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Abstrak 

 

Tujuan penelitian adalah menelaah sikap ilmiah dan kemampuan literasi 

sains siswa pada materi energi panas melalui pembelajaran etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding. Fokus materi penelitian adalah suhu, sifat hantaran, dan 

perubahan benda akibat pengaruh suhu melalui pengamatan serta 

mendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

etnoinkuiri dilakukan melalui pembuatan batik Adi Purwo, Kue Clorot, Kue 

Lompong, Permainan Dam-daman dan Pinball modifikasi. Untuk mengatasi  

kekurangan pembelajaran etnoinkuiri ketika tidak semua siswa mampu 

melaksanakannya, maka guru menerapkan teknik scaffolding dengan modeling, 

bridging, contextualizing, re-presenting text, schema building, dan developing 

metacognitive. Latar belakang penelitian merupakan keprihatinan terhadap 

semakin terkikisnya nilai budaya bangsa terutama budaya daerah lokal disertai 

rasa penasaran peneliti akan kesulitan yang dihadapi siswa ketika mengkonstruksi 

pengetahuan sehingga sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa rendah 

serta cara paling efektif untuk meningkatkannya. Penelitian merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan 3 siklus, setiap siklus 3 kali pertemuan. Subjek penelitian 

adalah 25 siswa kelas VI SDN Kemiri, Purworejo. Metode pengumpulan data 

meliputi tes kemampuan literasi sains, observasi sikap ilmiah, serta dokumentasi. 

Kemampuan literasi sains siswa diukur menggunakan Test of scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding meningkatkan sikap ilmiah siswa dari prasiklus 43,7 (K), siklus I 

pertemuan 1 sebesar 50,1 (C), pertemuan kedua 51,3 (C), pertemuan ketiga 53,5 

(C), dan siklus II, pertemuan pertama 72,8 (B), pertemuan kedua 79,6 (B), 

pertemuan ketiga 83,1(SB). Kemampuan Literasi sains siswa juga meningkat dari 

43,11 (K), siklus I sebesar 70,67  (B), siklus II 78,22 (B)  

 

Kata kunci  :  Etnoinkuiri, Teknik Scaffolding, Energi Panas, Sikap Ilmiah, 

Kemampuan Literasi Sains 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tuntutan abad 21 adalah relevansi pendidikan sesuai 

perkembangan zaman sehingga peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang 

tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan bermutu akan menciptakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang handal dan tangguh untuk memajukan bangsa. Sedangkan 

kompetensi yang harus dimiliki untuk memajukan bangsa adalah SDM yang 

literat. Kemampuan literasi yang tinggi sangat berpengaruh terhadap pemerolehan 

berbagai informasi yang berhubungan dengan usaha menjalani kehidupan dan 

berkompetisi.  

Permasalahan literasi, dewasa ini, merupakan salah satu masalah yang 

mendapat perhatian khusus bangsa Indonesia karena dalam beberapa dekade 

terakhir, daya saing bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain cenderung 

rendah. Realita ini tercermin dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA 

(Programme for International Student Assesment). Siswa Indonesia berada pada 

peringkat ke-64 dari 65 negara dalam bidang literasi sains, matematika, dan 

bahasa. Siswa Indonesia memperoleh nilai rata-rata sebesar 371 pada tahun 2000, 

nilai 382 di tahun 2003, dan nilai 393 pada tahun 2006. Rata-rata kemampuan 

membaca siswa Indonesia pun hanya mencapai skor 405. Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata internasional, sebesar 500, nilai yang diperoleh siswa 

Indonesia masih kurang memuaskan. Menurut Toharudin, et al (2011) 

berdasarkan hasil capaian tersebut, rata-rata kemampuan sains siswa Indonesia 

baru sampai pada kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi mereka 

belum mampu untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan tersebut 

dengan berbagai topik sains, apalagi sampai dengan menerapkan konsep-konsep. 

Pembelajaran sains di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pandangan 

bahwa pengetahuan sains adalah seperangkat fakta-fakta yang harus dihafalkan 

dan masih berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan proses 

pendidikan sains di negara maju telah menerapkan standar pendidikan sains yang 
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mengembangkan proses sains individu melalui eksperimen. Proses 

pembelajarannya merupakan “science is process”, learning science is something 

that students do, not something that is done them, “hands-on” activities, students 

must have “minds-on” experiences as well. Sains bertujuan menjelaskan 

fenomena alam, sehingga cara belajar sains harus melibatkan siswa pada 

pengalaman yang dikenal “hands-on” sehingga terjadi “minds-on”. 

Penyebab rendahnya sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains di SD 

Negeri Kemiri adalah tradisi kelisanan yang masih mengakar di masyarakat, 

model pengajaran disampaikan dengan pendekatan teacher center, pembelajaran 

cenderung mencabut siswa dari akarnya, monoton, mengekang, dan 

memposisikan siswa sebagai objek pembelajaran bukan subjek yang aktif.  

Literasi sains akan membekali siswa menghadapi tantangan perkembangan 

zaman. Hal tersebut sejalan dengan kutipan Tracey et al (2011) “Scientific literacy 

is directly correlated with building a new generation of stronger scientific minds 

that can effectively communicate research science to the general public”. Literasi 

sains secara langsung berkorelasi dengan membangun generasi baru yang 

memiliki pemikiran serta sikap ilmiah yang kuat secara efektif 

mengkomunikasikan ilmu dan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Siswa 

yang mempunyai kompetensi literasi sains adalah siswa yang menggunakan 

konsep sains, mempunyai keterampilan proses sains untuk menilai dalam 

membuat keputusan sehari-hari saat berhubungan dengan orang lain, masyarakat 

dan lingkungan. 

Penerapan kurikulum 2013 menekankan pembelajaran saintis, inkuiri, dan 

pemecahan masalah. Strategi pembelajaran inkuiri menurut Gulo (Trianto, 2007) 

merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, dan analitis sehingga mereka dapat memutuskan sendiri penemuannya 

dengan percaya diri. Pendekatan konstruktivisme merupakan dasar pembelajaran 

inkuiri. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi yang kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan tersebut sudah tidak 
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sesuai lagi (Trianto, 2007). Dalam pembelajaran inkuiri, guru berperan sebagai 

pengarah dan fasilitator yang memberikan informasi dan bahan sesuai dengan 

kebutuhan siswa akan informasi yang relevan dengan tugas. Pembelajaran inkuiri 

dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam 

waktu yang relatif singkat.  

Proses pembelajaran yang menyediakan dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar menemukan, tidak hanya menerima pengetahuan, 

membutuhkan media pembelajaran yang teramat dekat dengan kehidupan sehari-

hari siswa. Budaya setempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi 

siswa. Gagasan memasukkan budaya dalam kurikulum dan pembelajaran 

bukanlah hal baru. Namun, akan memberikan nuansa baru dalam pengajaran sains 

di sekolah karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam budaya dan setiap daerah 

memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal lain 

yang mendasari pentingnya mengaitkan budaya dalam pembelajaran sains di 

sekolah adalah sains yang diperoleh di sekolah tidak cocok dengan cara hidup 

masyarakat setempat, sehingga sains sulit dipahami oleh siswa karena tidak 

memanfaatkan skema lingkungan sebagai media (Afiffudin, 2009). 

Salah satu cara untuk mengantisipasi kesulitan siswa dalam pembelajaran 

sains melalui etnoinkuiri adalah teknik scaffolding. Teknik scaffolding 

memfasilitasi perbedaan kemampuan siswa dan memberikan layanan 

pembelajaran sesuai kemampuan belajar siswa. Scaffolding atau mediated 

learning adalah teori yang dikemukakan oleh Vigotsky, yang menekankan 

penggunaan dukungan atau bantuan tahap demi tahap dalam belajar dan 

pemecahan masalah. 

Abad 21 identik dengan perkembangan saintifik dan teknologi, ledakan 

pengetahuan, serta globalisasi. Hal menarik di era teknologi dan informasi adalah 

terkikisnya nilai budaya bangsa dengan gejala dalam kehidupan sehari- hari, dari 

cara berpakaian, gaya rambut, berpikir dll. Perubahan gaya hidup dan budaya juga 

terpengaruh oleh kemajuan IPA. Di lain pihak, IPA membantu pemeliharaan dan 

penerusan tradisi budaya. Berbagai produk budaya warisan leluhur menampakkan 
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kreativitas seni yang mengandung unsur IPA, seperti pembuatan batik ataupun 

makanan tradisional. 

Berdasarkan pemaparan di atas perlu adanya penerapan etnoinkuiri 

berbantuan teknik scaffolding pada materi energi panas untuk meningkatkan sikap 

ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa. Ditargetkan siswa mampu 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga terjadi peningkatan sikap ilmiah 

dan kemampuan literasi sains siswa pada materi suhu (konduksi, konveksi, 

radiasi), sifat hantaran (konduktor isolator), dan perubahan benda akibat pengaruh 

suhu (perubahan wujud benda) melalui pengamatan pada waktu melakukan 

percobaan dengan penerapan budaya lokal setempat (membuat batik Adi Purwo, 

kue Clorot, kue Lompong, melakukan modifikasi pada permainan Dam-daman 

dan Pinball) serta mendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.   

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada 

materi energi panas terhadap sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains 

siswa kelas 6 SDN Kemiri Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana peningkatan sikap ilmiah siswa pada pembelajaran sains 

materi energi panas dengan penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding pada siswa kelas 6 SDN Kemiri Purworejo Tahun Pelajaran 

2017/2018? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan literasi sains siswa dalam 

pembelajaran sains materi energi panas dengan penerapan etnoinkuiri 

berbantuan teknik scaffolding pada siswa kelas 6 SDN Kemiri Purworejo 

Tahun Pelajaran 2017/2018?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin menelaah: 
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1. Penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi 

panas terhadap sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa kelas 6 

SDN Kemiri Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Peningkatan sikap ilmiah siswa pada pembelajaran sains materi energi 

panas dengan penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada 

siswa kelas 6 SDN Kemiri Purworejo Tahun Pelajaran 2017/2018  

3. Peningkatan kemampuan literasi sains siswa dalam pembelajaran sains 

materi energi panas dengan penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding pada siswa kelas 6 SDN Kemiri Purworejo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara 

lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat melengkapi khazanah teori pembelajaran IPA yang berkaitan 

dengan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding terhadap sikap ilmiah dan 

kemampuan literasi sains siswa pada materi energi panas. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis, memperoleh pengetahuan dan pengalaman pemanfaatan 

etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding dalam pembelajaran selanjutnya 

b) Bagi guru, mengenal pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding dan berani melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka 

menemukan PAKEM sebagai upaya meminimalisir kelemahan siswa dalam 

pembelajaran IPA 

c) Bagi kepala sekolah, memperoleh informasi sebagai masukan dalam upaya 

mengefektifkan pembinaan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA 

d) Bagi dinas pendidikan, memperoleh informasi database pengembangan 

profesi guru di wilayah binaannya sehingga dapat digunakan untuk 



6 
  

6 
  

pemetaan pembinaan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Purworejo   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Etnoinkuiri Berbantuan Teknik Scaffolding 

Pembelajaran IPA dapat dipandang sebagai usaha guru dalam membantu 

siswa untuk menguasai, memahami dan memiliki keterampilan proses dalam 

mewujudkan sikap ilmiah. Oleh karena itu jika guru mempunyai keinginan untuk 

membantu siswa belajar IPA maka guru perlu tahu bagaimana sebenarnya proses 

IPA dapat dipahami dan dikuasai siswa. Kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan di atas adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa untuk memilah, meninjau ulang, dan memperbaharui 

pemahamannya melalui pemberian hal-hal yang kontradiktif, penyuguhan 

informasi baru, pengajuan pertanyaan-pertanyaan, dorongan untuk melakukan 

pengamatan, eksplorasi dan inkuiri (Brooks dalam Herman, 2006). 

Menurut Trianto (2007) kata “Inkuiri” mengandung arti pertanyaan atau 

pemeriksaan, ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari 

informasi, dan melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut Afgani (2011), 

Inkuiri adalah sebagai strategi pembelajaran yang melibatkan proses penyelidikan 

alam atau materi alam, dalam rangka menjawab pertanyaan dan melakukan 

penemuan melalui penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman baru, dan inti 

dari inkuiri adalah proses yang berpusat pada siswa. Pembelajaran inkuiri ini 

bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-

kecakapan intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir 

reflektif (Suharna, dkk. 2012) 

Metode pembelajaran inkuiri menurut Afgani (2011), adalah metode yang 

mampu menggiring siswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama 

belajar. Metode inkuiri ini melibatkan siswa dalam kegiatan intelektual. Metode 

inkuiri menuntut siswa untuk memroses pengalaman belajar untuk menjadi suatu 

yang bermakna dalam kehidupan nyata. Pengetahuan yang dimiliki siswa akan 

bermakna (meaningfull) manakala didasari oleh keingintahuan. Belajar bermakna 
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merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Didasari hal inilah maka 

pembelajaran inkuiri cocok digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya dalam 

pembelajaran energi panas. 

Ciri utama pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya (2009) : 

Pertama, strategi inkuiri menekankan pada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya inkuiri menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan 

siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya 

diri. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses 

mental, akibatnya dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut 

agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya. 

Proses pembelajaran inkuiri membutuhkan media pembelajaran yang teramat 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Budaya setempat dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar bagi siswa. Pembelajaran berbasis budaya dijadikan 

sebagai metode siswa untuk mentransformasikan hasil observasinya ke bentuk dan 

prinsip yang kreatif tentang bidang ilmu. Salah satu wujud pembelajaran berbasis 

budaya adalah etnoinkuiri.  

Gagasan etnoinkuiri akan dapat memperkaya pengetahuan dan 

keterampilan IPA yang telah ada karena terkait dengan budaya yang jumlahnya 

tak terhingga. Jika etnoinkuiri benar-benar dikaji maka bukan tidak mungkin IPA 

diajarkan secara bersahaja dengan mengambil budaya setempat. Sesungguhnya 

IPA sebagai bentuk budaya, telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dimanapun berada. Bentuk budaya masyarakat Purworejo yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pembuatan batik Adi Purwo, Kue Clorot, 

Kue Lompong, modifikasi permainan Dam-daman dan Pinball. 

Pembelajaran etnoinkuiri menekankan pada proses mencari dan 

menemukan. Materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan guru tidak 

disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong 

untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari 

informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa 
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yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir, sehingga 

siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk 

mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian 

dengan bantuan budaya setempat. 

Upaya meningkatkan sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains tidak 

cukup hanya dengan ceramah. Pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa 

diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam meningkatkan sikap 

ilmiah dan kemampuan literasi sains saat menemukan konsep dan fakta yang 

dilihat dari lingkungan dengan bimbingan guru. Bruner mengatakan bahwa proses 

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Sehingga melalui 

pembelajaran inkuiri akan membantu siswa dalam mengembangkan disiplin 

intelektual yang diperlukan dalam pemahaman konsep karena dengan inkuiri 

siswa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sains tentang fenomena alam dan 

menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Selanjutnya secara sederhana, etnoinkuiri merupakan suatu cara atau 

mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan 

pada struktur logis berbantuan budaya daerah setempat. Etnoinkuiri ini juga harus 

berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur 

dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, etnoinkuiri umumnya 

memuat rangkaian kegiatan koleksi data atau fakta melalui observasi dan 

eksperimen, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis.  

Salah satu kelemahan dalam pembelajaran etnoinkuiri adalah tidak semua 

siswa mampu mengikuti pembelajaran tersebut. Teknik scaffolding menjawab 

kelemahan etnoinkuiri. Scaffolding terkait erat dengan ZPD (Zone of Proximal 

Development) yang berarti daerah yang menjembatani daerah kemampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri dengan daerah ketidakmampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri (Vygotsky dalam Galloway, 2006). Terdapat 

dua tingkat perkembangan yang dimiliki siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual 

dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan itu sendiri 
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didefinisikan sebagai pemungsian intelektual individu saat ini dan kemampuan 

untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuannya sendiri.  

Scaffolding dimulai dengan memberikan sejumlah besar bantuan selama 

tahap awal pembelajaran, mengurangi bantuan tersebut sedikit demi sedikit, hasil 

akhir memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar, segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Petunjuk, 

peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri merupakan contoh-contoh bantuan yang 

dapat diberikan oleh pembelajar (guru). 

Tiga kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan 

permasalahan menurut Vygotsky (dalam Mamin 2008) adalah sebagai berikut: (1) 

siswa mencapai keberhasilan dengan baik, (2) siswa mencapai keberhasilan 

dengan bantuan, (3) siswa gagal meraih keberhasilan. Scaffolding, berarti upaya 

pembelajar untuk membimbing siswa dalam upayanya mencapai keberhasilan. 

Dorongan pembelajar (guru) sangat dibutuhkan agar pencapaian siswa ke jenjang 

yang lebih tinggi menjadi optimum. 

Scaffolding dikembangkan sebagai sebuah perumpaan untuk menjelaskan 

bentuk bantuan yang ditawarkan oleh guru atau teman sejawat untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses scaffolding, guru membantu 

penguasaan tugas atau konsep-konsep yang dirasa sulit dicerna oleh siswa. Guru 

hanya membantu penguasaan tugas atau konsep-konsep yang sulit dicerna siswa 

saja. Guru hanya membantu siswa dengan memberikan arahan atau media dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit dikuasai siswa, namun tanggung jawab 

penyelesaiannya tugas tetap pada diri siswa. Terdapat kemungkinan ketika 

mengerjakan tugas, siswa melakukan beberapa kesalahan, namun dengan mediasi 

dan bantuan baik guru berupa umpan balik, bimbingan atau petunjuk yang 

diberikan guru, siswa dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut dan mencapai 

tujuan (Priyatni, 2008: 207). 

Tipe scaffolding yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi 

modeling, contextualization, schema building, re-presenting text, dan developing 
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metacognition. Tahapan-tahapan teknik scaffolding meliputi tahap pra etnoinkuiri, 

tahap etnoinkuiri, dan tahap pasca etnoinkuiri pada materi energi panas. 

Sintaks pembelajaran inkuiri dipaparkan pada tabel 1, yaitu: 

Tabel 1. 

Sintaks Pembelajaran Inkuiri 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan pertanyaan 

atau masalah 

Guru membimbing siswa, mengidentifikasi 

masalah, dan membagi siswa dalam kelompok  

2. Membuat hipotesis Guru memberi kesempatan siswa untuk curah 

pendapat dalam membentuk hipotesis, menentukan 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang 

memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan. 

3. Merancang percobaan Guru memberi kesempatan siswa menentukan 

langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang 

dilakukan. Guru membimbing siswa mengurutkan 

langkah percobaan. 

4. Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

melalui percobaan 

5. Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang 

terkumpul 

6. Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan 

(Eggen dan Kauchak dalam Trianto, 2007) 



12 
  

12 
  

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran IPA materi energi panas dengan 

menerapkan metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding dijelaskan pada 

tabel 2. 

Tabel 2.  Langkah-langkah Pembelajaran IPA Materi Energi Panas dengan 

 Metode Etnoinkuiri Berbantuan Teknik Scaffolding 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan pertanyaan 

atau masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi sumber 

panas, benda konduktor dan isolator, perubahan 

wujud, dan perpindahan panas, yang terjadi pada 

pembuatan batik Adi Purwo, kue Lompong, dan 

kue Clorot terkait dengan materi energi panas yang 

dipelajari. Guru membagi siswa dalam kelompok 

dengan memberikan penjelasan, peringatan, 

dorongan (motivasi), penguraian masalah dan 

pemberian contoh sebelumnya (Scaffolding – 

Modelling) 

2. Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan siswa untuk curah 

pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru dapat 

membantu siswa (sepanjang diperlukan) untuk 

menentukan hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana 

yang menjadi prioritas penyelidikan. Dilakukan 

dengan membaca teks pembuatan Batik Adi Purwo, 

Kue Lompong, Kue Clorot; membuat bagan di 

papan tulis (Scaffolding –Schema building) 

3. Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah sesuai dengan 

hipotesis yang dilakukan. Guru membimbing siswa 

mengurutkan langkah percobaan untuk menentukan 
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sumber panas, benda konduktor dan isolator, 

perpindahan panas, dalam percobaan pembuatan 

Batik Adi Purwo, kue Lompong, dan kue Clorot. 

Guru membahas materi energi panas yang 

berhubungan dengan budaya sekitar siswa 

(Scaffolding – Contextualization) 

4. Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

tentang sumber panas, benda konduktor dan 

isolator, perpindahan panas, melalui percobaan 

pembuatan Batik Adi Purwo, kue Lompong, dan 

kue Clorot. Guru membimbing siswa 

menyelesaikan tugas secara mandiri. 

