi terjadi pada peristiwa alam . . . . 

Kunci jawaban : 

1. Matahari 

2. Fotosintensis 

3. Garam 

4. Pembakaran 

5. Panas 

6. Kerak bumi 

7. Konduksi 

8. Konveksi 

9. Radiasi 

10. Angin laut 

 

Skor benar = 1 

Nilai  = 
jumlah benar

10
x 100   
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS III 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Sekolah  : SD Negeri Rogomulyo 02 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

B. Kompetensi Dasar 

8.4  Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan sumber-sumber energi bunyi 

2. Mengelompokkan jenis-jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab dan membaca buku digital, siswa dapat menjelaskan gaya 

berupa dorongan dan tarikan.  

2. Melalui eksperimen, siswa dapat menyebutkan pengaruh gaya dapat mengubah 

gerak suatu benda. 

E. Materi 

Pokok Materi : Energi bunyi 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

Model pembelajaran  : PINTER (Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi 

Karakter) 

Metode Pembelajaran : diskusi, eksperimen 

Media pembelajaran : BUDI (Buku Digital) 
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Langkah – Langkah Pembelajaran 

Tahap 

Kegiatan 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

Alokasi 

waktu 

Awal  1. Menyiapkan siswa 

2. Mengadakan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 10 menit 

Inti  1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru tentang 

macam-macam sumber 

bunyi di lingkungan sekitar. 

2. Guru memberikan masalah : 

“Bagaimana energi bunyi 

dapat terjadi?” 

3. Siswa merumuskan 

masalah tentang terjadinya 

energi bunyi. 

4. Siswa membuat hipotesis 

bahwa energi bunyi dapat 

terjadi karena adanya 

getaran dua benda. 

5. Siswa melakukan 

eksperimen tentang 

terjadinya energi bunyi 

dengan memainkan 

macam-macam alat musik 

sesuai petunjuk pada LKS. 

6. Siswa menguji kebenaran 

hipotesis dengan hasil 

eksperimen 

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Demokratis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 

5. Gemar 

membaca 

6. Jujur 

7. Peduli sosial 

8. Tanggung 

jawab 

9. Kerja keras 

10. Komunikatif 

40 menit  
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7. Membuat kesimpulan dari 

hasil eksperimen 

8. Mempreentasikan hasil 

diskusi kelompok 

9. Guru memberi penguatan 

Akhir  1. Siswa bersama guru 

membuat simpulan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

3. Guru menutup 

pembelajaran 

 20 menit 

 

G. Sumber/Bahan Ajar 

Buku Digital dengan Energi Bunyi, BSE IPA Kelas IV SD 

H. Evaluasi 

1. Prosedur penilaian : 

a. Awal   : ada (apersepsi) 

b. Proses   : tidak ada 

c. Akhir   : ada (terlampir) 

2. Teknik penilaian  : tes  

3. Instrumen penilaian : tes tertulis 

4. Bentuk instrumen  : isian  

Kaliwungu,   Mei 2017 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Rogomulyo 02 

 

 

Suwarni, S.Pd. 

NIP 19610919 198304 2 008 

Guru Kelas IV 

 

 

Eka Yudha Ardiyanto, S.Pd. 

NIP 19881007 201402 1 002 
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Materi Pembelajaran 

 

Pengertian Energi Bunyi, Sumber Energi Bunyi, Sifat Sifat Bunyi 

 

Energi bunyi adalah energi yang di hasilkan oleh getaran atau pertikel pertikel udara 

di sekitar sumber bunyi. Dengan menyebabkan partikel partikel udara itu bergetar 

sehingga menimbulkan getaran bunyi. Contoh ketika kita mengeraskan speaker 

salon sub woofer pengeras suara secara nyala bunyi atau energi semakin keras. 

Sedangakn untuk energi bunyi adalah energi yang timbul dari benda - benda yang 

menghasilkan bunyi di sebut sumber bunyi. Sumber energi bunyi beragam macam 

dan banyak sekali. Contoh seperti trompet jika kita meniup trompet maka keluarlah 

suara yang dapat kita denagn dari trompet, berarti sumber suara berasal dari 

trompet.  

Bagaimana sifat sifat Bunyi ? 

1. Bunyi dapat merambat dari zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi dapat melalui benda 

padat. Dengan bukti menaruhkan kabel atau benang dari satu teropong ke teropong 

birikutnya. Begitu juga dengan zat cair dan gas, bunyi dapat berjalan di zat cair dan 

gas. 