Mengembangkan metakognisi ketika melakukan 

percobaan akan melatih siswa agar mampu 

mengoreksi kesalahan dan memperbaiki kesalahan 

yang dilakukan tersebut (Scaffolding – Developing 

metacognition) 

5. Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberikan kesempatan kepada tiap 

kelompok untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menyampaikan hasil pengolahan data yang 

terkumpul melalui percobaan tentang sumber panas, 

benda konduktor dan isolator, perpindahan panas, 

pada pembuatan Batik Adi Purwo, kue Lompong, 

dan kue Clorot. Guru bersama siswa dalam 

kelompok (jika diperlukan) untuk merubah bentuk 

teks dari percobaan ke bentuk tabel atau peta 

konsep dan sebaliknya (Scaffolding – Re-presenting 

text) 

6. Membuat kesimpulan Guru dengan diskusi membimbing siswa membuat 
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kesimpulan tentang materi energi panas. 

 

2. Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA harus 

mengutamakan peran siswa pada kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

haruslah berpusat pada siswa sedang guru hanya berfungsi sebagai fasilitator pada 

pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban meningkatkan pengalaman belajar 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran tidak  

terlepas dari hakikat IPA sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah.  

Prinsip pembelajaran IPA di SD menurut Asy‟ari, Muslicah (2006) adalah: 

a. Empat pilar pendidikan global, yang meliputi learning to know, learning to 

do, learning to be, learning to live together 

Learning to know artinya pembelajaran IPA dengan meningkatkan interaksi 

siswa dengan lingkungan fisik dan sosialnya diharapkan siswa mampu 

membangun pemahaman dan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Learning 

to do artinya pembelajaran IPA tidak hanya menjadikan siswa sebagai 

pendengar melainkan siswa diberdayakan agar mau dan mampu untuk 

memperkaya pengalaman belajarnya. Learning to be, artinya dari hasil 

interaksi dengan lingkungan siswa diharapkan dapat membangun rasa percaya 

diri yang pada akhirnya membentuk jati dirinya. Learning to live together, 

artinya dengan adanya kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu akan 

membangun pemahaman sikap positif dan toleransi terhadap kemajemukan 

dalam kehidupan bersama. 

b. Prinsip Inkuiri 

Prinsip inkuiri perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA karena pada dasarnya 

siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar, sedang alam sekitar penuh dengan 

fakta atau fenomena yang dapat merangsang siswa ingin tahu lebih banyak. 

c. Prinsip konstruktivisme 

Pada pembelajaran IPA sebaiknya guru dalam mengajar tidak memindahkan 

pengetahuan kepada siswa, sehingga siswa membangun sendiri 
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pengetahuannya dengan cara mengaitkan pengetahuan awal yang telah mereka 

miliki dengan struktur kognitifnya. 

d. Prinsip salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, masyarakat) 

IPA memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk pengembangan 

teknologi. Sedangkan perkembangan teknologi akan memacu penemuan 

prinsip-prinsip IPA yang baru. 

e. Prinsip pemecahan masalah 

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhadapan 

dengan berbagai macam masalah. Di sisi lain, salah satu alat ukur kecerdasan 

siswa banyak ditentukan oleh kemampuannya memecahkan masalah. Oleh 

karena itu, pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip pemecahan masalah 

agar siswa terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah. 

f. Prinsip pembelajaran bermuatan nilai 

Masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki nilai-nilai yang terpelihara dan 

perlu dihargai. Oleh karena itu, pembelajaran IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau kontradiksi 

dengan nilai-nilai yang diperjuangkan masyarakat sekitar. 

g. Prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) 

Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran yang berorientasi 

pada siswa aktif untuk melakukan kegiatan baik aktif berpikir maupun 

kegiatan yang bersifat motorik. 

Ketujuh prinsip tersebut perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA yang 

kontekstual di SD. Hal ini bertujuan agar pembelajaran IPA lebih bermakna dan 

menyenangkan bagi siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa maksimal.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran IPA tidak 

hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga 

merupakan kegiatan berupa pertanyaan, penyelidikan alam semesta, penemuan, 

dan pengungkapan dalam mempelajari rahasia gejala alam. 

 Fungsi pembelajaran IPA menurut Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 

adalah: 



16 
  

16 
  

a. Memberikan pengetahuan tentang pelbagai jenis dan perangai lingkungan 

alam dan lingkungan buatan dalam kaitannya dengan pemanfaatannya bagi 

kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan keterampilan proses 

c. Mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna bagi siswa untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. 

d. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling 

mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknologi dengan keadaan 

lingkungan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. 

e. Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), serta keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari 

maupun untuk melanjutkannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

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

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

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

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs 
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3. Energi Panas 

Dalam dunia teknologi energi, panas menjadi salah satu “media” yang 

dapat direkayasa karena sifatnya yang dapat berpindah, berubah nilainya, yang 

selalu diikuti dengan perubahan energi panas. Sebuah benda yang temperaturnya 

naik, menandakan adanya energi panas yang masuk kepadanya. Sebaliknya, jika 

sebuah benda mengalami penurunan temperatur, maka ia melepaskan energi panas 

yang sebelumnya ia punya ke benda lain di sekitarnya. 

Perubahan energi panas tidak dapat dipisahkan dengan fenomena 

perpindahan panas. Keduanya saling berkaitan. Terjadinya perpindahan panas dari 

satu benda ke benda lain, selalu diikuti dengan perubahan energi panas yang 

terdapat di dalam kedua benda tersebut. Saat terdapat dua benda dengan 

temperatur yang berbeda dalam kondisi diatermik, terjadi perpindahan energi 

dalam bentuk kalor. Diatermik adalah sebuah kondisi saat dua benda atau lebih 

dapat melakukan perpindahan panas.  

Ruang lingkup materi IPA tentang energi panas dalam penelitian ini 

adalah sumber energi panas, suhu, sifat hantaran, perpindahan panas, dan 

perubahan benda akibat pengaruh suhu melalui pengamatan serta 

mendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas 

adalah matahari, api, dan gesekan sebuah benda. Matahari merupakan sumber 

energi panas terbesar di bumi. Api adalah cahaya dan panas yang dihasilkan dari 

suatu benda yang terbakar. Api juga dapat dihasilkan dari gesekan satu benda 

dengan benda lainnya. Banyaknya gesekan yang dihasilkan tergantung dari kasar 

atau lembutnya suatu permukaan benda. Jika tangan kita licin oleh air sabun maka 

gesekan kedua tangan kita tidak akan menghasilkan panas. Jika kita 

menggesekkan dua buah kayu kering secara terus menerus, akan dihasilkan energi 

panas dan dengan bantuan oksigen kita dapat menghasilkan api. 

Berdasarkan sifat hantaran panas, benda dibedakan menjadi dua yaitu 

benda konduktor dan benda isolator. Konduktor adalah suatu zat atau bahan yang 

dapat menghantarkan panas (kalor) dengan baik. Contohnya logam (tembaga, 

aluminium, emas, perak, timah, besi, baja dll), air, karbon. Isolator adalah suatu 
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zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya plastik, kain, 

kayu, karet, kertas, ban, benang, tembok, kaca, ballpoint dll.   

Sedangkan perubahan wujud benda akibat pengaruh suhu meliputi 

membeku, melebur, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal.  

 

Gambar 1. Perubahan Wujud Benda 

 Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, 

dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu 

zat/medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat/medium 

tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi 

panas. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat 

perantaranya. Misalnya air yang panas akan bergerak naik. Radiasi adalah 

perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari sampai ke 

bumi dan panas api dapat kita rasakan.  

 

4. Sikap Ilmiah 

Ilmu pengetahuan mempunyai ciri khas yaitu obyektif, metodik, sistematik 

dan berlaku umum. Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari ciri-ciri 

tersebut sehingga muncul suatu sikap yang disebut sikap ilmiah. Chaplin (Patta 

Bundu, 2006) menyatakan bahwa “sikap atau pendirian adalah satu predisposisi 

atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk 

bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan cara tertentu”. Sedangkan 

Sulistyorini (2007) menyebutkan sikap ilmiah merupakan “suatu sikap yang selalu 

ingin mendapatkan jawaban yang benar dari obyek yang diamati”.  

Abdullah Aly dkk (2011) menyatakan yang dimaksud dengan sikap ilmiah 

tersebut adalah:  
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sikap mencintai kebenaran yang obyektif, dan bersikap adil; menyadari 

bahwa kebenaran ilmu tidak absolut; tidak percaya pada takhayul, 

astrologi maupun untung-untungan; ingin tahu lebih banyak; tidak berpikir 

secara prasangka; tidak percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa 

adanya bukti-bukti yang nyata; optimis, teliti dan berani menyatakan 

kesimpulan yang menurut keyakinan ilmiahnya adalah benar.  

Pengertian sikap ilmiah menurut Astuti (2012) merupakan sikap tertentu 

yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. Sedangkan definisi sikap ilmiah menurut Damanik (2013) adalah 

kecenderungan, kesiapan, kesediaan seseorang untuk memberikan respon atau 

tanggapan atau tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat 

(hukum) ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Sikap ilmiah 

merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui 

pemberian contoh-contoh positif dan harus terus dikembangkan supaya bisa 

dimiliki oleh seseorang. 

Dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah merupakan pendekatan tertentu 

untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pemecahan atas masalah yang 

diberikan oleh guru atau lingkungan sekitar serta pembuatan keputusan dari 

kegiatan yang dilakukan dan didapat melalui pemberian contoh-contoh positif. 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dikaitkan dengan sikap terhadap 

sains. Keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi perbuatan.  

Sikap ilmiah dikembangkan pada pembelajan sains dengan tujuan yaitu 

untuk menghindari munculnya sikap negatif pada diri siswa. Sikap ilmiah dapat 

dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan siswa dalam pembelajaran sains pada 

saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek di lapangan.  

National Curriculum Council (Patta Bundu, 2006) menyatakan bahwa: 

sikap ilmiah yang sangat penting dimiliki pada semua tingkat pendidikan adalah 

hasrat ingin tahu, menghargai kenyataan (fakta dan data), ingin menerima 

ketidakpastian, refleksi kritis dan hati-hati, tekun, kreatif untuk penemuan baru, 

berpikiran terbuka, sensitif terhadap lingkungan sekitar, bekerjasama dengan 

orang lain. Indikator sikap ilmiah dalam penelitian ini adalah (a) Rasa ingin tahu, 

terdiri dari antusias mencari jawaban dan menanyakan langkah kegiatan. (b) 

Kritis, terdiri dari menanyakan setiap perubahan atau hal baru dan tidak 
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mengabaikan data walau data sekecil apapun; (c) Terbuka dan kerjasama, terdiri 

dari menghargai pendapat atau temuan orang lain dan berpartisipasi aktif dalam 

kelompok. Jika siswa memiliki sikap ilmiah yang baik maka motivasi mengikuti 

pembelajaran akan meningkat sehingga kemampuan literasi sains pun membaik. 

5. Literasi Sains 

Pengertian literasi sains menurut Echols & Shadily dalam Hilman (2015) 

“Secara harfiah literasi berasal dari kata literacy yang bearti melek huruf/gerakan 

pemberantasan buta huruf. Sedangkan istilah sains berasal dari bahasa Inggris 

Science yang berarti ilmu pengetahuan”. “Sains berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang ilmu pengetahuan secara sistematis, sehingga sains bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan” (Depdiknas 

dalam Mahyuddin, 2007). 

Definisi literasi sains ini memandang literasi sains bersifat 

multidimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, 

melainkan lebih dari itu. Penilaian pemahaman siswa terhadap karakteristik sains 

juga sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran akan betapa sains dan teknologi 

membentuk lingkungan material, intelektual dan budaya, serta keinginan untuk 

terlibat dalam isu -isu terkait sains, sebagai manusia yang reflektif. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pengertian 

literasi sains adalah memandang literasi sains bersifat multidimensional, bukan 

hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, melainkan lebih dari itu. Penilaian 

pemahaman siswa terhadap karakteristik sains juga sebagai penyelidikan ilmiah, 

kesadaran akan betapa sains dan teknologi membentuk lingkungan material, 

intelektual dan budaya. memahami sains dan aplikasinya bagi kebutuhan 

masyarakat. Sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan literasi 

siswa adalah dengan menggunakan acuan indikator dalam pengembangan alat tes 

Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., 
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(2011). Indikator pada TOSLS dibagi menjadi 2 yaitu Memahami etnoinkuiri 

yang mengarah pada pengetahuan ilmiah (dibagi menjadi 4 sub indikator, yaitu 

mengidentifikasi argument saintifik yang tepat, menggunakan pencarian literatur 

yang efektif, evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik, dan memahami 

elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap penemuan saintifik) 

serta indikator mengorganisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data 

kuantitatif dan informasi ilmiah (dibagi menjadi 5 sub indikator, yaitu membuat 

grafik yang dapat merepresentasikan data, membaca dan menginterpretasikan 

data, pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk 

statistik probabilitas, memahami dan mampu menginterpretasikan statistik dasar, 

dan menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data kuantitatif). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti adalah: 

1. Skripsi karya Risa Oktavira, yang berjudul “Penerapan Model Inkuiri 

Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Gaya 

Magnet Siswa Kelas V SDN 012 Pangkalan Baru Kampar”. Inti hasil 

penelitiannya adalah peneraan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa IPA pada konsep gaya magnet siswa kelas V di SDN 012 

pangkalan baru Kampar. Hal tersebut terlihat pada siklus I rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 65,5, sementara pada siklus II adalah 76,75 . Oleh 

karena itu terjadi peningkatan sebesar 11,25. Analisis data menunjukkan rata-

rata aktivitas belajar pada siklus I sebesar 60,55%. Pada siklus II sebesar 

85,4%, yang menunjukkan baik. Kegiatan guru untuk mengembangkan dan 

membimbing siswa dalam proses belajar mengajar pada siklus pertama siswa 

Rata-rata adalah 62,5%, sedangkan siklus II ratarata skor adalah 87,5% 

menunjukkan baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar IPA konsep gaya 

magnet siswa kelas V SDN 012 pangkalan baru kampar.62 Perbedaan 

penelitian Risa Oktavira dengan penelitian ini adalah penelitian Risa Oktavira 
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dilakukan pada siswa kelas V pada konsep gaya magnet, sedangkan dalam 

penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VI pada materi energi panas. 

2. Penelitian karya Prantalo, dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Inkuiri (Inquiry) terhadap Hasil Belajar IPA Bagi Siswa Kelas 

V Semester II SDN Manggihan Kecamatan Getasan Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar IPA bagi siswa kelas V 

semester II SDN Manggihan Kecamatan Getasan Tahun Pelajaran 2011/2012 

pada pokok bahasan pesawat sederhana. Nilai rata-rata posttest hasil belajar 

kelas eksperimen 82,13, dan kelas kontrol 61,26. Uji beda rata-rata 

Independent Samples T Test nilai posttest diketahui bahwa nilai t equal 

variaces assumed adalah 9.686 dan tingkat signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000. 

Berdasarkan hasil nilai posttest uji t dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.61 

Perbedaan penelitian Prantalo dengan penelitian ini adalah dalam penelitian 

Prantalo termasuk penelitian Quasi Eksperimen, sedangkan dalam penelitian 

ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

3. Penelitian karya Taj Nur Aliyah Maharani, yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPA Siswa melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Konsep Gaya”. 

Penelitian menghasilkan rata-rata skor hasil belajar siswa kelas IVA pada 

siklus I sebesar 71,36, rata-rata N-gain sebesar 0,27 dan siswa yang mencapai 

KKM ≥ 70 berjumlah 14 orang (51,85%) sedangkan pada siklus II sebesar 

80,47, rata-rata N-gain sebesar 0,42 dan siswa yang mencapai KKM ≥ 70 

berjumlah 22 orang (81,48%). Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian Tak Nur Aliyah Maharani, subjek penelitian tindakan kelas adalah 

kelas IVA dan materinya berupa konsep gaya, sedangkan pada penelitian ini, 

subjek penelitian kelas VI dan materinya energi panas. 

4. Penelitian Kitri Nur Indah Sari, dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Inkuiri Pada Siswa Kelas IV SDN I 

Maribaya Karanganyar Purbalingga”. Penelitian menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA melalui pendekatan inkuiri pada siswa kelas IV SDN I 

Maribaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dilihat dari pra 



23 
  

23 
  

siklus diperoleh rata-rata 56 dengan persentase ketuntasan belajar 19%. Pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 60 dengan persentase 

ketuntasan 33%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 68 dengan persentase ketuntasan 60%. Pada siklus III diperoleh nilai 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 71 dengan persentase ketuntasan 75%. 60 

Perbedaan penelitian Kitri Nur Indah Sari dengan penelitian ini adalah 

penelitian Kitri Nur Indah Sari dilakukan pada siswa kelas IV SDN 1 

Maribaya, sedangkan dalam penelitian ini siswa yang diteliti siswa kelas VI 

SDN Kemiri. 

C. Kerangka Berpikir 

Permasalahan mendasar pada pembelajaran IPA materi energi panas di SDN 

Kemiri, Purworejo adalah disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah 

dengan keterlibatan siswa yang kurang, teacher centered, sehingga minim 

pembentukan sikap ilmiah seutuhnya sehingga muara akhirnya kemampuan 

literasi sains siswa pun rendah. Pembelajaran menekankan pada penguasaan 

materi sebagai target pencapaian tujuan pembelajaran IPA materi energi panas 

yang harus dikuasai.  

Mengacu pada permasalahan tersebut, seyogianya diupayakan pembelajaran 

yang melibatkan siswa dan mengupayakan siswa mengkonstruksi pengetahuan 

sendiri. Jika siswa telah aktif berproses dalam pembelajaran maka sikap ilmiah 

siswa pun akan terbentuk. Salah satu bentuk pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa untuk berpikir aktif, mengeksplorasi dirinya dalam mencari dan 

memeroleh informasi, membentuk sikap ilmiah positif sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan literasi sains adalah pembelajaran etnoinkuiri.  

Pembelajaran etnoinkuiri pada materi energi panas merupakan pembelajaran 

dengan rangkaian kegiatan belajar yang berbasis budaya yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat memutuskan sendiri 

penemuannya tentang energi panas dengan percaya diri. Budaya yang menjadi 

basis pembelajaran energi panas adalah batik Adi Purwo, Kue Clorot, Kue 

Lompong, modifikasi permainan Dam-daman, dan Pinball. Tahapan pembelajaran 
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etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding adalah orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis sederhana, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan 

merumuskan kesimpulan. 

Salah satu kekurangan dalam pembelajaran etnoinkuiri adalah tidak semua 

siswa dapat mengikutinya. Oleh karena itu, sebelum, selama, dan setelah proses 

pembelajaran guru siap memberikan bantuan kepada siswa ketika melihat 

kesulitan besar yang dialami dalam proses pembelajaran etnoinkuiri (scaffolding). 

Tipe scaffolding yang digunakan adalah modeling, contextualization, schema 

building, re-presenting text, dan developing metacognition.  

Melalui metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding keterlibatan 

siswa SDN Kemiri, Purworejo dalam proses pembelajaran IPA materi energi 

panas akan maksimal, kegiatan pembelajaran terarah secara logis dan sistematis, 

sikap ilmiah siswa meningkat sehingga muara akhirnya akan meningkatkan 

kemampuan literasi sains siswa.  

Berikut adalah bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 

 

Sikap ilmiah dan kemampuan 

literasi sains siswa rendah 

Penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding: 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif mengkonstruksi 

pengetahuan  

2. Menekankan pembentukan sikap ilmiah siswa 

3. Siswa memiliki kecakapan berpikir sistematis sehingga kemampuan literasi 

meningkat 

Langkah-langkah metode etnoinkuri 

berbantuan teknik scaffolding 

1. Orientasi (Pertanyaan/masalah) 

2. Merumuskan hipotesis 

3. Merancang percobaan 

4. Mengumpulkan data 

5. Analisis data uji hipotesis 

6. Merumuskan kesimpulan 

Sikap ilmiah siswa meningkat 

 

 

Kemampuan literasi sains siswa 

meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi 

panas dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas VI SDN Kemiri, 

Purworejo 

2. Metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi 

panas dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa kelas VI SDN 

Kemiri, Purworejo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD N Kemiri, Jalan Tentara Pelajar Km 7, 

Desa Kemirikidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

SDN Kemiri dipilih karena memiliki faktor karakteristik yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu terdapat sentra kerajinan batik Purworejo, 

produsen kue clorot dan Lompong, pemerhati budaya lokal setempat.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei – Desember 2017 (detail 

waktu dan jadwal penelitian terdapat pada lampiran). Waktu penelitian 

dilaksanakan di semester I karena materi energi panas dipetakan pada silabus 

pembelajaran semester I. Jadwal penelitian dipaparkan dalam gambar 3. 

 

Gambar 3. Jadwal Penelitian 

 

N

O 
KEGIATAN 

BULAN KET 

APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES 

I. Perencanaan dan penyusunan Proposal           
II Pelaksanaan penelitian           

1. Bermitra dengan pelaku budaya lokal 

(pengrajin batik, pembuat kue crorot, 
dan kue lompong) 

          

2. Pengumpulan informasi           
3. Penerapan etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding pada materi energi 

panas terhadap sikap ilmiah dan 
kemampuan literasi sains siswa 

          

4. Evaluasi data           
5. Analisis data           
6. Penyimpulan data           
7. Hearing dan desiminasi di lima gugus 

UPT Dikpora Kec. Kemiri 
          

III

. 
Pelaporan           

1. Penyusunan hasil penelitian           

2. Pengiriman laporan penenlitian           

3. Desiminasi hasil penelitian           

4. Prosiding hasil penelitian           
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3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2017/2018 

SDN Kemiri, Purworejo yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan. Siswa di SDN Kemiri berasal dari beberapa desa di sekitar 

sekolah dengan latar belakang keluarga, pendidikan orang tua, dan kondisi 

sosial ekonomi yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan siswa SDN Kemiri 

mempunyai karakteristik yang beragam. Subjek penelitian dipilih siswa kelas 

VI SDN Kemiri karena siswa kelas VI SDN Kemiri merupakan siswa yang 

aktif, suka bermain, gemar membatik, dan kreatif yaitu mampu memberikan 

serta mengolah ide-ide baru melalui pertanyaan menggelitik yang 

disampaikan siswa saat pembelajaran IPA berlangsung. Karakteristik siswa 

kelas VI tersebut yang dipadukan dengan kearifan dan budaya lokal (Batik 

Adi Purwo, Kue Clorot, serta kue Lompong) serta metode pembelajaran yang 

memberikan kesempatan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi proyek pembelajaran sebagai hasil, serta mampu mewadahi 

keaktifan, kreativitas, dan karakteristik yang beragam akan menghasilkan 

pembelajaran IPA yang menarik dan unik sehingga meningkatkan sikap 

ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa. 

4. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian adalah perbaikan pembelajaran IPA untuk 

menelaah sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa melalui 

etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi panas. 

 

B. Prosedur dan Rencana Tindakan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

berdasarkan permasalahan pembelajaran riil sehari-hari oleh guru dan siswa. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan McMillan (2010: 166) yaitu “Action research 

is undertaken by educational professionals in their own practice settings for 

the purpose of better understanding their work and how to improve it”. Artinya 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan oleh pendidik profesional di kelasnya 

sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu 
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pembelajaran di kelas. Jadi, kegiatan penelitian didasarkan pada pelaksanaan 

tugas dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada 

kelas peneliti dan hasil penelitian tindakan kelas tidak dapat digeneralisasikan. 

Pengungkapan kebenaran dilakukan secara cermat. 

Bentuk Penelitian Tindakan Kelas dalam tesis ini adalah guru sebagai 

peneliti. PTK yang memandang guru sebagai peneliti memiliki ciri penting 

yaitu sangat berperannya guru itu sendiri dalam proses penelitian tindakan 

kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian ialah meningkatkan praktek 

pembelajaran di kelas di mana guru terlibat secara penuh dalam proses 

perencanaan, aksi (tindakan) dan refleksi. Dalam bentuk penelitian ini, guru 

mencari problema sendiri untuk dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas. 

Jika melibatkan orang lain perannya tidak dominan. Sebaliknya keterlibatan 

pihak lain dari luar hanya bersifat konsultatif dalam mempertajam atau mencari 

problema pembelajaran di kelas. Guru sebagai peneliti, peran pihak luar (orang 

lain) sangat kecil dalam proses penelitian. Kekurangan utama bentuk PTK guru 

sebagai peneliti adalah bias dan memiliki unsur subjektivitas yang tinggi. 

Untuk mengatasinya guru sebagai peneliti melakukan kolaborasi dengan 

observer serta mendokumentasikan setiap tahapan penelitian dengan cermat. 

Sedangkan kelebihan bentuk PTK guru sebagai peneliti adalah tumbuhnya 

kreativitas dan pemikiran kritis lewat interaksi terbuka yang bersifat reflektif 

evaluatif, penelitian simpel dan relatif mudah dilakukan. 

Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif  

yang berkelanjutan sehingga proses dan hasil penelitian dapat menjadi 

penjelasan dan justifikasi tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, 

kekurangefektivan pada proses pembelajaran. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa, dan kemampuan literasi sains melalui 

metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi panas. 

Penelitian dilaksanakan dengan 3 siklus tindakan sesuai model Kurt Lewin 

(Arikunto, 2006). Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini mengikuti tahap 

penelitian yang setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan tindakan,  
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pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini 

digunakan tiga siklus penelitian (prasiklus, siklus I, dan siklus II) dengan 

empat tahap pelaksanaan. Di akhir siklus sudah menunjukkan peningkatan 

sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan. 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Siklus PTK Kurt Lewin (Arikunto, 2006: 92) 

 Tahapan penelitian dimulai dari tahap penelitian Siklus I: 

1. Tahap Perencanaan (Menyiapkan kelas penelitian, mendiskusikan RPP 

bermediakan Batik Adi Purwo, menyiapkan ringkasan materi siklus I, 

membuat soal latihan, menyiapkan lembar pedoman dan rubrik observasi, 

menenentukan indikator keberhasilan siklus, menyiapkan alat dan bahan) 

2. Tahap Pelaksanaan (Melaksanakan penelitian dengan melakukan 

pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energi 

panas terhadap kemampuan literasi sains siswa secara berkelompok, 

memberikan tes kemampuan literasi sains melalui percobaan membuat batik 

Adi Purwo, identifikasi energi panas yang terkait dalam proses percobaan 

(konduktor isolator, perpindahan panas, perubahan wujud benda). 

Pembelajaran dimulai dengan: 

a. Orientasi, Apersepsi dan merespon pertanyaan guru (Tipe Scaffolding – 

Modeling), Memerhatikan presentasi guru tentang energi panas di sekitar 

siswa (Tipe Scaffolding – Contextualising), menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari.  

b. Merumuskan masalah, identifikasi masalah, menganalisis proses 

pembuatan batik Adi Purwo dan keterkaitannya dengan materi energi 

panas yang akan dipelajari (Tipe Scaffolding – Schema Building),  
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c. Merumuskan hipotesis sederhana, bahwa terdapat sumber energi panas, 

sifat hantaran panas benda, dan perpindahan panas pada proses 

pembuatan batik Adi Purwo. 

d. Mengumpulkan data, dilakukan melalui pengamatan langkah-langkah 

percobaan dan menjawab LKS. 

e. Menguji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirancang dikoreksi apakah telah 

sesuai dengan hasil percobaan pembuatan batik Adi Purwo. 

f. Merumuskan kesimpulan dan merancang percobaan (Tipe Scaffolding – 

Representing text) dan membuat kesimpulan (Tipe Scaffolding – 

Developing metacognition) 

g. Tahap Pengamatan (Berlangsung bersamaan dengan tahap pelaksanaan. 

Peneliti mengamati sikap ilmiah siswa berdasarkan lembar observasi dan 

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran) 

h. Tahap Refleksi (Menentukan apakah pembelajaran etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding pada materi energi panas menuai keberhasilan, yaitu 

meningkatnya sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains, sesuai yang 

diharapkan. Jika terdapat kekurangan, maka pembelajaran dilanjutkan pada 

siklus II) 

Siklus II merupakan tindakan perbaikan dari siklus I yang masih belum 

berhasil. Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus 

I, hanya saja dilakukan dengan media pembuatan Kue Clorot dan Kue Lompong 

secara lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih belum tercapai pada 

saat siklus I. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Siklus III merupakan tindakan perbaikan dari siklus II jika belum berhasil. 

Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus III sama dengan siklus II, 

hanya saja dilakukan dengan media pembuatan permainan Dam-daman dan 

Pinball secara lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih belum tercapai 

pada saat siklus II. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Prosedur pembelajaran lebih mendetail terdapat pada lampiran 6. Sedangkan 

bagan alir penelitian dipaparkan pada gambar 5. 
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Gambar 5. Bagan alir penelitian 
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C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Usman (2008), teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi. Data pada penelitian diperoleh dengan: 

a. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data sikap ilmiah siswa 

tiap akhir siklus. 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Sugiyono (2013) 

menyatakan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini teknik observasi 

digunakan untuk mengamati sikap ilmiah siswa selama proses 

pembelajaran IPA materi energi panas dengan menerapkan etnoinkuiri 

berbantuan teknik scaffolding. 

b. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan literasi sains 

siswa tiap akhir siklus. 

Tes merupakan seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban 

yang dijadikan penetapan skor angka. Sejalan dengan hal tersebut 

Arikunto (2006: 150) menjelaskan bahwa tes merupakan serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang  

dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik tes dapat berupa tes tertulis, 

tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja yang digunakan untuk mengukur 

proses dan hasil belajar aspek kognitif 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan literasi sains siswa pada aspek pengetahuan (kognitif). Jenis 

tes yang akan dilaksanakan adalah tes tertulis berbentuk pilihan ganda. 

Teknik tes dilakukan setiap akhir proses pembelajaran. 
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2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2006: 160). Alat 

pengumpulan data dalam penelitian berupa : (a) lembar observasi sikap 

ilmiah (tiap siklus); (b) tes kemampuan literasi sains (setiap siklus). 

Pengembangan instrument sikap ilmiah disusun berdasarkan kisi-kisi sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Kisi-Kisi Sikap Ilmiah 

No Dimensi Indikator 
Nomor 

Butir 

1. Sikap ingin tahu 
Antusias mencari jawaban 4 

Menanyakan setiap langkah kegiatan 3 

2. Sikap berfikir kritis 
Menanyakan setiap perubahan/ hal baru 1,2,9 

Tidak mengabaikan data meskipun kecil 7, 8 

3. 

Sikap berfikiran 

terbuka dan 

kerjasama 

Menghargai pendapat/ temuan orang 

lain 

6 

Berpartisipasi aktif dalam kelompok 5, 10 

Jumlah 10 
 

 

Instrumen kemampuan literasi sains siswa diukur yang dikembangkan 

peneliti menggunakan acuan indikator dalam pengembangan alat tes Test of 

scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., 

(2011) yang disajikan pada tabel 4.  

LKS menurut Daryanto (2011) digunakan untuk membantu proses 

pengumpulan data hasil belajar mengajar. LKS yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah petunjuk kerja selama mengikuti pembelajaran IPA 

materi energi panas dengan penerapan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding. 
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Tabel 4. Kategori Indikator dan Sub Indikator dalam TOSLS 

No Indikator Sub Indikator 

I. Memahami EtnoInkuiri 

yang mengarah pada 

pengetahuan ilmiah 

1. Mengidentifikasi argument saintifik yang 

tepat (I.1) 

2. Menggunakan pencarian literatur yang 

efektif (I.2) 

3. Evaluasi dalam menggunakan informasi 

saintifik (I.3) 

4. Memahami elemen desain penelitian dan 

bagaimana dampaknya terhadap penemuan 

saintifik (I.4) 

II. Mengorganisasikan, 

menganalisis, dan 

menginterpretasikan data 

kuantitatif dan informasi 

ilmiah 

5. Membuat grafik yang dapat 

merepresentasikan data (I.5) 

6. Membaca dan menginterpretasikan data 

(I.6) 

7. Pemecahan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kuantitatif termasuk statistik 

probabilitas (I.7) 

8. Memahami dan mampu 

menginterpretasikan statistik dasar (I.8) 

9. Menyuguhkan kesimpulan, prediksi 

berdasarkan data kuantitatif (I.9) 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang 

diperoleh dari data penelitian yang telah dilakukan pada tiap pertemuan. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskripsi 

kuantitatif. Analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil pengamatan yang berasal dari lembar observasi. Deskripsi kuantitatif 

digunakan untuk mengolah data dari hasil tes. Data yang diperoleh pada 
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penelitian ini berupa lembar observasi sikap ilmiah siswa, dan hasil tes 

kemampuan literasi sains. 

Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Sikap Ilmiah 

Data hasil observasi pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil 

persentase pada lembar observasi sikap ilmiah siswa selama pembelajaran. 

Persentase perolehan skor pada lembar observasi diakumulasi untuk 

menentukan seberapa besar sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA 

materi energi panas selama mengikuti proses pembelajaran untuk setiap 

siklus.   

 NA =    %100
maksimumSkor 

siswadiperoleh  yangSkor 
x

 

Persentase diperoleh dari rata-rata persentase sikap ilmiah siswa 

pada setiap pertemuan. Selain itu persentase diperoleh dari rata-rata 

persentase sikap ilmiah siswa pada setiap aspeknya pada setiap pertemuan. 

Skala yang digunakan terentang dari nilai 1-4. Skala sikap ilmiah siswa 

terdiri dari 10 butir pernyataan. Penentuan skor disesuaikan dengan rubrik 

sikap ilmiah siswa. Hasil data sikap ilmiah siswa dianalisis dengan 

pedoman sebagai berikut: 

Tabel 5. Kategori Tingkat Skala Ilmiah Siswa 

Nilai Akhir (%) Klasifikasi 

81,25 % < nilai ≤ 100 % Sangat Baik (SB) 

62,25% < nilai ≤ 81,25% Baik (B) 

43,75 % < nilai ≤ 62,25 % Cukup (C) 

25% < nilai ≤ 43,75 % Kurang (K) 

 

2. Analisis Data Kemampuan Literasi Sains 

Untuk menelaah data kemampuan literasi sains siswa dilakukan 

penskoran secara manual dengan menggunakan kunci jawaban atas soal 

yang dikembangkan peneliti menggunakan acuan indikator dalam 

pengembangan alat tes Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) yang 

diadaptasi dari Gormally et all., (2011). Apabila siswa menjawab soal 

pilihan ganda dengan benar maka mendapatkan skor 1, dan jika salah atau 
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tidak menjawab diberikan skor 0. Nilai kemampuan literasi sains siswa 

dihitung menggunakan rumus menurut Ali (2013) yaitu: 

       
 

 
        

Keterangan: 

Nilai : nilai kemampuan literasi sains siswa 

n : skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal 

Nilai siswa dikelompokkan ke dalam kriteria sebagai berikut: 

Tabel 6. Kategori Nilai Kemampuan Literasi Sains Siswa 

No Interval Kriteria 

1. 81,25 – 100  Sangat baik 

2. 62,25 – 81,25  Baik 

3. 43,75 – 62,25  Cukup 

4. 25 – 43,75  Kurang 

(dimodifikasi dari Purwanto, 2013) 
 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menelaah kemampuan literasi 

sains siswa pada penelitian ini yakni dengan membandingkan nilai kemampuan 

literasi sains siswa dalam penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding 

pada siklus I, siklus II, dan siklus III.      

 

E. Kriteria Keberhasilan 

Keberhasilan dalam penelitan ini adalah tercapainya peningkatan 

sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa pada materi energi panas 

melalui tindakan setiap siklus. Penelitian dikatakan berhasil, apabila: 

1. Persentase rerata sikap ilmiah siswa menunjukkan 75% minimal dalam 

kriteria tinggi.  

2. Sedangkan untuk aspek kemampuan literasi sains, penelitian dikatakan 

berhasil apabila menunjukkan 75% dalam kategori baik setelah diberikan 

tindakan perbaikan dengan pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Sekolah 

SD Negeri Kemiri berdiri pada tahun 1954 dengan Nomor SK 

421.2/035/XIV/48/85, tanggal 01 Februari 1985. Bangunan sekolah berdiri di 

tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan 

Kemiri, Desa Kemirikidul dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di 

Desa Kemirikidul dan sekitarnya. Fisik Gedung SD Negeri Kemiri, terdiri dari 

bangunan untuk kegiatan belajar mengajar kelas I, II, III, IV, V dan VI; 

bangunan untuk kantor Kepala Sekolah dan Guru; bangunan untuk ruang 

komputer, perpustakaan, UKS, tempat ibadah; dapur; bangunan tempat kamar 

mandi serta WC guru dan siswa; gedung pertemuan; bangunan tempat sepeda; 

dan rumah dinas. 

Tanah SD Negeri Kemiri adalah tanah milik pemerintah daerah seluas 

3750 m2 . Sementara itu luas tanah tersebut digunakan untuk bangunan, yaitu 

ruang kegiatan belajar mengajar seluas 180 m2; ruang kantor kepala sekolah 

dan guru seluas 44 m2; ruang komputer dan UKS seluas 32 m2; ruang 

perpustakaan seluas 56 m2; tempat ibadah mushola seluas 36 m2; dapur seluas 

25 m2; WC dan kamar mandi guru seluas 6 m2; WC dan kamar mandi siswa 

seluas 15 m2; tempat sepeda guru dan siswa seluas 55 m2; dan sisanya 

digunakan untuk halaman sekolah, pagar depan, taman, tempat sampah serta 

gedung pertemuan. Profil SDN Kemiri disajikan pada tabel 7. 

SD Negeri Kemiri termasuk sekolah yang sehat jika dilihat dari jumlah 

murid. Hampir setiap kelasnya memiliki jumlah siswa di atas 20. Siswa kelas I 

berjumlah 21, kelas II berjumlah 27, kelas III berjumlah 19, kelas IV 

berjumlah 16, kelas V berjumlah 24, dan kelas VI berjumlah 25 siswa. 

Keseluruhan siswa SD Negeri Kemiri jika dimatrikulasikan dalam bentuk 

tabel disajikan pada tabel 8.   

 

 



38 
  

38 
  

Tabel 7. Profil SDN Kemiri Kabupaten Purworejo 

No IDENTITAS SEKOLAH 

1 Nama Sekolah SD Negeri Kemiri 

2 NPSN 20342630 

3 NSS 101030612008 

4 Provinsi Jawa Tengah 

5 Kabupaten Purworejo 

6 Kecamatan Kemiri 

7 Desa / Kelurahan Kemiri 

 Jalan Tentara Pelajar Km 7 

Kemiri – Purworejo 

8 Kode Pos 54262 

9 Daerah Pedesaan 

10 Status Sekolah Negeri 

11 Kelompok Sekolah Inti 

12 Akreditasi November 2008 

13 Sertifikat Akreditasi Dd.036701 

14 Tahun berdiri 421.2/035/XIV/48/85 

15 Kegiatan Belajar Mengajar Pagi 

16 Bangunan Sekolah Milik Sendiri 

17 Tanah/Luas Tanah Pemerintah Daerah 

18 Luas Bangunan dan tanah 3750 m
2
 

19 Lokasi Sekolah Pedesaan 

20 Jarak ke pusat kecamatan 500 m 

21 
Jarak ke pusat kota 

kabupaten/Kotamadya 
16 km 

22 Organisasi penyelenggara Pemerintah 
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Tabel 8. Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2017/2018 

NO KELAS L P JUMLAH KETERANGAN 

1. I 13 8 21  

2. II 15 12 27  

3. III 11 9 19  

4. IV 7 9 16  

5. V 12 12 24  

6. VI 11 14 25  

JUMLAH 69 64 133  

 

Untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah, guru memiliki andil yang 

sangat besar. Peran guru membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal, menjadi seorang yang literat. 

Keyakinan ini muncul karena peserta didik merupakan makhluk sosial yang 

selalu membutuhkan pertolongan orang lain, termasuk guru, dalam usaha 

menjadi manusia yang literat. Guru sebagai pendidik harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu. Guru juga pelaksana pembelajaran dan hal tersebut 

merupakan tanggung jawab guru yang pertama dan utama. Sebagai agen 

pembelajaran guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan 

pendidikan. Begitu juga dengan guru SDN Kemiri yang selalu mengupayakan 

tanggung jawab maksimal untuk melaksanakan tugas pokok profesinya. Profil 

pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Kemiri disajikan pada tabel 9. 

Pelaksanaan pendidikan di SDN Kemiri berjalan teratur, terukur, dan 

didukung sarana serta prasarana yang relevan. Pelaksanaan kegiatan meliputi 

kegiatan inkurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Guna mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan sebagai prinsip sekolah, pencapaian target 

kurikulum, dan keberhasilan usaha peningkatan mutu pendidikan memerlukan 

dukungan 6K dan 5 T. Enam K, meliputi; keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kesehatan, dan kekeluargaan. Sementara itu, lima T meliputi; tertib 
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waktu, tertib mengajar, tertib belajar, tertib administrasi, dan tertib 

lingkungan.  

Tabel 9. Keadaan Personalia Tahun Pelajaran 2017/2018 

NO NAMA / NIP GOL/RUANG JABATAN 

1. Sukiran, S.Pd.  

19591116 198201 1 002 
Pembina, IV/a Kepala Sekolah 

2. Rukidi, S.Pd.SD. 

19590819 197911 1 004 
Pembina, IV/a Guru Kelas IV 

3. Surip, S.Pd.SD 

19630906 198201 1 003 
Pembina, IV/a Guru Kelas III 

4. Mujibatun Karomah, S.Pd.I 

19600205 198304 2 009 
Pembina, IV/a Guru PAI 

5. Purwoko, S.Pd. 

19691126 199903 1 003 
Penata , III/c 

Guru  

Penjasorkes 

6. Dewi Nur Hidayati, S.Pd. 

19841202 200501 2 003 

Penata Muda Tk.I , 

III/b 
Guru Kelas V 

7. Winasty Nova W., S.Pd.SD 

19841129 200604 2 003 

Penata Muda Tk.I, 

III/b 
Guru Kelas  I 

8. Ernawati Setyo N., S.Pd.SD. 

19800405 200901 2 003 

Penata Muda Tk.I, 

III/b 
Guru Kelas VI 

8. Siti Ngaisah, S.Pd. 

991 008 002 
- Guru Kelas II 

9. Septi Mariyana, S.I.Pust. - Pustakawan 

10. Sarwandi 

19650905 198903 1 013 
Pengatur Tk., II/d Penjaga Sekolah 

 

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Prasiklus 

Tahap prasiklus dimulai tanggal 18 Juli 2017. Tahap prasiklus 

dimaksudkan untuk menyesuaikan persepsi guru sebagai peneliti dan 



41 
  

41 
  

kolaborator, melakukan pemetaan masalah yang diselesaikan melalui 

tindakan (siklus). Peneliti melakukan pengumpulan data awal yaitu data 

sikap ilmiah siswa dengan observasi selama pembelajaran sebelum 

menggunakan metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding dan data 

kemampuan literasi sains siswa pada ulangan harian IPA materi 

sebelumnya.   