2. Bunyi dapat diserap dan di pantulkan, bunyi yang mengenai permukaan suatu 

benda dapat di pantulkan ataupun di serap. Jika bunyi mengenai dinding maka 

dinding akan memantulkan bunyi iru kembali. Biadanya benda yang padat dan 

mengkilat lebih bisa memantulkan bunyi di banding benda yang kurang padat dan 

suram. Sedangkan contoh untuk benda yang mampu menyerap bunyi adalah karpet, 

karpet mampu meredam suata atau bunyi agar tidak bisa menghasilakn bunyi yang 

tinggi. Seperti contoh di studio studio musik sering kita jumpau di ruangnya ada 

peredam suara yang mana jika musik di dengar dari luar terdengan dengan suara 

yang dangat kecil. 

Bunyi memiliki Getaran, sering diseput amplitodo adalah getaran dari arah A ke B 

ke C dan dan seterusnya. Berdasarkan frekwensinya bunyi di bedakan menjadi tiga. 

1. Infrasonik Adalah bunyi yang sangat lemah atau rendah, getarannya kurang dari 

20 getaran per detik. Hanya hewan hewan tertentu yang mampu mendengarkannya. 

2. Audiosonik adalah bunyi yang bisa kita dengankan pada umumnya. Getarannya 

adalah 20 - 20.000 getaran per detik. 

3. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan keras getarannya. Getarannya lebih 

dari 20.000 per detik. Hanya hewan tertentu yang mampu mendengarkannya. 

Sumber : http://dunia-gallery.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-energi-bunyi-

sumber-energi.html 

http://dunia-gallery.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-energi-bunyi-sumber-energi.html
http://dunia-gallery.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-energi-bunyi-sumber-energi.html
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Lembar Kerja Siswa 

Tujuan  : mengetahui terjadinya energi bunyi pada suatu benda 

Masalah : Bagaimana energi bunyi terjadi? 

Hipotesis : 

Alat dan Bahan : 

1. Seruling 

2. Pianika 

3. Gitar 

4. Organ 

5. Kendang/ketipung 

6. Biola 

Cara Kerja  : 

1. Mainkan alat musik satu per satu. 

2. Kelompokkan alat musik tersebut menurut cara memainkannya. 

3. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel di bawah ini. 

Tabel hasil pengamatan 

No Nama Alat Musik Cara Memainkan 

1 Seruling   

2 Pianika   

3 Gitar   

4 Organ   

5 Kendang / ketipung  

6 biola  

 

Kesimpulan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................... 
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Soal Evaluasi 

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Suatu benda yang bergetar akan menghasilkan energi  . . . . 

2. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut . . . . 

3. Bunyi tidak dapat merambat melalui . . . . 

4. Bunyi yang didengar oleh telinga manusia adalah . . . . 

5. Bunyi yang beraturan disebut . . . . 

6. Apabila mengenai permukaan benda yang keras, bunyi dapat . . . . 

7. Apabila mengenai permukaan benda yang lunak, bunyi dapat . . . . 

8. Getaran bunyi tiap detik disebut . . . . 

9. Gitar dapat menghasilkan suara jika . . . . 

10. Alat musik yang menghasilkan bunyi jika digesek adalah . . . 

Kunci jawaban  

1. Bunyi 

2. Sumber bunyi 

3. Ruang hampa udara 

4. Audio sonik 

5. Nada 

6. Dipantulkan 

7. Diserap 

8. Frekuensi 

9. Dipetik 

10. Biola  

 

Skor benar = 1 

Nilai  = 
jumlah benar

10
x 100 
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Lampiran 9 

HASIL BELAJAR SIKLUS I 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Natasya Rahma 80 Tuntas 

2 Rizky Ananda 70 Tuntas 

3 David Abdullah 30 Tidak Tuntas 

4 Dewi Sundari 50 Tidak Tuntas 

5 Hanif Iksan 60 Tuntas 

6 Tri Ardi Basuki 40 Tidak Tuntas 

7 Ismi W. 70 Tuntas 

8 Harnolo Sutaji 60 Tuntas 

9 Fajar Bintang P. 40 Tidak Tuntas 

10 Eka Bima P. 30 Tidak Tuntas 

11 Dedi Firmansyah 60 Tuntas 

12 Aprilia Dwi H. 30 Tidak Tuntas 

13 Ana Nur A. 50 Tidak Tuntas 

14 Agil Kurniawan 70 Tuntas 

15 Aarifatunnisaa 60 Tuntas 

16 Afrizal Eka S. P. 70 Tuntas 

17 Agus Prasetyo 60 Tuntas 

18 Septiana W. 60 Tuntas 

19 Vany Arista Putri 50 Tidak Tuntas 

  Jumlah 1040   

  rata-rata 55   

  Nilai maksimal 80   

  Nilai minimal 30   

  Jumlah siswa tuntas 11   

  Persentase siswa tuntas (%) 58   

  Jumlah siswa tidak tuntas 8   

  

Persentase siswa tidak tuntas 

(%) 42   
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Lampiran 10 

HASIL BELAJAR SIKLUS II 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Natasya Rahma 90 Tuntas 

2 Rizky Ananda 80 Tuntas 

3 David Abdullah 50 Tidak Tuntas 

4 Dewi Sundari 60 Tuntas 

5 Hanif Iksan 70 Tuntas 

6 Tri Ardi Basuki 50 Tidak Tuntas 

7 Ismi W. 80 Tuntas 

8 Harnolo Sutaji 70 Tuntas 

9 Fajar Bintang P. 60 Tuntas 

10 Eka Bima P. 50 Tidak Tuntas 

11 Dedi Firmansyah 70 Tuntas 

12 Aprilia Dwi H. 50 Tidak Tuntas 

13 Ana Nur A. 60 Tuntas 

14 Agil Kurniawan 80 Tuntas 

15 Aarifatunnisaa 70 Tuntas 

16 Afrizal Eka S. P. 80 Tuntas 

17 Agus Prasetyo 70 Tuntas 

18 Septiana W. 70 Tuntas 

19 Vany Arista Putri 60 Tuntas 

  Jumlah 1270   

  rata-rata 67   

  Nilai maksimal 90   

  Nilai minimal 50   

  Jumlah siswa tuntas 15   

  Persentase siswa tuntas (%) 79   

  Jumlah siswa tidak tuntas 4   

  

Persentase siswa tidak tuntas 

(%) 21   
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Lampiran 11 

Hasil Belajar Siklus III 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Natasya Rahma 100 Tuntas 

2 Rizky Ananda 90 Tuntas 

3 David Abdullah 60 Tuntas 

4 Dewi Sundari 70 Tuntas 

5 Hanif Iksan 70 Tuntas 

6 Tri Ardi Basuki 60 tuntas 

7 Ismi W. 90 Tuntas 

8 Harnolo Sutaji 70 Tuntas 

9 Fajar Bintang P. 60 Tuntas 

10 Eka Bima P. 50 Tidak Tuntas 

11 Dedi Firmansyah 70 Tuntas 

12 Aprilia Dwi H. 50 Tidak Tuntas 

13 Ana Nur A. 60 Tuntas 

14 Agil Kurniawan 90 Tuntas 

15 Aarifatunnisaa 70 Tuntas 

16 Afrizal Eka S. P. 90 Tuntas 

17 Agus Prasetyo 80 Tuntas 

18 Septiana W. 80 Tuntas 

19 Vany Arista Putri 60 Tuntas 

  Jumlah 1370   

  rata-rata 72   

  Nilai maksimal 100   

  Nilai minimal 50   

  Jumlah siswa tuntas 17   

  Persentase siswa tuntas (%) 89   

  Jumlah siswa tidak tuntas 2   

  

Persentase siswa tidak tuntas 

(%) 11   
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Lampiran 12 

Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

Siklus I 

Peragaan dan Penemuan bahwa gaya berupa tarikan dan dorongan dengan 

kegiatan membuka dan menutup pintu 
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Guru memberikan penjelasan penggunaan BUDI (Buku Digital) 

Siswa mengadakan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan 

membaca petunjuk pada BUDI 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS II 

Siswa membaca BUDI tentang Energi Panas 

Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah melalui lembar kerja 
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Siswa mengadakan percobaan tentang perpindahan energy panas melalui konduksi, 

konveksi dan radiasi 

SIswa menyampaikan hasil diskusi dan siswa lain menanggapinya. 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa merumumuskan masalah dengan membaca materi pada buku digital 

Guru membimbing siswa dalam membuat hipotesis 
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Siswa memainkan alat musik untuk menyelidiki bagaimana energi bunyi 

dihasilkan 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapinya 