Pengambilan data awal tentang sikap ilmiah siswa dilakukan 

melalui teknik observasi. Observasi dilakukan sepanjang pembelajaran 

sebelum tahapan penelitian dilakukan. Perolehan data komunikasi siswa 

hasil observasi awal disajikan pada tabel 10. 

Tabel 10.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi Sikap 

Ilmiah Siswa Prasiklus  

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

43,7 (K) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 5 20 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 14 56 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 6 24 

Jumlah 25 100 

 

Dari tabel 10 terlihat bahwa hanya 5 anak yang memiliki sikap 

ilmiah baik, 14 anak cukup, dan sisanya sebanyak 6 anak kurang memiliki 

sikap ilmiah. Rerata sikap ilmiah siswa sebesar 43,7 dan berada pada 

kisaran kurang (25% < nilai ≤ 43,75 %). Jika sikap ilmiah siswa ditelaah 

per indikator akan dihasilkan data seperti pada tabel 11. Kategori sikap 

ilmiah siswa terjelek pada indikator 4 yaitu melakukan pengamatan 

dengan teliti dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 40 (K). 

Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol terdapat pada 

indikator no 10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 61 (C). 

Siswa kurang memiliki sikap ingin tahu, berfikir kritis, terbuka, 

dan kerja sama. Siswa cenderung pasif dan hanya menerima info searah 

saja. Sikap siswa tersebut disebabkan karena pembelajaran IPA selama ini 

memang kurang bermakna, hanya mengejar materi karena diujikan secara 
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nasional, sehingga akibatnya literasi sains siswa sangat buruk. Siswa 

mengalami kesulitan pada saat memahami sains yang mengarah pada 

pengetahuan ilmiah, mengorganisasikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data kuantitatif dan informasi ilmiah.  

Tabel 11. Sikap Ilmiah Siswa Per Indikator Prasiklus 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 51 C 

2 2 58 C 

3 3 45 C 

4 4 40 K 

5 5 46 C 

6 6 51 C 

7 7 47 C 

8 8 52 C 

9 9 50 C 

10 10 61 C 

 

Data kemampuan literasi sains siswa pada tahap prasiklus diukur 

dengan menggunakan acuan indikator dengan pengembangan alat tes Test 

of scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., 

(2011). Data lengkap kemampuan literasi siswa pada tahap prasiklus 

dipaparkan dalam tabel 12. 

Tabel 12.  Kemampuan Literasi Sains Siswa Prasiklus 

No 

Nilai 

Kemampuan Literasi 

Sain Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

43,11 (K) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 5 20 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 8 32 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 12 48 

Jumlah 25 100 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa rerata kemampuan literasi sains siswa baru 

mencapai 43,11 (K). Tetapi penulis tidak hanya menyalahkan siswa. 

Penulis berupaya melakukan refleksi diri. Jika data kemampuan literasi 
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sains siswa ditelaah per indikator akan menghasilkan data yang dipaparkan 

pada tabel 13. 

Tabel 13. Kemampuan Literasi Sains Siswa per Indikator Prasiklus 

No Indikator 

Sikap Ilmiah 

Jumlah 

Skor 

Persentase Klasi 

fikasi 

1 1 19 60 C 

2 2 19 68 B 

3 3 3 12 K 

4 4 12 44 C 

5 5 13 48 C 

6 6 12 44 C 

7 7 21 76 B 

8 8 7 24 K 

9 9 3 12 K 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa, indikator kemampuan literasi sains 

terendah pada indikator 3 (evaluasi dalam menggunakan infomasi 

saintifik) dan 9 (menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data 

kuantitatif) dengan perolehan skor 3 dan persentase sebanyak 12 (K). 

Sedangkan kemampuan literasi sains siswa yang paling menonjol terdapat 

pada indikator 7 yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kuantitatif termasuk statistik probabilitas, dengan perolehan 

skor 21dan persentase sebanyak 76 (B). 

Hasil data dan refleksi dari aspek sikap ilmiah dan kemampuan 

literasi sains siswa menunjukkan perbaikan pembelajaran mutlak 

dilaksanakan.  

 

2. Siklus I 

Dari data yang diperoleh saat pengamatan prasiklus, maka perbaikan 

pembelajaran pada siklus I merupakan hal penting dan harus segera 

dilaksanakan. Rasionalisasi dari anggapan tersebut karena materi energi panas 

merupakan salah satu indikator yang harus dicapai siswa saat Ulangan Tengah 

Semester I. Selain itu, materi tersebut juga merupakan indikator yang diujikan 

pada saat Ujian Sekolah.  
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Siklus I dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Juli 2017, yaitu 

hari Rabu, 19 Juli 2017 untuk perencanaan tindakan, Kamis, 20 Juli 2017 

untuk pertemuan pertama, Jumat, 21 Juli 2017 untuk pertemuan kedua, dan 

Sabtu, 22 Juli 2017 untuk pertemuan ketiga. Tindakan siklus I dilaksanakan 

dengan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua terdiri dari 3 jam 

pelajaran (3x35 menit). Sedangkan pertemuan ketiga berlangsung selama 1 

jam pelajaran (1x35 menit). Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan 

program semester agar tidak mengganggu proses tercapainya tujuan 

pembelajaran. Siklus I meliputi empat tahap, yakni: 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Secara rinci pelaksanaan 

tindakan kelas siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan dilakukan secara partisipasif kolaboratif antara 

penulis yang berperan sebagai guru kelas sekaligus peneliti, dengan rekan 

sejawat yang berperan sebagai observer. Observer dalam penelitian ini 

adalah Ibu Dewi Nur Hidayati, S. Pd. SD. Perencanaan pelaksanaan siklus 

I dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017. Kegiatan perencanaan 

seperti pada gambar di atas meliputi: 

1) Pembuatan skenario pembelajaran dan persiapan media pembelajaran;  

RPP disusun berdasarkan silabus kelas VI (Enam) materi energi 

panas. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dirancang 

dengan 3 kali pertemuan. Alokasi waktu pada masing-masing pertemuan 

adalah 3x35 menit. Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dibuat 

mencakup penentuan: identitas RPP, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan (skenario) pembelajaran, 

sumber dan media pembelajaran, dan teknik penilaian. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I pertemuan ke-1 dapat dicermati pada 

lampiran 6 .      

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung 
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Fasilitas yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan 

pembelajaran adalah: 

a) Ruang kelas, ruang kelas yang digunakan adalah ruang kelas VI 

yang biasa digunakan setiap hari. Ketika diskusi berlangsung, 

tempat duduk atau kursi diatur sedemikian rupa sehingga proses 

diskusi dapat berlangsung dengan baik. 

b) Materi pembelajaran, materi pada pertemuan pertama adalah 

perpindahan energi panas. Panas dapat berpindah melalui konduksi, 

konveksi, dan radiasi. Sebagai hasilnya siswa mengetahui contoh 

peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi secara kontekstual sesuai 

percobaan pembuatan batik Adi Purwo yang mereka laksanakan. 

Sedangkan pada pertemuan kedua yaitu mengidentifikasi 

perpindahan panas yang terjadi pada pembuatan batik Adi Purwo 

dan merangkainya dengan instrumen kemampuan literasi sains 

siswa yang diukur menggunakan acuan indikator dalam 

pengembangan alat tes Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011). 

c) Mempersiapkan media pembelajaran, media pembelajaran yang 

digunakan adalah alat pembuatan batik Adi Purwo, meliputi kertas 

samak, canting, malam, kompor, wajan, kain, gunting, jarum dan 

lain sebagainya 

d) Menyiapkan lembar observasi sikap ilmiah, RPP, lembar kerja 

siswa, lembar evaluasi pelaksanaan pembelajaran guru, instrumen 

kemampuan literasi sains siswa yang diukur menggunakan acuan 

indikator dalam pengembangan alat tes Test of scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011).  

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan, yakni melaksanakan skenario pembelajaran 

yang sesuai dengan RPP terlampir secara aktual. Tindakan yang dilakukan 

adalah dengan menerapkan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 
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scaffolding pada materi energi panas terhadap sikap ilmiah dan kemampuan 

literasi sains. Penerapan etnoinkuiri memuat langkah-langkah : 1) Orientasi 

(pertanyaan esensial dan masalah); 2) merumuskan hipotesis sederhana; 3) 

merancang percobaan; 4) melakukan percobaan untuk memperoleh 

informasi;  5) mengumpulkan dan menganalisis data, dan 6) membuat 

kesimpulan. 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada tindakan siklus I dilaksanakan pada 

hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 selama 3 jam pertama. Secara garis 

besar langkah-langkah pelaksanaan metode etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Guru 

mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka pelajaran 

dengan salam, berdoa kemudian melakukan presensi kehadiran 

siswa. Seluruh siswa kelas VI masuk dan menghadiri pelajaran pada 

pertemuan pertama siklus I. Guru menginformasikan kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran secara runtut kepada 

siswa agar siswa mengetahui apa saja yang akan mereka pelajari 

pada pertemuan tersebut. Selain itu guru juga menjelaskan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pada siklus I, pertemuan 

pertama, materi yang akan dibahas adalah perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) pada pembuatan Batik Adi Purwo. 

Guru memberikan apersepsi untuk mengarahkan siswa memasuki 

materi yang akan dipelajari dengan menunjukkan batik Adi Purwo. 

Siswa menyampaikan pendapatnya bahwa terdapat beragam budaya 

lokal Purworejo yang yang telah banyak berkembang dan dikenal di 

luar daerah, misalnya Batik Adi Purwo, Kue Lompong ataupun Kue 

Clorot. 

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur 

Hidayati, S. Pd untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan 
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yang terdapat pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan 

awal menunjukkan bahwa siswa terlihat aktif, mendengarkan 

penjelasan guru mengenai tujuan dan rencana kegiatan 

pembelajaran. Namun tidak terdapat pertanyaan dari seluruh siswa 

mengenai materi yang akan dipelajari.   

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan garis besar materi pelajaran, terlebih 

dahulu guru menjelaskan metode pembelajaran etnoinkuiri yang 

akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Kemudian guru selaku peneliti menyampaikan tata cara bagaimana 

siswa melakukan kegiatan selama proses pembelajaran dengan 

tujuan supaya siswa paham dan tertarik dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. 

Langkah berikutnya adalah guru meminta siswa untuk 

bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 

kelompok dengan keanggotaan 5 siswa per kelompoknya. Guru 

menjelaskan materi sumber energi panas dan perpindahan energi 

panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) secara garis besar kepada 

siswa dengan bantuan LCD. Guru sekaligus sebagai peneliti 

memberi contoh yang paling sederhana agar siswa dapat lebih 

mengeksplorasi secara mendalam lagi tentang sumber energi panas 

dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) di 

yang terdapat di sekitar siswa. Hal ini juga bertujuan untuk 

mengaktifkan siswa dalam berfikir. Setelah menerangkan garis 

besar materi menggunakan powerpoint dan memberikan contoh 

perpindahan panas di sekitar siswa, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah 

disampaikan. Rangkaian penjelasan guru, peringatan tentang hal-hal 

yang penting dan harus diperhatikan, motivasi, penguraian masalah, 

dan pemberian contoh merupakan penerapan teknik scaffolding tipe 

modeling. 
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Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut : 

a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Pada pukul 07.40 siswa telah berada dalam kelompoknya. 

Langkah pertama guru memberikan masalah yang dapat 

dijadikan pedoman siswa untuk menentukan percobaan apa 

yang akan dibuat. Dengan demikian siswa dapat membuat 

percobaan sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Pertanyaan 

esensial dari guru adalah Sumber energi panas dibagi menjadi 

tiga, yaitu matahari, api, dan gesekan benda. Apakah semua 

sumber energi panas tersebut terkait dengan pembuatan batik 

Adi Purwo? Perpindahan panas apa sajakah yang terdapat pada 

proses pembuatan batik Adi Purwo? 

b) Merumuskan hipotesis sederhana 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru 

dan mencarinya di buku paket siswa (Teknik scaffolding tipe 

schema building, membaca teks, membuat bagan). Rumusan 

hipotesis mengandung jawaban sementara tentang sumber 

energi panas dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, 

dan radiasi) yang terdapat pada proses pembuatan batik Adi 

Purwo. Rumusan hipotesis adalah: semua sumber energi panas 

terkait dengan pembuatan batik Adi Purwo, perpindahan panas 

konduksi, konveksi, dan radiasi juga terdapat pada pembuatan 

batik Adi Purwo.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif 

antara guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. 

Siswa merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama 

teman kelompoknya. Percobaan yang akan dilakukan adalah 
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membuat batik Adi Purwo dan mengidentifikasi tentang sumber 

energi panas dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, 

dan radiasi) yang terjadi selama proses pembuatan batik tersebut 

(membahas energi panas dan mengaitkannya dengan budaya 

sekitar siswa – Scaffolding tipe contextualization). Rancangan 

percobaan meliputi pemilihan desain, alat dan bahan, serta 

pewarnaan batik  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Percobaan pembuatan batik Adi Purwo dilakukan secara 

berkelompok. Aktivitas pembuatan batik Adi Purwo antara lain: 

(a) membuat desain motif batik Adi Purwo, (b) menggambar 

motif, (c) mencanting, (d) mewarnai, (e) melorot, dan (e) 

mencuci batik Adi Purwo (teknik scaffolding tipe developing 

metacognition, membimbing siswa melakukan percobaan 

mandiri, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan siswa) 

Siswa melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencatat hasil 

percobaan.  

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Siswa melakukan uji hipotesis berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan atau diperoleh pada percobaan. Analisis data 

menunjukkan bahwa: (1) Sumber energi panas pada proses 

pembuatan batik Adi Purwo adalah matahari, api, serta gesekan 

dua buah beda, (2) Perpindahan panas yang terjadi pada 

pembuatan batik Adi Purwo adalah: (a) Konduksi: dasar wajan 

dan panci terasa panas, gagang canting juga terasa panas. 

Konveksi: air untuk merebus batik bergolak. Radiasi: berada di 

dekat kompor terasa hangat. 

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang sumber energi 

panas dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 
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radiasi) yang terjadi selama proses pembuatan batik Adi Purwo. 

Masing-masing kelompok menunjuk satu orang untuk 

mempresentasikan hasil yang dibuat di depan kelas. Guru 

memberikan informasi tambahan dan melengkapi jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

tahapan merumuskan hipotesis sederhana, sebagian besar siswa 

masih kurang aktif sewaktu menyampaikan pendapatnya, hanya 

siswa tertentu yang telah mampu mengajukan rumusan hipotesis 

dengan benar. Terlihat jika siswa belum memiliki inisiatif untuk 

menyampaikan rumusan hipotesis kecuali ditunjuk oleh guru. 

 Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga 

hanya sebagian kecil siswa yang aktif melakukan pengamatan dan 

percobaan. Namun pada waktu menggambar motif batik Adi Purwo 

siswa sangat antusias. Begitu juga sewaktu memilih alat dan bahan 

yang  akan digunakan untuk membatik. Dengan bantuan LKS dan 

bimbingan guru siswa melakukan percobaan berdasarkan langkah 

kerja yang telah ditentukan.  

Siswa melakukan uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan percobaan pembuatan batik Adi Purwo. 

Pada tahap merumuskan kesimpulan, sewaktu guru meminta 

perwakilan kelompok secara sukarela untuk menyampaikan 

kesimpulan hasil diskusi, tidak ada perwakilan siswa yang berani 

maju untuk memaparkan pendapatnya. Guru terpaksa menunjuk 

salah seorang perwakilan kelompok untuk maju. Namun kesimpulan 

yang disampaikan siswa masih kurang tepat. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa menyampaikan 

kesimpulannya mengenai sumber energi panas dan perpindahan 

energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) berdasarkan hasil 
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percobaan. Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan 

pembelajaran pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan refleksi bersama siswa dan salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar 

observasi. Data observasi sikap ilmiah siswa pada pertemuan 

pertama siklus I secara detail dipaparkan pada lampiran 8. 

Sedangkan distribusi frekuensi persentase observasi sikap ilmiah 

siswa dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi 

 Sikap Ilmiah Siswa Pertemuan Pertama Siklus I 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

50,1 (C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 6 24 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 14 56 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 5 20 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan tabel 14, terlihat bahwa rerata sikap ilmiah 

siswa sebesar 50,1 dan berada pada kisaran cukup. Enam siswa 

(24%) memiliki sikap ilmiah baik, 14 (56%) siswa sikap ilmiahnya 

cukup, dan 5 (20%) siswa mempunyai sikap ilmiah kurang. Jika 

data sikap ilmiah kita kaji per indikator akan menghasilkan data: 

Tabel 15.  Sikap Ilmiah Siswa Per Indikator Petemuan Pertama 

Siklus I 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 51 C 

2 2 58 C 

3 3 45 C 

4 4 40 K 

5 5 46 C 

6 6 51 C 

7 7 47 C 

8 8 52 C 

9 9 50 C 

10 10 61 C 
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 Skor dan persentase mempunyai sama karena jumlah siswa 

25 dan setiap indikator mempunyai nilai maksimal 4.  Klasifikasi 

terjelek pada indikator 4 yaitu melakukan pengamatan dengan teliti 

dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 40 (K). Sedangkan 

sikap ilmiah siswa yang paling menonjol terdapat pada indikator no 

10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain 

dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 60 (C). 

Siswa antusias saat melakukan percobaan pembuatan Batik 

Adi Purwo, hanya pengamatan yang dilakukan siswa kurang teliti. 

Siswa belum menyadari penting nya pengamatan teliti untuk 

memperoleh data valid. Tetapi di pihak lain, siswa terlihat antusias 

untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Siswa berbagi dan membentuk pengetahuan bersama. 

 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua pada tindakan siklus I dilaksanakan pada hari 

Jumat, tanggal 21 Juli 2017 selama 3 jam pertama. Secara garis besar 

langkah-langkah pelaksanaan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Sebelum kegiatan awal dimulai guru mempersiapkan ruang, 

alat, serta media pembelajaran yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. 

Guru mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka 

pelajaran dengan salam, berdoa kemudian melakukan presensi 

kehadiran siswa. Seluruh siswa kelas VI masuk dan menghadiri 

pelajaran pada pertemuan kedua siklus I. Guru memberikan 

apersepsi dengan menanyakan penyebab proses perpindahan panas 

konduksi yang teramati pada pembuatan batik Adi Purwo. Siswa 

menyampaikan pendapatnya bahwa panas berpindah dari suhu 

tinggi ke suhu rendah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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yaitu identifikasi alat tes Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan proses 

pembuatan batik Adi Purwo. 

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur 

Hidayati, S. Pd untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan 

yang terdapat pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan 

awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa terlihat masih 

kurang aktif menjawab pertanyaan guru, tetapi siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai tujuan dan rencana kegiatan 

pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan garis besar materi pelajaran, terlebih 

dahulu guru menjelaskan metode pembelajaran etnoinkuiri 

berbantuan teknik scaffolding yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kemudian guru selaku peneliti 

menyampaikan tata cara bagaimana siswa melakukan kegiatan 

selama proses pembelajaran dengan tujuan supaya siswa paham dan 

tertarik dengan metode pembelajaran yang digunakan. 

Langkah berikutnya adalah guru meminta siswa untuk 

bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 

kelompok dengan keanggotaan 5 siswa per kelompoknya. Guru 

menjelaskan keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills 

(TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan 

proses pembuatan batik Adi Purwo yang telah dilakukan siswa. 

Guru sekaligus sebagai peneliti memberi contoh yang paling 

sederhana agar siswa dapat lebih mengeksplorasi secara lebih 

mendalam. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. 

Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut : 
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a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Pada pukul 07.40 siswa telah berada dalam kelompoknya. 

Rumusan masalah pada pertemuan kedua siklus I adalah 

keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan proses 

pembuatan batik Adi Purwo.  

b) Membuat hipotesis 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru 

dan mencarinya di buku paket siswa (Teknik scaffolding tipe 

schema building). Rumusan hipotesis mengandung jawaban 

sementara tentang keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) 

dengan proses pembuatan batik Adi Purwo, antara lain: (a) 

Energi panas dapat berpindah karena getaran partikel yang 

dikenai panas, (b) Langkah pembuatan batik Adi Purwo adalah 

mendesain motif, mencanting, mewarnai, melorot, dan mencuci 

seperti yang tercantum pada literatur, (c) Terdapat variabel 

bebas dan variabel terikat pada percobaan pembuatan batik Adi 

Purwo, (d) Semakin panas canting semakin banyak tetesan 

malam pada kain.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif 

antara guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. 

Siswa merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama 

teman kelompoknya. Proyek yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) 

dengan proses pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber 

energi panas, benda konduktor isolator, dan perpindahan energi 

panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) serta merencanakan 
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percobaan akan banyakanya tetesan malam dengan semakin 

meningkatnya suhu (Teknik Scaffolding tipe re-presenting text, 

merubah teks menjadi tabel agar mudah terbaca).  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Pada tahap ini, siswa secara berkelompok melakukan 

kolaborasi untuk melakukan percobaan mengidentifikasi 

keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan proses 

pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber energi panas, benda 

konduktor isolator, dan perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi). Aktivitas pada tahap ini, antara lain: (a) 

mengidentifikasi argumen saintifik bagaimana cara panas dapat 

berpindah, (b) mencari literatur batik dan mengoreksi proses 

pembuatan batik Adi Purwo yang telah dilakukan pada 

pertemuan pertama, (c) memahami desain penelitian pembuatan 

batik Adi Purwo, (d) membuat grafik hubungan antara ceceran 

tetesan malam dengan suhu serta jumlah perajin Adi Purwo di 

Kecamatan Kemiri (Teknik scaffolding tipe developing 

metacognition, membimbing siswa melakukan percobaan 

mandiri, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan siswa) 

Hanya sebagian kecil siswa yang aktif pada waktu 

melakukan percobaan berdasarkan langkah kerja yang telah 

ditentukan. Kebanyakan siswa yang aktif adalah ketua 

kelompok saja. Sedang anggota kelompok hanya mengikuti 

instruksi ketua.  

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Siswa melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencatat hasil 

percobaan. Siswa melakukan uji hipotesis berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan atau diperoleh bahwa: (a) Panas berpindah 

karena getaran partikel penyusun benda, (b) proses membatik 
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sesuai literatur dimulai dari mendesain motif, mencanting, 

mewarnai, melorot, mencuci (c) Desain penelitian, Variabel 

bebas adalah kenaikan suhu, variabel terikat adalah ceceran 

malam (d) Ceceran tetesan malam semakin meningkat dengan 

naiknya suhu, jumlah perajin batik Adi Purwo mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.  

Sewaktu mengumpulkan data dan informasi berdasarkan 

percobaan pun hanya sebagian kecil siswa yang aktif. Siswa 

mencatat dan menggambar hasil data percobaan mengenai 

identifikasi keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills 

(TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan 

proses pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber energi 

panas, benda konduktor isolator, dan perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi). 

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang identifikasi 

keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan proses 

pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber energi panas, benda 

konduktor isolator, dan perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) yaitu (a) Panas berpindah karena getaran 

partikel penyusun benda, (b) Proses membatik dimulai dari 

mendesain motif, mencanting, mewarnai, melorot, mencuci (c) 

Desain penelitian, Variabel bebas: kenaikan suhu, variabel 

terikat ceceran tetesan malam (d) Ceceran tetesan malam 

semakin meningkat dengan kenaikan suhu dan jumlah perajin 

batik Adi Purwo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

karena kesadaran masyarakat pengguna batik Adi Purwo 

meningkat. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang 

untuk mempresentasikan hasil yang dibuat di depan kelas. 
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Langkah terakhir yaitu guru memberikan informasi tambahan 

dan melengkapi jawaban siswa yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

tahapan merumuskan hipotesis sederhana, sebagian besar siswa 

masih membutuhkan bimbingan guru dalam mengajukan rumusan 

hipotesis dengan tepat. Guru memberikan bantuan dengan 

perumpamaan misalnya ketika minum maka rasa haus kita akan 

berkurang, makan membuat kita kenyang, olahraga menjadikan 

badan sehat dan lain sebagainya (Teknik Scaffolding tipe 

contextualization). Di sana sini masih terlihat jika siswa belum 

memiliki inisiatif untuk menyampaikan rumusan hipotesis kecuali 

ditunjuk oleh guru. 

 Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga 

terlihat siswa tidak teliti. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 

pertama, karena pertemuan kedua membahas kaitan hasil di 

pertemuan pertama dengan alat tes Test of scientific Literacy Skills 

(TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan 

proses pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber energi panas, 

benda konduktor isolator, dan perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi). Pengamatan yang tidak teliti mengakibatkan 

sebagian besar siswa kebingungan. Guru segera bertindak dengan 

cara menuliskan berbagai hasil data kelompok di papan tulis.  

Berbekal data kelompok telah di pampang di papan tulis, 

siswa dapat dengan mudah membuat grafik hubungan antara 

ceceran tetesan malam dengan peningkatan suhu, serta peningkatan 

jumlah perajin batik motif Adi Purwo siswa sangat antusias. Dengan 

bantuan LKS dan bimbingan guru siswa melakukan percobaan 

berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan.  

Siswa melakukan uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan percobaan ceceran tetesan malam 

dengan kenaikan suhu. Terjadi ketakutan jika tetesan malam 
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langsung mengenai tangan siswa sehingga siswa sedikit ketakutan 

pada waktu melakukan percobaan sehingga percobaan berjalan 

tersendat-sendat di awal. Sewaktu tahap merumuskan kesimpulan, 

sewaktu guru meminta perwakilan kelompok secara sukarela untuk 

menyampaikan kesimpulan hasil diskusi. Hanya 2 perwakilan siswa 

yang berani maju untuk memaparkan pendapatnya. Guru terpaksa 

menunjuk perwakilan kelompok lain untuk maju. Kesimpulan yang 

disampaikan siswa masih kurang tepat sehingga guru memberikan 

bimbingan. Di lain pihak, pada tahapan menanggapi dan menjawab 

dari kelompok lain, sikap ilmiah siswa terlihat. Siswa asyik 

berdiskusi tentang persamaan, perbedaan, hasil analisis setiap 

kelompoknya. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi. Kemudian guru menjelaskan rencana 

kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya, dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengadakan refleksi dan salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar 

observasi. Data observasi sikap ilmiah secara detail dipaparkan pada 

lampiran 8. Sedangkan distribusi frekuensi persentase observasi 

sikap ilmiah siswa dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi  

 Sikap Ilmiah Siswa Pertemuan Kedua Siklus I 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < nilai ≤ 100 % SB 0 0 

51,3 (C) 

2 62,25% < nilai ≤ 81,25% B 7 28 

3 43,75 % < nilai ≤ 62,25 % C 15 60 

4 25% < nilai ≤ 43,75 % K 3 12 

Jumlah 25 100 

 

Pada tabel 16 terlihat bahwa 7 siswa (28%) memiliki sikap 

ilmiah baik, 15 siswa (60%) memiliki sikap ilmiah cukup, dan 3 
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siswa (12%) memiliki sikap ilmiah kurang. Rerata sikap ilmiah 

siswa pada pertemuan kedua siklus I sebesar 51,3 dan berada pada 

kisaran cukup. 

Jika data sikap ilmiah siswa di atas kita kaji per indikator 

akan menghasilkan data: 

Tabel 18.  Data Sikap Ilmiah Siswa per Indikator pada 

Pertemuan Kedua Siklus I 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 53 C 

2 2 58 C 

3 3 45 C 

4 4 42 K 

5 5 46 C 

6 6 52 C 

7 7 48 C 

8 8 53 C 

9 9 52 C 

10 10 64 B 

  

Kategori sikap ilmiah siswa terjelek pada indikator 4 yaitu 

melakukan pengamatan dengan teliti dengan perolehan skor dan 

persentase sebanyak 42 (K). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang 

paling menonjol terdapat pada indikator 10 yaitu menanggapi dan 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan perolehan skor 

dan persentase sebanyak 64 (B). 

 

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga pada tindakan siklus I dilaksanakan pada hari 

Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 selama 3 jam pembelajaran. 2 jam pertama 

siswa melakukan pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding pada materi energi panas, sedangkan satu jam berikutnya 

siswa melakukan tes kemampuan literasi sains siswa. Secara garis besar 
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langkah-langkah pelaksanaan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Guru 

mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka pelajaran 

dengan salam, berdoa kemudian melakukan presensi kehadiran 

siswa. Seluruh siswa kelas VI masuk dan menghadiri pelajaran pada 

pertemuan ketiga siklus I. Guru menginformasikan kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran secara runtut kepada 

siswa agar siswa mengetahui apa saja yang akan mereka pelajari 

pada pertemuan tersebut. Selain itu guru juga menjelaskan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pada siklus I, pertemuan 

ketiga, materi yang akan dibahas adalah perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa dan melakukan 

permainan Dam-daman. Guru memberikan apersepsi untuk 

mengarahkan siswa memasuki materi yang akan dipelajari dengan 

menunjukkan permainan Dam-daman. Siswa menyampaikan 

pendapatnya bahwa terdapat permainan dam-daman dapat 

dimainkan secara lebih menantang dengan pertanyaan-pertanyaan 

perpindahan panas. Setiap bidak siswa maju, siswa wajib menjawab 

pertanyaan tentang perpindahan panas.  

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur 

Hidayati, S. Pd untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan 

yang terdapat pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan 

awal menunjukkan bahwa sebagian siswa terlihat aktif, 

mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan dan rencana 

kegiatan pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok 

yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 kelompok dengan keanggotaan 

5 siswa per kelompoknya. Guru menjelaskan materi perpindahan 
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energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa 

(tidak hanya yang terdapat pada peristiwa membatik) secara garis 

besar kepada siswa dengan bantuan LCD. Guru sekaligus sebagai 

peneliti memberi contoh yang paling sederhana agar siswa dapat 

lebih mengeksplorasi secara mendalam lagi tentang perpindahan 

energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) di yang terdapat di 

sekitar siswa. Hal ini juga bertujuan untuk mengaktifkan siswa 

dalam berfikir. Setelah menerangkan garis besar materi 

menggunakan powerpoint dan memberikan contoh perpindahan 

panas di sekitar siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Rangkaian 

penjelasan guru, peringatan tentang hal-hal yang penting dan harus 

diperhatikan, motivasi, penguraian masalah, dan pemberian contoh 

merupakan penerapan teknik scaffolding tipe modeling. 

Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut : 

a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Langkah pertama guru memberikan masalah yang dapat 

dijadikan pedoman siswa untuk menentukan percobaan apa 

yang akan dibuat. Dengan demikian siswa dapat membuat 

percobaan sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Pertanyaan 

esensial dari guru adalah bagaimana cara mengaitkan materi 

perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi) dengan 

permainan Dam-daman? 

b) Merumuskan hipotesis sederhana 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru 

dan mencarinya di buku permainan tradisional siswa (Teknik 

scaffolding tipe schema building, membaca teks, membuat 

bagan). Rumusan hipotesis mengandung jawaban sementara 
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tentang cara mengaitkan materi perpindahan panas (konduksi, 

konveksi, radiasi) dengan permainan Dam-daman. Rumusan 

hipotesis adalah: dengan memodifikasi aturan permainan Dam-

daman.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif 

antara guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. 

Siswa merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama 

teman kelompoknya. Percobaan yang akan dilakukan adalah 

membuat bidang permainan Dam-daman, memainkannya 

dengan mengaitkan materi perpindahan panas, yaitu konduksi, 

konveksi, dan radiasi (membahas energi panas dan 

mengaitkannya dengan budaya sekitar siswa – Scaffolding tipe 

contextualization). Rancangan percobaan meliputi pemilihan 

desain, alat dan bahan, serta pewarnaan bidak dan bidang 

permainan.  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Percobaan pembuatan bidang permainan Dam-daman, 

memainkannya dengan mengaitkan materi perpindahan panas, 

yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Aktivitas yang dilakukan 

antara lain: (a) membuat pola bidang permainan Dam-daman 

pada kertas manila, (b) menebalinya dengan spidol, (c) mencari 

bidak untuk bermain (d) melakukan permainan melalui 

pengaitan materi energi panas dengan pola permainan Dam-

daman (teknik scaffolding tipe developing metacognition, 

membimbing siswa melakukan percobaan mandiri, mengoreksi 

dan memperbaiki kesalahan siswa) 

Siswa asyik melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencatat hasil 

percobaan.  

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 
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Siswa melakukan uji hipotesis berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan atau diperoleh pada percobaan. Analisis data 

menunjukkan bahwa: (1) Membuat bidang permainan Dam-

daman tidaklah sulit, (2) Cara mengaitkan materi energi panas 

dengan permainan Dam-daman adalah memodifikasi pola 

permainannya.  

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang percobaan yang 

dilakukannya. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang 

untuk mempresentasikan hasil yang dibuat di depan kelas. Guru 

memberikan informasi tambahan dan melengkapi jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

siswa bolak balik menanyakan langkah percobaan. Sebagian siswa 

masih bingung mengejawantahkan permainan Dam-daman dengan 

energi panas. Pada waktu tahapan merumuskan hipotesis sederhana, 

sebagian siswa masih kurang aktif sewaktu menyampaikan 

pendapatnya, sebagian yang lain telah aktif. Tetapi hanya siswa 

tertentu yang telah mampu mengajukan rumusan hipotesis dengan 

benar. Inisiatif beberapa siswa terlihat berkembang sewaktu 

menyampaikan pendapat rumusan hipotesis.  

Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga hanya 

sebagian siswa aktif melakukan pengamatan dan percobaan. Dengan 

bantuan LKS dan bimbingan guru siswa melakukan percobaan 

berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan. Tetapi siswa 

masih bingung menerjemahkan langkah kerja pada LKS. 

Siswa melakukan uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan percobaan pembuatan permainan Dam-

daman dan mengkaitkannya dengan energi panas. Pada tahap 

merumuskan kesimpulan, sewaktu guru meminta perwakilan 

kelompok secara sukarela untuk menyampaikan kesimpulan hasil 
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diskusi, terdapat 3 perwakilan siswa yang berani maju untuk 

memaparkan pendapatnya. Guru terpaksa menunjuk 2 orang 

perwakilan kelompok untuk maju. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa menyampaikan 

kesimpulannya mengenai perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) yang ada di sekitar siswa. Kemudian guru 

menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. 

Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan refleksi bersama 

siswa dan salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar 

observasi. Data observasi sikap ilmiah siswa pada pertemuan ketiga 

siklus I secara detail dipaparkan pada lampiran 8. Sedangkan 

distribusi frekuensi persentase observasi sikap ilmiah siswa kelas VI 

SDN Kemiri pada pertemuan ketiga siklus pertama dapat dilihat 

pada tabel 18. 

Tabel 18.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi 

 Sikap Ilmiah Siswa Pertemuan Ketiga Siklus I 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

53,5 (C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 8 32 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 13 52 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 4 16 

Jumlah 25 100 

 

Berdasarkan tabel 18, terlihat bahwa rerata sikap ilmiah siswa 

sebesar 53,5 dan berada pada kisaran cukup. Delapan siswa (32%) 

memiliki sikap ilmiah baik, 13 (52%) siswa sikap ilmiahnya cukup, 

dan 4 (16%) siswa mempunyai sikap ilmiah kurang. Jika data sikap 

ilmiah kita kaji per indikator akan menghasilkan data seperti yang 

dipaparkan pada tabel 19. 



65 
  

65 
  

Tabel 19.  Data Sikap Ilmiah Siswa per Indikator pada 

Pertemuan Ketiga Siklus I 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 54 C 

2 2 59 C 

3 3 47 C 

4 4 43 K 

5 5 51 C 

6 6 55 C 

7 7 53 C 

8 8 55 C 

9 9 55 C 

10 10 63 B 

Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 4 yaitu melakukan 

pengamatan dengan teliti dengan perolehan skor dan persentase 

sebanyak 43 (K). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator 10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan 

dari kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 63 

(B). 

Setelah 2 jam pertama siswa melakukan permainan dam-daman 

perpindahan panas, pada pertemuan ketiga juga diadakan tes 

kemampuan literasi sains untuk mengetahui kemampuan literasi sains 

siswa setelah dilakukan tindakan berupa penerapan metode 

pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding materi energi 

panas pada siklus I. Guru dan observer membagikan lembar tes, 

selanjutnya siswa mengerjakan tes secara individu. Pada saat 

pelaksanaan tes, suasana di dalam kelas sedikit gaduh, beberapa siswa 

saling bertanya dengan teman sebangkunya, serta bertanya pada teman 

yang ada di depan dan di belakang. Guru dan observer harus mengawasi 

dengan cara berkeliling. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa 

mengumpulkan hasil tes kemampuan literasi sains kepada guru. 

Hasil dari tes kemampuan literasi sains 1 ini akan dibandingkan 

dengan hasil tes kemampuan literasi sains pada prasiklus, sehingga 
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didapat perbandingan nilai serta rata-rata kemampuan literasi sains siwa 

sebelum dilaksanakan tindakan dan sesudah dilaksanakan tindakan pada 

prasiklus dan siklus I. Kemampuan literasi sains siswa dipaparkan pada 

tabel 20. 

Tabel 20.  Distribusi Frekuensi Persentase Kemampuan 

Literasi Sains Siswa Siklus I 

No 
Kemampuan 

Literasi Sains Siswa 

Krite 

Ria 

Frekuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

1 81,25  - 100 SB 3 12 

70,67 (C) 

2 62,25 - 81,25 B 18 72 

3 43,75 - 62,25 C 14 56 

4 25 - 43,75 K 0 0 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 8 siswa (32%) memiliki 

kemampuan literasi sains, 13 siswa (52%) memiliki kemampuan literasi 

sains cukup, dan 4 siswa (16%) memiliki literasi sains kurang. Rerata 

kemampuan literasi sains siswa sebesar 70,67 dan berada pada kisaran 

cukup. 

Jika kemampuan literasi sains siswa pada siklus I kita uraikan per 

indikator, akan diperoleh gambaran mendetail, indikator nomor berapa 

siswa memiliki kemampuan literasi terbaik, dan sebaliknya pada 

indikator nomor berapa kemampuan literasi sains siswa terendah. Data 

kemampuan literasi sains siswa per indikator dipaparkan pada tabel 21. 

Tabel 21. Data Kemampuan Literasi Sains Siswa per Indikator Siklus I 

No 

Indikator 

Kemampuan 

Literasi 

Sains Siswa 

Skor  Persentase Klasifikasi 

1 1 18 80 B 

2 2 14 80 B 

3 3 3 20 K 

4 4 16 68 B 

5 5 14 76 B 

6 6 13 84 SB 

7 7 24 96 SB 

8 8 11 68 B 

9 9 8 64 B 
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Berdasarkan tabel 21, indikator terjelek yang paling tidak dikuasai 

siswa pada kemampuan literasi sains adalah indikator 3 yaitu evaluasi 

dalam menggunakan informasi saintifik dengan perolehan skor 3 dan 

persentase 12% (K). Sedangkan kemampuan literasi sains siswa yang 

paling menonjol terdapat pada indikator 7 yaitu pemecahan masalah 

dengan menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk statistik 

probabilitas dengan perolehan skor 24 dan dan persentase sebanyak 96 

(SB). 

 

c. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti dan teman sejawat melakukan reflex 

bersama atas tindakan yang telah dilakukan pada siklus pertama. Refleksi 

dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembelajaran materi 

energi panas dengan metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding. 

Pelaksanaan refleksi dilakukan peneliti bersama observer dengan melihat 

perbandingan antara data observasi sikap ilmiah pada tahapan prasiklus, 

pertemuan I dan II, serta rerata untuk siklus I. Sedangkan refleksi 

kemampuan literasi sains siswa dilakukan dengan membandingkan 

kemampuan literasi siswa tahapan prasiklus dan siklus I. 

Perbandingan sikap ilmiah siswa pada tahapan prasiklus, 

pertemuan pertama siklus I, pertemuan kedua siklus I, dan siklus I 

dipaparkan pada tabel 22. 

Tabel 22.  Perbandingan Observasi Sikap Ilmiah Tahap Prasiklus 

dan Siklus I 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Persentase 

Prasiklus Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 0 0 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 20 24 28 32 

3 43,75 % < x ≤ 62,25 % C 56 56 60 52 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 24 20 12 16 

Rerata 43,7 (K) 50,1 (C) 51,3 (C) 53,5 (C) 
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Jika tabel 22 divisualkan dalam bentuk grafik menjadi: 

 

Gambar 6. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa Tahap Prasiklus dan Siklus I  

Dari tabel 22 terlihat peningkatan sikap ilmiah siswa. Pada 

prasiklus, rerata sikap ilmiah siswa sebesar 43,7 (K) sedangkan pada 

pertemuan pertama siklus I sebesar 50,1(C), pertemuan kedua 51,3 (C), dan 

pertemuan ketiga 53,5. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran telah 

meningkatkan sikap ingin tahu siswa. Pembelajaran berangkat dari hal yang 

diketahui siswa yaitu berawal dari budaya sekitar. Siswa antusias dengan 

beragam percobaan baru yang dicobakan. Mereka aktif bekerja sama, 

membangun pengetahuan secara konstruktif dan bersama menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kelompok lain. Siswa telah mampu 

berbagi pengetahuan. 

Persentase siswa yang mempunyai sikap ilmiah baik meningkat 

dari 20% pada prasiklus menjadi 24% pada pertemuan pertama siklus I, 

28% pada pertemuan kedua, dan 32% pada pertemuan ketiga. Persentase 

siswa yang mempunyai sikap ilmiah cukup pada tahap prasiklus dan 

pertemuan pertama siklus I sama yaitu 56%, sedang dari pertemuan 

pertama siklus I meningkat dari 56% menjadi 60% (pertemuan 2), dan 
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mengalami penurunan pada pertemuan ketiga siklus I. Sedangkan 

persentase siswa yang mempunyai sikap ilmiah baik menurun dari 24% 

pada prasiklus menjadi 20% pada pertemuan pertama siklus I,  12 % pada 

pertemuan kedua siklus I, dan naik menjadi 16% pada pertemuan ketiga 

siklus I. Kenaikan dikarenakan sebagian siswa belum begitu mengenal 

aturan permainan dam-daman yang dikaitkan dengan materi energi panas. 

Perbandingan kemampuan literasi sains pada tahapan prasiklus, 

dan siklus I dipaparkan pada tabel 23. 

Tabel 23.  Perbandingan Kemampuan Literasi Sains Prasiklus dan 

Siklus I 

No 
Kemampuan 

Literasi Sains 

Krite 

ria 

Prasiklus Siklus I 

Fre 

kuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

Fre 

kuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

1 81,25  < x ≤ 100  SB 0 0 

43,11 

(K) 

3 12 

70,67 

(C) 

2 62,25 < x ≤ 81,25 B 5 20 18 72 

3 43,75 < x ≤ 62,25 C 8 32 14 56 

4 25 < x ≤ 43,75  K 12 48 0 0 

Jika tabel 23 divisualkan dalam bentuk grafik, menjadi: 

 

Gambar 7. Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Tahap Prasiklus  

dan Siklus I 
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Dari tabel 23 terlihat peningkatan signifikan kemampuan literasi sains 

siswa. Pada prasiklus, rerata sikap ilmiah siswa sebesar 43,11 (K) 

sedangkan pada siklus I sebesar 70,67(C). Persentase siswa yang 

mempunyai sikap ilmiah sangat baik meningkat dari 0% pada prasiklus 

menjadi 12% pada siklus I. Persentase siswa yang mempunyai sikap ilmiah 

baik pada tahap prasiklus dan siklus I mengalami peningkatan yaitu dari 

20% menjadi 72%. Persentase siswa yang mempunyai kemampuan literasi 

sains cukup juga mengalami peningkatan dari 32% pada tahap prasiklus 

menjadi 56% tahap siklus I. Sedangkan persentase siswa yang mempunyai 

kemampuan literasi sains kurang menurun dari 48% pada prasiklus menjadi 

0% pada siklus I. 

  Setelah melakukan analisis hasil observasi sikap ilmiah siswa dan 

kemampuan literasi sains siswa, ternyata hasilnya belum memenuhi kriteria 

keberhasilan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan pembelajaran energi panas menggunakan metode 

etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding, antara lain:   

1. Sikap ilmiah siswa belum maksimal, siswa belum menyadari 

pentingnya aspek pengamatan yang teliti untuk memperoleh data valid. 

2. Pada siklus 1, guru masih terlihat kaku pada penyampaian materi energi 

panas dengan menggunakan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding. 

3. Kemampuan literasi sains belum mencapai kriteria keberhasilan 

Berbagai permasalahan terjadi selama proses pembelajaran siklus I, 

yaitu: 

1. Masih rendahnya sikap ilmiah siswa 

2. Guru masih kaku dalam pembelajaran 

3. Masih rendahnya kemampuan literasi sains siswa 

maka peneliti dan teman sejawat merencanakan langkah-langkah perbaikan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II, yaitu: 
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1) Guru memperbaiki dan menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih 

baik dan runtut agar dapat meningkatkan sikap ilmiah dan kemampuan 

literasi sains siswa. RPP berangkat dari konteks sikap ilmiah dan 

kemampuan literasi sains siswa sehingga memudahkan siswa 

memperoleh bayangan akan materi energi panas. 

2) Menciptakan suasana kelas yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa dengan cara memberikan apresiasi lebih kepada peningkatan 

sikap ilmiah yang ditunjukkan oleh siswa 

3) Guru lebih memahami dan lebih luwes pada waktu menerapkan metode 

etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding. Proyek percobaan disusun 

secara lebih nyata, dilakukan langsung, dan dapat dimonitor. 

4) Memotivasi siswa agar melakukan pengamatan dengan teliti. Guru 

memberikan LKS yang lebih mendetail pada siklus II. 

5) Melakukan pembelajaran luar kelas di tempat penggiat budaya sehingga 

siswa merasakan atmosfer sikap ilmiah dalam konteks nyata 

 

 

Gambar 8. Dokumentasi Siklus I 
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3. Siklus II 

Peneliti berkolaborasi dengan observer untuk melaksanakan tindakan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Siklus II dilaksanakan selama tiga kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juli 2017 

Pertemuan kedua pada hari Selasa 25 Juli 2017, dan Rabu, 26 Juli 2017 untuk 

pertemuan ketiga. Pertemuan pertama dan kedua terdiri dari 3 jam pelajaran 

(3x35 menit). Sedangkan pertemuan ketiga berlangsung selama 1 jam 

pelajaran (1x35 menit). Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh di lapangan selama pelaksanaan 

pada siklus I. 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Menentukan materi ajar yang akan dilaksanakan. Pertemuan 1 tentang 

perubahan wujud, sedangkan pertemuan 2 tentang sifat hantaran benda 

2) Menyusun RPP yang dilakukan sesuai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dilaksanakan.  

3) Menyusun LKS yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

berdasarkan penerapan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding. 

4) Mempersiapkan media, alat, dan bahan pembelajaran yang akan 

digunakan. 

5) Menyusun lembar observasi sikap ilmiah siswa 

6) Menyusun soal instrumen kemampuan literasi sains siswa 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1). Proses Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan I 

a)  Kegiatan Awal 

Sebelum kegiatan awal dimulai guru mempersiapkan ruang, alat, 

serta media pembelajaran yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Guru 

mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka pelajaran dengan 
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salam, berdoa kemudian melakukan presensi kehadiran siswa. Seluruh 

siswa kelas VI masuk dan menghadiri pelajaran pada pertemuan 

pertama siklus II. Guru memberikan apersepsi dengan menunjukkan 

kue Clorot sebagai salah satu makanan tradisional dari Kabupaten 

Purworejo yang telah banyak berkembang dan dikenal di luar daerah. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu belajar 

tentang perubahan wujud benda baik yang dapat kembali ke wujud 

semula dan yang tidak. 

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur Hidayati, 

S. Pd untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan yang terdapat 

pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan awal 

menunjukkan bahwa sebagian siswa terlihat masih kurang aktif 

menjawab pertanyaan guru, tetapi siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan garis besar materi pelajaran, terlebih 

dahulu guru menjelaskan metode pembelajaran etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Kemudian guru selaku peneliti menyampaikan tata cara 

bagaimana siswa melakukan kegiatan selama proses pembelajaran 

dengan tujuan supaya siswa paham dan tertarik dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. 

Langkah berikutnya adalah guru meminta siswa untuk bergabung 

dengan kelompok yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 kelompok 

dengan keanggotaan 5 siswa per kelompoknya. Guru menyampaikan 

materi tentang perubahan wujud yang akan dipelajari siswa. Guru 

sekaligus sebagai peneliti memberi contoh yang paling sederhana agar 

siswa dapat lebih mengeksplorasi secara lebih mendalam. Kemudian, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah disampaikan. 
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Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Pada pukul 07.40 siswa telah berada dalam kelompoknya. 

Rumusan masalah pada pertemuan kedua siklus I adalah bagaimana 

hubungan antara suhu dan perubahan wujud pada percobaan 

pembuatan Kue Clorot? 

b) Membuat hipotesis 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru dan 

mencarinya di buku paket siswa (Teknik scaffolding tipe schema 

building). Rumusan hipotesis mengandung jawaban sementara 

tentang hubungan antara suhu dan perubahan wujud pada percobaan 

pembuatan Kue Clorot, yaitu jika suhu naik maka benda padat 

berubah menjadi cair (mencair), begitu sebaliknya.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif antara 

guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. Siswa 

merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama teman 

kelompoknya. Percobaan yang dilakukan adalah membuat Kue 

Clorot dan mengidentifikasi permasalah tentang perubahahan wujud 

benda karena peningkatan dan penurunan suhu (Teknik Scaffolding 

tipe re-presenting text, merubah teks menjadi tabel agar mudah 

terbaca).  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Pada tahap ini, siswa secara berkelompok melakukan 

kolaborasi untuk melakukan percobaan bersama teman 

kelompoknya. Percobaan yang dilakukan adalah membuat Kue 

Clorot dan mengidentifikasi permasalah tentang perubahahan wujud 

benda karena peningkatan dan penurunan suhu. Aktivitas pada 
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tahap ini, antara lain: (a) mengidentifikasi argumen saintifik 

bagaimana perubahan wujud benda, (b) mencari literatur makanan 

khas agar lebih memahami proses pembuatannya serta 

keterkaitannya dengan materi eneri panas (c) memahami perubahan 

wujud yang terjadi pada pembuatan kue Clorot (Teknik scaffolding 

tipe developing metacognition, membimbing siswa melakukan 

percobaan mandiri, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan siswa) 

Sebagian siswa aktif pada waktu melakukan percobaan 

berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan, mereka ingin tahu 

perubahan wujud apakah yang terdapat pada percobaan. Sebagian 

siswa mengamati proses percobaan, membaca petunjuk LKS 

sebelum melakukan kegiatan, dan melakukan tanya jawab mencari 

informasi walaupun kegiatan tersebut belum dilakukan oleh semua 

siswa.  

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Siswa melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa kesulitan mencatat hasil 

percobaan. Siswa terlalu asyik mencoba hasil percobaan kelompok 

lain. Siswa melakukan uji hipotesis berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan atau diperoleh bahwa: (a) Perubahan wujud terjadi 

jika suatu benda mengalami kenaikan atau penurunan temperatur (b) 

Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan kue clorot adalah 

membeku (dari cair menjadi padat) pada waktu perebusan bahan 

kue dan hasil akhirnya menjadi kue clorot.  

Sewaktu mengumpulkan data dan informasi berdasarkan 

percobaan pun hanya sebagian kecil siswa yang aktif. Siswa 

mencatat hasil data percobaan. 

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang membuat Kue Clorot 

dan mengidentifikasi permasalah tentang perubahahan wujud benda 

karena peningkatan dan penurunan suhu yaitu (a) Perubahan wujud 
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terjadi jika suatu benda mengalami kenaikan atau penurunan 

temperatur (b) Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan kue 

clorot adalah membeku (dari cair menjadi padat) pada waktu 

perebusan bahan kue dan hasil akhirnya menjadi kue clorot Masing-

masing kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan 

hasil yang dibuat di depan kelas. Langkah terakhir yaitu guru 

memberikan informasi tambahan dan melengkapi jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

tahapan merumuskan hipotesis sederhana, sebagian besar siswa 

masih membutuhkan bimbingan guru dalam mengajukan rumusan 

hipotesis dengan tepat. Guru memberikan bantuan dengan 

perumpamaan misalnya ketika minum maka rasa haus kita akan 

berkurang, makan membuat kita kenyang, olahraga menjadikan 

badan sehat dan lain sebagainya (Teknik Scaffolding tipe 

contextualization). Di sana sini masih terlihat jika siswa belum 

memiliki inisiatif untuk menyampaikan rumusan hipotesis kecuali 

ditunjuk oleh guru. 

 Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga 

hanya sebagian kecil siswa yang aktif melakukan pengamatan dan 

percobaan. Itu pun siswa masih kebingungan. Namun pada waktu 

membuat grafik hubungan antara ceceran tetesan malam dengan 

peningkatan suhu, serta peningkatan jumlah perajin batik motif Adi 

Purwo siswa sangat antusias. Dengan bantuan LKS dan bimbingan 

guru siswa melakukan percobaan berdasarkan langkah kerja yang 

telah ditentukan.  

Siswa melakukan uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan percobaan ceceran tetesan malam 

dengan kenaikan suhu. Terjadi ketakutan jika tetesan malam 

langsung mengenai tangan siswa sehingga siswa sedikit ketakutan 

pada waktu melakukan percobaan sehingga percobaan berjalan 
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tersendat-sendat di awal. Sewaktu tahap merumuskan kesimpulan, 

sewaktu guru meminta perwakilan kelompok secara sukarela untuk 

menyampaikan kesimpulan hasil diskusi. Hanya 3 perwakilan siswa 

yang berani maju untuk memaparkan pendapatnya. Guru terpaksa 

menunjuk perwakilan kelompok lain untuk maju. Kesimpulan yang 

disampaikan siswa masih kurang tepat sehingga guru memberikan 

bimbingan. 

d) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Tahapan berikutnya 

adalah guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan mengadakan refleksi bersama siswa dan 

salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar 

observasi. Data observasi sikap ilmiah secara detail dipaparkan pada 

lampiran 12. Sedangkan distribusi frekuensi persentase observasi 

sikap ilmiah siswa dapat dilihat pada tabel 14. Pada tabel 14 terlihat 

bahwa 3 siswa (12%) memiliki sikap ilmiah sangat baik, 18 siswa 

(72%) memiliki sikap ilmiah baik, dan 4 siswa (16%) memiliki 

sikap ilmiah cukup. Rerata sikap ilmiah siswa pada pertemuan 

pertama siklus II sebesar 72,8 dan berada pada kisaran baik. 

Tabel 24.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi  

 Sikap Ilmiah Siswa Pertemuan Pertama Siklus II 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < nilai ≤ 100 % SB 3 12 

72,8(B) 

2 62,25% < nilai ≤ 81,25% B 18 72 

3 43,75 % < nilai ≤ 62,25 % C 4 16 

4 25% < nilai ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 

Jika data sikap ilmiah siswa di atas kita kaji per indikator 

akan menghasilkan data seperti yang dipaparkan pada tabel 25. 
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Tabel 25.  Data Sikap Ilmiah Siswa per Indikator pada 

Pertemuan Pertama Siklus II 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 83 SB 

2 2 80 B 

3 3 69 B 

4 4 73 B 

5 5 74 B 

6 6 68 B 

7 7 71 B 

8 8 67 B 

9 9 66 B 

10 10 77 B 

 Dari hasil percobaan pembuatan kue Clorot dan 

hubungannya dengan perubahan wujud benda, kategori sikap ilmiah 

siswa terburuk pada indikator 9 yaitu menanyakan data yang 

diperoleh dari kelompok lain, dengan perolehan skor dan persentase 

sebanyak 66 (B). Siswa sibuk dengan percobaan pada masing-

masing kelompok. Pembagian kerja dalam kelompok telah efektif 

sehingga siswa tidak menanyakan data yang diperoleh dari 

kelompok lain. Siswa berfikir jika data kelompok lain akan 

didiskusikan bersama sewaktu pembahasan di kelas. Sikap ilmiah 

siswa yang paling menonjol terdapat pada indikator 1 yaitu 

menanyakan tujuan percobaan yang dilakukan, dengan perolehan 

skor dan persentase sebanyak 63 (B).  Siswa antusias dengan 

percobaan, sebelum mengawali percobaan siswa melakukan diskusi 

aktif tentang tujuan percobaan, yaitu mengetahui manfaat perubahan 

wujud dalam proses pembuatan kue Clorot sehingga siswa dapat 

mengefektifkan pembuatan kue Clorot agar didapat hasil maksimal. 

 

2) Siklus II Pertemuan Kedua 

Pertemuan keduaa pada tindakan siklus II dilaksanakan pada 

hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 selama 3 jam pembelajaran.  

a)  Kegiatan Awal 
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Sebelum kegiatan awal dimulai guru mempersiapkan ruang, alat, 

serta media pembelajaran yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Guru 

mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka pelajaran dengan 

salam, berdoa kemudian melakukan presensi kehadiran siswa. Seluruh 

siswa kelas VI masuk dan menghadiri pelajaran pada pertemuan kedua 

siklus II. Guru memberikan apersepsi dengan menunjukkan kue 

Lompong sebagai salah satu makanan tradisional dari Kabupaten 

Purworejo yang telah banyak berkembang dan dikenal di luar daerah. 

Kemudian guru mengajukan pertanyaan: “Adakah diantara kalian yang 

pernah membuat kue lompong? Alat apa saja yang dibutuhkan? Tahan 

panas atau tidak? Siapa yang dapat menjelaskan?”  

Langkah berikutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu belajar tentang benda konduktor isolator  melalui pembuatan kue 

lompong. 

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur Hidayati, 

S. Pd untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan yang terdapat 

pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan awal 

menunjukkan bahwa sebagian siswa terlihat masih kurang aktif 

menjawab pertanyaan guru, sehingga guru menggunakan kartu tanya 

untuk memotivasi siswa. 

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan garis besar materi pelajaran, terlebih 

dahulu guru menjelaskan metode pembelajaran etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Kemudian guru selaku peneliti menyampaikan tata cara 

bagaimana siswa melakukan kegiatan selama proses pembelajaran 

dengan tujuan supaya siswa paham dan tertarik dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. 

Langkah berikutnya adalah guru meminta siswa untuk bergabung 

dengan kelompok yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 kelompok 
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dengan keanggotaan 5 siswa per kelompoknya. Guru menyampaikan 

materi tentang benda konduktor isolator yang akan dipelajari siswa. 

Guru sekaligus sebagai peneliti memberi contoh yang paling sederhana 

agar siswa dapat lebih mengeksplorasi secara lebih mendalam. 

Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Pada pukul 07.40 siswa telah berada dalam kelompoknya. 

Rumusan masalah pada pertemuan kedua siklus II adalah 

bagaimana cara mengidentifikasi benda konduktor dan isolator pada 

percobaan pembuatan Kue Lompong? 

b) Membuat hipotesis 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru dan 

mencarinya di buku paket siswa (Teknik scaffolding tipe schema 

building). Rumusan hipotesis mengandung jawaban sementara 

tentang cara mengidentifikasi benda konduktor dan isolator pada 

percobaan pembuatan Kue Lompong, yaitu jika benda mampu 

menghantarkan panas dengan baik, benda tersebut tergolong benda 

konduktor, sebaliknya jika benda tidak dapat menghantarkan panas 

dengan baik, maka benda termasuk isolator.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif antara 

guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. Siswa 

merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama teman 

kelompoknya. Percobaan yang dilakukan adalah membuat Kue 

Lompong dan mengidentifikasi permasalah tentang cara 

membedakan benda konduktor dan isolator pada percobaan 
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pembuatan Kue Lompong (Teknik Scaffolding tipe re-presenting 

text, merubah teks menjadi tabel agar mudah terbaca).  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Pada tahap ini, siswa secara berkelompok melakukan 

kolaborasi untuk melakukan percobaan bersama teman 

kelompoknya. Percobaan yang dilakukan adalah membuat Kue 

lompong dan mengidentifikasi permasalahan tentang cara 

mengidentifikasi benda konduktor dan isolator pada percobaan 

pembuatan Kue Lompong. Aktivitas pada tahap ini, antara lain: (a) 

mengidentifikasi argumen saintifik bagaimana membedakan benda 

konduktor dan isolator, (b) mencari literatur makanan khas agar 

lebih memahami proses pembuatannya serta keterkaitannya dengan 

materi eneri panas (c) memahami benda konduktor dan isolator 

yang digunakan pada pembuatan kue lompong (Teknik scaffolding 

tipe developing metacognition, membimbing siswa melakukan 

percobaan mandiri, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan siswa) 

Siswa aktif pada waktu melakukan percobaan berdasarkan 

langkah kerja yang telah ditentukan. Siswa melakukan pengamatan 

terhadap alat dan bahan. Siswa ingin tahu benda konduktor dan 

isolator yang digunakan pada percobaan. Sebagian siswa mengamati 

proses percobaan, membaca petunjuk LKS sebelum melakukan 

kegiatan, dan melakukan tanya jawab mencari informasi. 

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Siswa melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa asyik dengan proses 

percobaan dan analisis data. Siswa melakukan uji hipotesis 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan atau diperoleh bahwa: 

jika benda mampu menghantarkan panas dengan baik, benda 

tersebut tergolong benda konduktor, sebaliknya jika benda tidak 

dapat menghantarkan panas dengan baik, maka benda termasuk 

isolator. Terlihat semua siswa telah aktif mengumpulkan data dan 
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informasi berdasarkan percobaan. Siswa mencatat hasil data 

percobaan. 

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang membuat kue 

lompong dan mengidentifikasi permasalah tentang benda konduktor 

isolator yaitu (a) Benda konduktor adalah benda yang mampu 

menghantarkan panas dengan baik (b) Contoh benda konduktor 

pada pembuatan kue lompong adalah: sendok, dandang, saringan. 

Sedangkan contoh benda isolator adalah air, cobek, ulekan, baskom 

plastik, daun, tali dll. Masing-masing kelompok menunjuk satu 

orang untuk mempresentasikan hasil yang dibuat di depan kelas. 

Langkah terakhir yaitu guru memberikan informasi tambahan dan 

melengkapi jawaban siswa yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

tahapan merumuskan hipotesis sederhana, siswa telah mampu 

mengajukan rumusan hipotesis dengan tepat. Guru memberikan 

hanya jika diperlukan (Teknik Scaffolding tipe contextualization).  

 Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga 

siswapun telah aktif melakukan pengamatan dan percobaan. Dengan 

bantuan LKS dan bimbingan guru siswa melakukan percobaan 

berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan. Siswa melakukan 

uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan yang diberikan 

berdasarkan percobaan. Sewaktu tahap merumuskan kesimpulan 

siswapun telah mampu merumuskan kesimpulan dengan tepat 

begitu juga pada saat guru meminta perwakilan kelompok secara 

sukarela untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi, siswa 

mulai berani. Siswa lain pun bersikap terbuka dengan saling 

berdiskusi tentang hasil percobaan. Kesimpulan yang disampaikan 

siswa sudah tepat.  

e) Kegiatan penutup 
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Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Tahapan berikutnya 

adalah guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan mengadakan refleksi bersama siswa dan 

salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar observasi. 

Data observasi sikap ilmiah secara detail dipaparkan pada lampiran 12. 

Sedangkan distribusi frekuensi persentase observasi sikap ilmiah siswa 

pertemuan kedua siklus II dapat dilihat pada tabel 26.  

Tabel 26. Distribusi Frekuensi Persentase Observasi Sikap Ilmiah 

Siswa Pertemuan kedua Siklus Dua 

No 
Kemampuan 

Literasi Sains Siswa 

Krite 

Ria 

Frekuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

1 81,25  - 100 SB 7 28 

79,6 (B) 
2 62,25 - 81,25 B 17 68 

3 43,75 - 62,25 C 1 4 

4 25 - 43,75 K 0 0 

Jumlah 25 100  

Pada tabel diatas terlihat bahwa 7 siswa (28%) memiliki sikap 

ilmiah sangat baik, 17 siswa (68%) memiliki sikap ilmiah baik, dan 1 

siswa (4%) memiliki sikap ilmiah cukup. Rerata sikap ilmiah siswa 

pada pertemuan kedua siklus II sebesar 79,6 dan berada pada kisaran 

baik. Terjadi peningkatan pada sikap ilmiah siswa karena siswa telah 

mampu bereksplorasi dengan alat dan bahan yang akan digunakan pada 

percobaan. Siswa telah menunjukkan partisipasi aktif. Siswa melakukan 

percobaan dengan sungguh-sungguh. Siswa bertanya jika terdapat hal 

yang membingungkan, siswa menanyakan langkah percobaan dan 

menyesuaikannya dengan LKS. Siswa melakukan pengamatan dengan 

melibatkan indera.  

Jika data sikap ilmiah siswa di atas kita kaji per indikator akan 

menghasilkan data seperti yang dipaparkan pada tabel 27. 
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Tabel 27.  Data Sikap Ilmiah Siswa per Indikator pada 

Pertemuan Kedua Siklus II 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 88 SB 

2 2 84 SB 

3 3 76 B 

4 4 81 B 

5 5 70 B 

6 6 73 B 

7 7 81 B 

8 8 76 B 

9 9 76 B 

10 10 91 SB 

 Dari hasil percobaan pembuatan kue Lompong dan 

hubungannya dengan benda konduktor isolator, kategori sikap 

ilmiah siswa terburuk pada indikator 5 yaitu melakukan pengamatan 

atau percobaan yang dilakukan, dengan perolehan skor dan 

persentase sebanyak 70 (B). Siswa sibuk dengan langkah kerja 

percobaan pada masing-masing kelompok sehingga terkadang 

pengamatan siswa meleset. Sikap ilmiah siswa yang paling 

menonjol terdapat pada indikator 10 yaitu menanggapi dan 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain, dengan perolehan skor 

dan persentase sebanyak 91 (SB). Siswa melakukan diskusi aktif 

tentang tujuan dan manfaat percobaan, yaitu belajar tentang benda 

konduktor isolator melalui kegiatan pembuatan kue lompong, 

mengetahui manfaat pemilihan benda konduktor dan isolator pada 

proses pembuatan kue lompong sehingga siswa dapat 

mengefektifkan pembuatan kue lompong agar didapat hasil 

maksimal. 

 

3).  Proses Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga pada tindakan siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu, tanggal 26 Juli 2017 selama 3 jam pembelajaran. 2 jam pertama 



85 
  

85 
  

siswa melakukan pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding pada materi energi panas, sedangkan satu jam berikutnya 

siswa melakukan tes kemampuan literasi sains siswa. Secara garis besar 

langkah-langkah pelaksanaan metode etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Guru 

mengkondisikan kelas, dilanjutkan dengan membuka pelajaran 

dengan salam, berdoa kemudian melakukan presensi kehadiran 

siswa. Seluruh siswa kelas VI masuk dan menghadiri pelajaran pada 

pertemuan ketiga siklus II. Guru menginformasikan kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran secara runtut kepada 

siswa agar siswa mengetahui apa saja yang akan mereka pelajari 

pada pertemuan tersebut. Selain itu guru juga menjelaskan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pada siklus II, 

pertemuan ketiga, materi yang akan dibahas adalah hantaran panas 

dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekitar siswa dan melakukan 

permainan Pinball. Guru memberikan apersepsi untuk mengarahkan 

siswa memasuki materi yang akan dipelajari dengan menunjukkan 

permainan Pinball.  

Observasi kegiatan awal dilakukan oleh Ibu Dewi Nur 

Hidayati, S. Pd dan pengamat budaya di lingkungan sekitar siswa 

untuk mengamati sikap siswa berdasarkan panduan yang terdapat 

pada lembar observasi. Hasil observasi pada kegiatan awal 

menunjukkan bahwa siswa terlihat aktif melakukan pengamatan 

awal pada saat guru melakukan apersepsi. Siswa juga aktif 

mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan dan rencana 

kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan diskusi kelas, sebagian 

besar siswa aktif menyampaikan pendapatnya mengenai sifat 

hantaran benda. Seluruh siswa aktif menuliskan pertanyaannya pada 

kartu tanya dan beberapa siswa yang memperoleh kesempatan untuk 
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menjawab, antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Selain itu, dalam kegiatan diskusi kelas sebagian besar siswa terlihat 

aktif menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang akan 

dipelajari.  

b) Kegiatan Inti 

Guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok 

yang sudah ditentukan. Terbentuk 5 kelompok dengan keanggotaan 

5 siswa per kelompoknya. Guru menjelaskan materi sifat hantaran 

panas di sekitar siswa secara garis besar kepada siswa. Guru 

sekaligus sebagai peneliti memberi contoh yang paling sederhana 

agar siswa dapat lebih mengeksplorasi secara mendalam lagi 

tentang sifat hantaran panas yang terdapat di sekitar siswa. Hal ini 

juga bertujuan untuk mengaktifkan siswa dalam berfikir. Setelah 

menerangkan garis besar materi menggunakan powerpoint dan 

memberikan sifat dan benda penghantar panas di sekitar siswa, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah disampaikan. Rangkaian penjelasan guru, 

peringatan tentang hal-hal yang penting dan harus diperhatikan, 

motivasi, penguraian masalah, dan pemberian contoh merupakan 

penerapan teknik scaffolding tipe modeling. 

Guru menerapkan langkah-langkah metode pembelajaran 

etnoinkuri berbantuan teknik scaffolding dengan rincian sebagai 

berikut : 

a) Menyajikan pertanyaan esensial atau masalah  

Langkah pertama guru memberikan masalah yang dapat 

dijadikan pedoman siswa untuk menentukan percobaan apa 

yang akan dibuat. Dengan demikian siswa dapat membuat 

percobaan sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Pertanyaan 

esensial dari guru adalah bagaimana cara mengaitkan materi 

hantaran panas (benda konduktor isolator) dengan permainan 

Pinball? 
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b) Merumuskan hipotesis sederhana 

Siswa secara berkelompok mengajukan rumusan hipotesis 

sederhana mengenai rumusan masalah yang disampaikan guru 

dan mencarinya di buku permainan tradisional siswa (Teknik 

scaffolding tipe schema building, membaca teks, membuat 

bagan). Rumusan hipotesis mengandung jawaban sementara 

tentang cara mengaitkan materi hantaran panas (konduktor, 

isolator) dengan permainan Pinball. Rumusan hipotesis adalah: 

dengan memodifikasi aturan permainan Pinball.  

c) Merancang percobaan 

Perencanaan percobaan dilakukan secara kolaboratif 

antara guru dan siswa. Guru beperan sebagai mentor bagi siswa. 

Siswa merencanakan percobaan dengan berdiskusi bersama 

teman kelompoknya. Percobaan yang akan dilakukan adalah 

memainkannya dengan mengaitkan materi hantaran panas, yaitu 

konduktor, isolator (membahas energi panas dan mengaitkannya 

dengan budaya sekitar siswa – Scaffolding tipe 

contextualization).  

d) Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

Percobaan melakukan permainan Pinball dengan 

mengaitkan materi hantaran panas, yaitu kondutor isolator. 

Aktivitas yang dilakukan antara lain: (a) bermain Pinball, (b) 

menebalinya dengan spidol, (c) menjawab pertanyaan jika 

gundu mengenai kotak pertanyaan tentang hantaran panas 

(teknik scaffolding tipe developing metacognition, membimbing 

siswa melakukan percobaan mandiri, mengoreksi dan 

memperbaiki kesalahan siswa) 

Siswa asyik melakukan kegiatan percobaan dalam upaya 

mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencatat hasil 

percobaan berupa pengetahuan baru tentang hantaran panas 

(benda konduktor dan isolator).  
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e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Siswa melakukan uji hipotesis berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan atau diperoleh pada percobaan. Analisis data 

menunjukkan bahwa: Cara mengaitkan materi energi panas 

dengan permainan Pinball adalah memodifikasi pola 

permainannya.  

f) Membuat kesimpulan 

Siswa merumuskan kesimpulan tentang percobaan yang 

dilakukannya. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang 

untuk mempresentasikan hasil yang dibuat di depan kelas. Guru 

memberikan informasi tambahan dan melengkapi jawaban siswa 

yang kurang tepat. 

Hasil observasi pada kegiatan inti menunjukkan bahwa pada 

sebagian besar siswa aktif menyampaikan rumusan hipotesis 

sederhana yang telah ditulis. Pada tahap mengumpulkan 

data/informasi, seluruh siswa aktif dalam melakukan pengamatan 

dan percobaan. Siswa mengamati alat dan bahan untuk melakukan 

percobaan. Siswa melakukan permainan berdasarkan langkah kerja 

yang ditentukan. Seluruh siswa aktif mencatat data hasil 

pengamatan/percobaan. Siswa melakukan uji hipotesis dengan 

menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS. Pada tahap 

merumuskan kesimpulan, siswa aktif menyampaikan kesimpulan. 

Pada tahapan mengumpulkan data atau informasi juga hanya 

sebagian siswa aktif melakukan pengamatan dan percobaan. Dengan 

bantuan LKS dan bimbingan guru siswa melakukan percobaan 

berdasarkan langkah kerja yang telah ditentukan. Tetapi siswa 

masih bingung menerjemahkan langkah kerja pada LKS. 

Siswa melakukan uji hipotesis dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan permainan Pinball dan mengkaitkannya 

dengan energi panas. Pada tahap merumuskan kesimpulan, sewaktu 

guru meminta perwakilan kelompok secara sukarela untuk 
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menyampaikan kesimpulan hasil diskusi, siswa telah bersedia maju 

secara sukarela.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa menyampaikan 

kesimpulannya mengenai hantaran panas (konduktor, isolator) yang 

terdapat pada kotak soal. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan refleksi bersama siswa dan salam. 

Sikap ilmiah siswa diobservasi menggunakan lembar 

observasi. Data observasi sikap ilmiah siswa pada pertemuan ketiga 

siklus II secara detail dipaparkan pada lampiran 12. Sedangkan 

distribusi frekuensi persentase observasi sikap ilmiah siswa kelas VI 

SDN Kemiri pada pertemuan ketiga siklus pertama dapat dilihat 

pada tabel 28. 

Tabel 28.  Distribusi Frekuensi Persentase Observasi 

 Sikap Ilmiah Siswa Pertemuan Ketiga Siklus II 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 10 40 

83,1 (SB) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 14 56 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 1 4 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan tabel 28, terlihat bahwa rerata sikap ilmiah siswa 

sebesar 83,1 dan berada pada kisaran sangat baik. Sepuluh siswa 

(40%) memiliki sikap ilmiah baik, 14 (56%) siswa sikap ilmiahnya 

baik, dan 1 (4%) siswa mempunyai sikap ilmiah cukup. Jika data 

sikap ilmiah kita kaji per indikator akan menghasilkan data seperti 

yang dipaparkan pada tabel 29. Kategori sikap ilmiah siswa 

terburuk pada indikator 6 yaitu menanyaka pendapat teman, dengan 

perolehan skor dan persentase sebanyak 74 (B). Sedangkan sikap 

ilmiah siswa yang paling menonjol terdapat pada indikator 1 dan 10 

yaitu menanyakan tujuan percobaan yang dilakukan serta 
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menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan 

perolehan skor dan persentase sebanyak 91 (SB). 

Tabel 29.  Data Sikap Ilmiah Siswa per Indikator pada 

Pertemuan Ketiga Siklus II 

No 

Indikator 

Sikap 

Ilmiah 

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 91 SB 

2 2 88 SB 

3 3 80 B 

4 4 84 SB 

5 5 83 SB 

6 6 74 B 

7 7 84 SB 

8 8 76 B 

9 9 80 B 

10 10 91 SB 

  

Setelah 2 jam pertama siswa melakukan permainan Pinball 

penghantar panas, pada pertemuan ketiga juga diadakan tes kemampuan 

literasi sains untuk mengetahui kemampuan literasi sains siswa setelah 

dilakukan tindakan berupa penerapan metode pembelajaran etnoinkuiri 

berbantuan teknik scaffolding materi energi panas pada siklus II. Guru 

dan observer membagikan lembar tes, selanjutnya siswa mengerjakan 

tes secara individu. Pada saat pelaksanaan tes, suasana berjalan lancar 

dan tertib. Siswa mengerjakan tes sesuai waktu yang telah dialokasikan. 

Siswa juga telah dapat mengendalikan diri sehingg tidak gaduh. Setelah 

waktu yang ditentukan habis, siswa mengumpulkan hasil tes 

kemampuan literasi sains kepada guru. 

Hasil dari tes kemampuan literasi sains 2 ini akan dibandingkan 

dengan hasil tes kemampuan literasi sains pada siklus I, sehingga 

didapat perbandingan nilai serta rata-rata kemampuan literasi sains siwa 

sesudah dilaksanakan tindakan siklus I dan siklus II. Kemampuan 

literasi sains siswa dipaparkan pada tabel 30. 
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Tabel 30.  Distribusi Frekuensi Persentase Kemampuan 

Literasi Sains Siswa Siklus II 

No 
Kemampuan 

Literasi Sains Siswa 

Krite 

Ria 

Frekuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

1 81,25  - 100 SB 10 40 

78,22 (B) 

2 62,25 - 81,25 B 14 56 

3 43,75 - 62,25 C 1 4 

4 25 - 43,75 K 0 0 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 10 siswa (40%) memiliki 

kemampuan literasi sains sangat baik, 14 siswa (56%) memiliki 

kemampuan literasi sains baik, dan 1 siswa (4%) memiliki literasi sains 

cukup. Rerata kemampuan literasi sains siswa sebesar 78,22 dan berada 

pada kisaran baik. 

Jika kemampuan literasi sains siswa pada siklus I kita uraikan per 

indikator, akan diperoleh gambaran mendetail, indikator nomor berapa 

siswa memiliki kemampuan literasi terbaik, dan sebaliknya pada 

indikator nomor berapa kemampuan literasi sains siswa terendah. Data 

kemampuan literasi sains siswa per indikator dipaparkan pada tabel 31. 

Tabel 31. Data Kemampuan Literasi Sains Siswa per Indikator Siklus II 

No 

Indikator 

Kemampuan 

Literasi 

Sains Siswa 

Skor  Persentase Klasifikasi 

1 1 24 96 SB 

2 2 21 84 SB 

3 3 13 52 C 

4 4 17 68 B 

5 5 18 72 B 

6 6 22 88 SB 

7 7 24 96 SB 

8 8 20 80 B 

9 9 17 68 B 

Berdasarkan tabel 31, indikator terjelek yang paling tidak dikuasai 

siswa pada kemampuan literasi sains adalah indikator 3 yaitu evaluasi 

dalam menggunakan informasi saintifik dengan perolehan skor 3 dan 

persentase 52% (C). Sedangkan kemampuan literasi sains siswa yang 
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paling menonjol terdapat pada indikator 1 (mengidentifikasi argument 

saintifik yang tepat) serta indikator 7 yaitu pemecahan masalah dengan 

menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk statistik probabilitas 

dengan perolehan skor 24 dan dan persentase sebanyak 96 (SB). 

c. Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

pembelajaran materi energi panas dengan metode etnoinkuiri berbantuan 

teknik scaffolding. Pelaksanaan refleksi dilakukan peneliti bersama 

observer dengan melihat perbandingan antara data observasi sikap ilmiah 

pada pertemuan satu, dua, dan tiga siklus II. Sedangkan refleksi 

kemampuan literasi sains siswa dilakukan dengan membandingkan 

kemampuan literasi siswa tahapan prasiklus, siklus I dan siklus II. 

Perbandingan sikap ilmiah siswa pada pertemuan satu, dua, dan 

tiga pada siklus II dipaparkan pada tabel 32. 

Tabel 32.  Perbandingan Observasi Sikap Ilmiah Siklus II 

No Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Siklus I 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 81,25 % < x ≤ 100 % ST 12 28 40 

2 62,25% < x ≤ 81,25% T 72 68 56 

3 43,75 % < x ≤ 62,25 % C 16 4 4 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 0 

Rerata 72,8 (B) 79,6 (B) 83,1 (SB) 

 

Gambar 9. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa pada Siklus II 
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Dari gambar 9 terlihat peningkatan sikap ilmiah siswa. Pada pertemuan 

pertama, rerata sikap ilmiah siswa sebesar 72,8 (B), pertemuan kedua 

79,6 (B), sedangkan pada pertemuan ketiga siklus II sebesar 83,1(SB). 

Persentase siswa yang mempunyai sikap ilmiah sangat baik meningkat 

dari 12% (pertemuan pertama) menjadi 28% (pertemuan kedua) dan 

40% (pertemuan ketiga siklus II). Persentase siswa yang mempunyai 

sikap ilmiah baik menurun dari 72% pada pertemuan pertama menjadi 

68% pada pertemuan kedua dan 56% untuk pertemuan ketiga. 

Sedangkan persentase siswa yang mempunyai sikap ilmiah cukup juga 

mengalami penurunan dari 16% pada pertemuan pertama menjadi 4% 

dan 4% pada pertemuan kedua dan ketiga siklus II.  

Perbandingan kemampuan literasi sains siswa pada tahapan 

siklus I dan siklus II dipaparkan pada tabel 33. 

Tabel 33. Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Siklus I dan Siklus II 

No 
Kemampuan 

Literasi Sains 

Krite 

ria 

Siklus I Siklus II 

Fre 

kuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

Fre 

kuensi 
% 

Rerata 

Kelas 

1 81,25  < x ≤ 100  SB 3 12 

70,67 

(C) 

10 40 

78,22 

(B) 

2 62,25 < x ≤ 81,25 B 18 72 14 56 

3 43,75 < x ≤ 62,25 C 14 56 1 4 

4 25 < x ≤ 43,75  K 0 0 0 0 

 

Gambar 10. Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa 
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Berdasarkan persentase rerata sikap ilmiah siswa dari keseluruhan 

siswa telah mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan (persentase 

rerata sikap ilmiah menunjukkan minimal 75% (dalam penelitian sebesar 

83,1%) minimal dalam kriteria tinggi. Selain itu, berdasarkan nilai 

kemampuan literasi sains siswa menunjukkan 75% dalam kategori baik 

(96% dari seluruh jumlah siswa dengan nilai kemampuan literasi sains 

sebesar 78,22) juga mengindikasikan telah tercapainya kriteria keberhasilan 

yang ditentukan.  

 

 

Gambar 11. Dokumentasi Siklus II 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi sikap ilmiah siswa dan studi dokumentasi 

kemampuan literasi sains siswa kelas VI SDN Kemiri, Purworejo pada materi 

IPA sebelum dilakukan tindakan masih rendah. Rerata sikap ilmiah siswa 

pada tahap prasiklus sebesar 43,70 dan tergolong dalam kategori kurang, 
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sedangkan kemampuan literasi sains siswa pada tahap prasiklus sebesar 43,11 

masuk dalam klasifikasi kurang. Penyebabnya adalah materi energi panas 

disampaikan secara konvensional, menggunakan metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab, dan penugasan. Guru menyampaikan materi energi panas secara 

verbal. Hal tersebut menjadikan kurangnya sikap antusias siswa saat proses 

kegiatan belajar mengajar IPA di sekolah, siswa sekedar melaksanakan tugas 

dari guru sehingga siswa belum terlalu mengerti tentang apa tujuan 

sebenarnya dari tugas yang diberikan oleh guru. Hasibuan dan Moedjiono 

(2009: 13) mengemukakan bahwa kelemahan metode ceramah adalah siswa 

cenderung pasif, pengaturan kecepatan secara klasikal ditentukan oleh 

pengajar, kurang cocok untuk pembentukan keterampilan sikap dan cenderung 

menempatkan pengajar sebagai otoritas terakhir. 

Proses pembelajaran IPA materi energi panas seharusnya menekankan 

siswa aktif mencari dan menemukan sendiri suatu konsep sehingga 

membentuk sikap ilmiah seutuhnya dan meningkatkan kemampuan literasi 

sains siswa. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa 

dalam upaya memperoleh suatu pengetahuan dan membentuk sikap ilmiah. 

Proses pembelajaran seharusnya melibatkan siswa aktif di setiap kegiatan 

pembelajaran yang meliputi sikap ingin tahu, berpikir kritis, berpikir terbuka 

dan kerja sama.  

Pemilihan metode yang tepat menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains dalam 

pembelajaran IPA. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA di SD adalah metode etnoinkuiri. Seperti halnya pengertian 

inkuiri menurut Sanjaya (2009), maka etnoinkuiri merupakan suatu cara atau 

mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang 

didasarkan pada struktur logis berbantuan budaya daerah setempat. 

Etnoinkuiri ini juga harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat 

diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang 

spesifik. Karena itu, etnoinkuiri umumnya memuat rangkaian kegiatan koleksi 
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data atau fakta melalui observasi dan eksperimen, kemudian memformulasi 

dan menguji hipotesis.  

Salah satu kelemahan dalam pembelajaran etnoinkuiri ketika tidak 

semua siswa mampu mengikuti pembelajaran tersebut terjawab melalui teknik 

scaffolding. Scaffolding terkait erat dengan ZPD (Zone of Proximal 

Development) yang berarti daerah yang menjembatani daerah kemampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri dengan daerah ketidakmampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri (Vygotsky dalam Galloway, 2006). 

Budaya yang menjadi basis pembelajaran inkuiri pada penelitian ini adalah 

batik Adi Purwo, permainan dam-daman (siklus 1), kue Clorot, kue lompong 

dan permainan Pinball (siklus 2). Teknik scaffolding yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah modeling, contextualization, schema building, re-

presenting text, dan developing metacognition.  Langkah-langkah 

pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding adalah 1) menyajikan 

pertanyaan atau masalah; 2) membuat hipotesis; 3) merancang percobaan; 4) 

melakukan percobaan untuk memperoleh informasi; 5) dan mengumpulkan 

menganalisis data; dan 6) membuat kesimpulan.  

Proses pembelajaran pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan 

sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA materi energi panas dengan 

menggunakan metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding. Siswa 

antusias mencari jawaban dengan cara melakukan diskusi bersama 

kelompoknya. Siswa aktif dalam aktivitas mengamati, mendengarkan 

penjelasan guru, mengemukakan pendapat, mengajukan berbagai 

kemungkinan pemecahan masalah dan menulisnya, memilih alat dan bahan, 

melakukan percobaan berdasarkan langkah kerja yang ditentukan, mencatat data 

hasil pengamatan, menggambar objek pengamatan/hasil percobaan, 

menemukan jawaban berdasarkan hasil percobaan dan merumuskan 

kesimpulan. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa dalam 

aktivitas pembelajaran. 

Kemampuan literasi sains siswa pada siklus I pun meningkat apabila 

dibandingkan dengan kemampuan literasi sains siswa pada tahapan prasiklus. 
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Hal tersebut disebabkan oleh siswa sudah mulai mampu mengolah data yang 

diperoleh dari hasil percobaan, merubah data tersebut ke dalam bentuk grafik 

agar lebih mudah dibaca, mengetahui variabel penelitian melalui percobaan 

yang didasari oleh sikap ingin tahu sehingga siswa melibatkan penggunaan 

indera dalam percobaan. Penggunaan alat indera merupakan salah satu ciri-ciri 

sikap ingin tahu yang merupakan dimensi pada sikap ilmiah siswa Sekolah 

Dasar sesuai dengan pendapat Samatowa (2006) yang menjelaskan bahwa 

seleksi impresi-impresi indera merupakan landasan dari pertumbuhan 

pengetahuan. Pertumbuhan pengetahuan berdampak positif terhadap 

kemampuan literasi sains siswa. 

Hasil observasi sikap ilmiah siswa pada siklus I menunjukkan belum 

tercapainya kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari rata-rata persentase sikap ilmiah siswa berdasarkan observasi pada 

pertemuan pertama yaitu 50,1 (C), pada pertemuan kedua meningkat menjadi 

51,3 (C), dan pada pertemuan ketiga sebesar 53,5 (C). Selain itu berdasarkan 

skor kemampuan literasi sains siswa juga menunjukkan belum tercapainya 

kriteria keberhasilan yang diharapkan. Hasil perhitungan kemampuan literasi 

sains siswa dapat diamati pada tabel . Rerata kemampuan literasi siswa pada 

siklus I sebesar 70,67 (C) dan telah memenuhi kriteria baik 62,25 – 81,25), 

tetapi peneliti ingin mengetahui sejauh apa kemampuan literasi siswa jika 

dilakukan tindakan siklus II. 

Dengan melihat hasil yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan 

penelitian siklus I pertemuan pertama, kedua, dan ketiga maka peneliti 

memutuskan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut pada siklus II. 

Tindakan yang diputuskan untuk diperbaiki yaitu pada aspek menyajikan 

masalah atau pertanyaan (orientasi), merumuskan hipotesis sederhana, dan 

merumuskan kesimpulan. 

Rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk 

menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa adalah dengan memberikan 

motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga siswa dapat berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran (Gagne dan Briggs (Yamin, 2007)). Oleh karena 
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itu, guru dan peneliti memutuskan untuk melakukan pembelajaran luar kelas 

bersama penggiat budaya lokal dan kartu tanya untuk memotivasi dan menarik 

perhatian siswa. Selain itu peneliti memberikan penghargaan secara verbal 

agar merangsang dan menumbuhkan motivasi siswa untuk aktif terlibat dalam 

setiap aktivitas pembelajaran sehingga meningkatkan sikap ilmiah dan 

kemampuan literasi sains siswa. 

Proses pembelajaran siklus II menunjukkan adanya peningkatan sikap 

ilmiah siswa. Sikap ilmiah siswa pada pertemuan pertama sebesar 72,8 (B), 

meningkat menjadi 79,6 (B) pada pertemuan kedua, dan memuncak pada 

pertemuan ketiga menjadi 83,1 (SB). Begitu juga dengan kemampuan literasi 

sains siswa. Pada siklus I, kemampuan literasi sains siswa sebesar 70,67 (B) 

,naik menjadi pada pertemuan kedua 78,22 (B). Kriteria keberhasilan telah 

tercapai, sehingga peneliti merasa tidak perlu untuk melanjutkan ke siklus III. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding pada materi energy 

panas terhadap sikap ilmiah dan kemampuan literasi sains siswa kelas 6 

SDN Kemiri Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui pembelajaran inkuiri 

berbasis budaya lokal setempat (batik Adi Purwo, kue clorot, kue 

lompong, permainan dam-daman, dan permainan pinball) dengan 

tahapan pembelajaran mulai dari menyajikan pertanyaan essensial atau 

masalah; merumuskan hipotesis sederhana; merancang percobaan; 

melakukan percobaan untuk memperoleh informasi; mengumpulkan dan 

menganalisis data; membuat kesimpulan dan berbantuan teknik 

modeling, contextualization, schema building, representing text, dan 

developing metacognition. 

2. Penggunaan metode pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas 6 SD Negeri 

Kemiri Purworejo tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan 

dengan peningkatan rerata persentase sikap ilmiah siswa minimal tinggi 

dari pra siklus sebesar 43,7 (K), meningkat pada siklus I (pertemuan 1 

sebesar 50,1 (C), pertemuan 2 sebesar 51,3 (C), pertemuan 3 sebesar 

53,5 (C)) dan siklus II (pertemuan 1 sebesar 72,8 (B), pertemuan 2 

sebesar 79,6 (B), dan pertemuan 3 sebesar 83,1% ). 

3. Penggunaan metode pembelajaran etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa kelas 6 

SD Negeri Kemiri Purworejo tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan rerata persentase kemampuan literasi 

sains siswa minimal tinggi dari pra siklus sebesar 43,11 (K), meningkat 

pada siklus I (70,67 (B)) dan siklus II (78,22 (B)) 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar: 

1. Guru menggunakan metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding 

sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang disampaikan 

2. Metode etnoinkuiri berbantuan teknik scaffolding dapat diterapkan pada 

pembelajaran IPA siswa kelas VI dengan memperhatikan kesiapan guru 

dan siswa 

3. Membiasakan siswa untuk belajar dengan metode inkuiri karena 

pembelajaran inkuiri memberikan peluang realisasi praktek menemukan 

dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga membentuk sikap 

ilmiah seutuhnya dan meningkatkan kemampuan literasi sains siswa 

4. Jika guru berperan sebagai peneliti hendaknya guru mempunyai strategi 

tertentu termasuk penggunaan waktu agar proses pembelajaran tetap 

berlangsung sesuai jadwal dan penelitian juga berjalan sesuai prosedur 

penelitian 
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Lampiran 1.  Lembar Observasi Sikap Ilmiah Siswa 

 

LEMBAR OBSERVASI 

SIKAP ILMIAH SISWA 

 

Petunjuk : 

Lembar ini diisi oleh guru yang menilai siswa. Berilah tanda checklist () pada 

kolom skor sesuai sikap ilmiah yang ditampilkan oleh siswa. 

 

Nama Siswa : ………………………………….. 

Kelas : ………………………………….. 

Tanggal Pengamatan  : ………………………………….. 

Materi Pokok : ………………………………….. 

 

No Aspek-aspek yang dinilai 
Rentang 

1 2 3 4 

1. Menanyakan tujuan percobaan yang dilakukan     

2. Menanyakan penggunaan alat dan bahan yang digunakan     

3. 
Menanyakan langkah pengamatan/ percobaan yang 

dilakukan 
    

4. Melakukan pengamatan dengan teliti     

5. 
Aktif dalam melakukan pengamatan/ percobaan yang 

dilakukan 
    

6. Menanyakan pendapat teman lain     

7. Mencatat hasil pengamatan yang dilakukan     

8. Melaporkan hasil pengamatan yang dilakukan     

9. Menanyakan data yang diperoleh dari kelompok lain     

10. 
Menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 
    

 

Rubrik Penilaian Sikap Ilmiah : 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

1. Menanyakan tujuan 

percobaan yang 

dilakukan 

1: Siswa tidak bertanya 

2: Siswa bertanya tidak sesuai materi  

3: Siswa bertanya sesuai materi  
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4: Siswa bertanya sesuai materi dengan santun 

2. Menanyakan 

penggunaan alat dan 

bahan yang digunakan 

1: Siswa tidak bertanya  

2: Siswa bertanya satu kali  

3: Siswa bertanya dua kali  

4: Siswa bertanya lebih dari dua kali 

3. Menanyakan langkah 

pengamatan/ 

percobaan yang 

dilakukan 

1: Siswa tidak bertanya  

2: Siswa bertanya satu kali  

3: Siswa bertanya dua kali  

4: Siswa bertanya lebih dari dua kali 

4. Melakukan 

pengamatan dengan 

teliti 

1: Siswa tidak melakukan pengamatan  

2: Siswa melakukan pengamatan namun tidak 

    teliti  

3: Siswa melakukan sebagian pengamatan dengan 

    teliti  

4: Siswa melakukan semua pengamatan dengan 

    teliti 

5. Aktif dalam 

melakukan 

pengamatan/ 

percobaan yang 

dilakukan 

1: Siswa tidak ikut dalam melakukan pengamatan  

2: Siswa melakukan pengamatan satu kali  

3: Siswa melakukan pengamatan dua kali  

4: Siswa melakukan pengamtan lebih dari dua kali 

6. Menanyakan pendapat 

teman lain 

1: Siswa tidak bertanya  

2: Siswa bertanya satu kali  

3: Siswa bertanya dua kali  

4: Siswa bertanya lebih dari dua kali 

7. Mencatat hasil 

pengamatan yang 

dilakukan 

1: Siswa tidak mencatat data hasil pengamatan  

2: Siswa mencatat hasil pengamatan tetapi  

    tidak lengkap  

3: Siswa mencatat hasil pengamatan dengan 

    lengkap  
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4: Siswa mencatat hasil pengamatan lengkap dan 

    berurutan 

8. Melaporkan hasil 

pengamatan yang 

dilakukan 

1: Siswa tidak membuat laporan  

2: Siswa membuat laporan kurang lengkap  

3: Siswa membuat laporan lengap  

4: Siswa membuat laporan lengkap, jelas dan 

    Beraturan 

9. Menanyakan data 

yang diperoleh dari 

kelompok lain 

1: Siswa tidak menghiraukan temuan teman  

2: Siswa bertanya satu kali  

3: Siswa bertanya dua kali  

4: Siswa bertanya lebih dari dua kali 

10. Menanggapi dan 

menjawab pertanyaan 

dari kelompok lain 

1: Siswa tidak menjawab pertanyaan  

2: Siswa menjawab pertanyaan  

3: Siswa menjawab pertanyaan dengan benar  

4: Siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan 

    santun 

 

Nilai = 
                   

             
  x %  

 

Klasifikasi hasil penilaian =  

Nilai Akhir (%) Klasifikasi 

81,25 % < nilai ≤ 100 % Sangat Baik (SB) 

62,25% < nilai ≤ 81,25% Baik (B) 

43,75 % < nilai ≤ 62,25 % Cukup (C) 

25% < nilai ≤ 43,75 % Kurang (K) 

 

 Purworejo, Juli 2017 

Observer 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 
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Lampiran 2.  Lembar Observasi Keterlaksanaan Penerapan Metode Etnoinkuiri 

Berbantuan Teknik Scaffolding 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal 

Siklus/Pertemuan 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No Aspek yang Diamati 

Pelaksanaan Deskripsi 

Hasil 

Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Orientasi    

 a. Menyiapkan ruang, alat, dan media 

pembelajaran 

   

 b. Melakukan apersepsi    

 c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   

 d. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya 

   

2. Merumuskan Masalah    

 a. Menyampaikan rumusan masalah 

yang menantang siswa untuk 

berpikir memecahkan masalah 

   

 b. Menyampaikan rumusan masalah 

berdasarkan topik pembahasan 

   

3. Merumuskan Hipotesis Sederhana    

 a. Memberi kesempatan siswa untuk 

merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban 

   

 b. Menumbuhkan perhatian siswa 

pada situasi yang memungkinkan 

timbulnya berbagai alternatif 

pemecahan masalah 

   

4. Mengumpulkan Data    

 a. Mempersiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan dalam percobaan 

   

 b. Melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media 

   

 c. Memfasilitasi terjadinya interaksi    
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antara siswa dan sumber belajar 

 d. Memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam dalam 

mengumpulkan data atau informasi 

  \ 

5 Menguji Hipotesis    

 a. Membimbing siswa dalam upaya 

pemecahan masalah 

   

 b. Mengarahkan siswa untuk 

memecahkan masalah berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

   

6. Merumuskan kesimpulan    

 a. Melakukan refleksi pembelajaran 

dengan melibatkan siswa 

   

 b. Membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

   

 

 

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
  

110 
  

Lampiran 3.  Kategori indikator dan sub indikator dalam Instrumen Kemampuan 

Literasi Sains  

 

Kategori indikator dan sub indikator dalam TOSLS 

Instrumen Kemampuan Literasi Sains 

 

No Indikator Sub Indikator 

I. Memahami etnoinkuiri 

yang mengarah pada 

pengetahuan ilmiah 

1. Mengidentifikasi argument saintifik yang 

tepat (I. 1) 

2. Menggunakan pencarian literatur yang 

efektif (I. 2) 

3. Evaluasi dalam menggunakan informasi 

saintifik (I. 3) 

4. Memahami elemen desain penelitian dan 

bagaimana dampaknya terhadap penemuan 

saintifik (I. 4) 

II. Mengorganisasikan, 

menganalisis, dan 

menginterpretasikan data 

kuantitatif dan informasi 

ilmiah 

5. Membuat grafik yang dapat 

merepresentasikan data (I. 5) 

6. Membaca dan menginterpretasikan data (I. 

6) 

7. Pemecahan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kuantitatif termasuk statistik 

probabilitas (I. 7) 

8. Memahami dan mampu 

menginterpretasikan statistik dasar (I. 8) 

9. Menyuguhkan kesimpulan, prediksi 

berdasarkan data kuantitatif (I. 9) 
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Lampiran 4 Data Sikap Ilmiah Siswa Prasiklus 

 

SIKAP ILMIAH SISWA 

TAHAP PRASIKLUS 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 27,5 K 

2 0051796667 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 65 B 

3 0051796669 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 C 

4 0051796669 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 25 62,5 B 

5 0045496980 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 19 47,5 C 

6 0051796677 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 42,5 K 

7 0045496974 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 27 67,5 B 

8 0051796678 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 42,5 K 

9 0051796676 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 45 C 

10 0051796675 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 15 37,5 K 

11 0051796672 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 65 B 

12 0045496975 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 14 35 K 

13 0051796673 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 12 30 K 

14 0051796671 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 27 67,5 B 

15 0045496978 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 18 45 C 

16 0045496976 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 C 

17 0051796668 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 27,5 K 

18 0045496979 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 45 C 

19 0051796664 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 45 C 

20 0051796670 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 50 C 

21 0051796665 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 13 32,5 K 

22 0051796679 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 14 35 K 

23 0051796674 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 15 32,5 K 

24 0049731735 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 27,5 K 

25 0045657422 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 15 37,5 K 

Rerata 17,48 43,7 K 
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Penghitungan persentase : 

            
    

             
      

 

            
  

  
      

 

                  

 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

43,7 (K) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 5 20 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 14 56 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 6 24 

Jumlah 25 100 
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Lampiran 5. Data Kemampuan Literasi Sains Siswa Prasiklus 

 

KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA 

PRASIKLUS 

 

No NISN 
Skor Jml 

Skor 
Nilai 

Klasi 

fikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0045058309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 K 

2 0051796667 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 78 B 

3 0051796669 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 56 C 

4 0051796669 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 78 B 

5 0045496980 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 56 C 

6 0051796677 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 33 K 

7 0045496974 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 67 B 

8 0051796678 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 33 K 

9 0051796676 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 56 C 

10 0051796675 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 33 K 

11 0051796672 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 78 B 

12 0045496975 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 33 K 

13 0051796673 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 33 K 

14 0051796671 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 78 B 

15 0045496978 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 44 C 

16 0045496976 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 44 C 

17 0051796668 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 K 

18 0045496979 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 44 C 

19 0051796664 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 44 C 

20 0051796670 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 56 C 

21 0051796665 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 22 K 

22 0051796679 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 22 K 

23 0051796674 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 22 K 

24 0049731735 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 K 

25 0045657422 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33 K 

Jumlah Skor 19 19 3 12 13 12 21 7 3 97 1076  

Rerata (%) 60 68 12 44 48 44 76 24 12 3,88 43,04 K 
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Penghitungan Kemampuan Literasi Sains 

Misal untuk nomor absen 1 

                         
    

             
       

                         
 

 
       

                            

 

Jika data kemampuan literasi sains siswa ditelaah per indikator akan 

menghasilkan data: 

No 
Indikator  

Literasi Sains 

Jumlah 

Skor 
Persentase Klasifikasi 

1 1 19 60 C 

2 2 19 68 B 

3 3 3 12 K 

4 4 12 44 C 

5 5 13 48 C 

6 6 12 44 C 

7 7 21 76 B 

8 8 7 24 K 

9 9 3 12 K 

 

Indikator pada kemampuan literasi sains siswa terendah pada indikator 3 (evaluasi 

dalam menggunakan informasi saintifik) dan 9 (menyuguhkan kesimpulan, 

prediksi berdasarkan data kuantitatif), dengan perolehan skor 3 dan persentase 

sebanyak 12 (K). Sedangkan kemampuan literasi sains siswa yang paling 

menonjol terdapat pada indikato 7 yaitu pemecahan masalah dengan 

menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk statistik probabilitas, dengan 

perolehan skor 21dan persentase 76 (B). 
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Jika data kemampuan literasi sains siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

43,11 (K) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 5 20 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 8 32 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 12 48 

Jumlah 25 100 
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SOAL PRA SIKLUS 

 

Mengidentifikasi argument saintifik yang tepat (I.1) 

1.  Kalimat di bawah ini yang merupakan pernyataan tentang proses perpindahan 

panas saat proses merebus kain pada  pembuatan batik adi purwo adalah .... 

a. Panas merambat dibawa gelombang karena perbedaaan tekanan udara 

b. Panas merambat dalam bentuk gelombang karena tanpa adanya zat 

perantara 

c. Panas merambat ditiup angin karena angin merupakan udara yang 

bergerak 

d. Panas merambat karena  adanya konduktor sebagai penghantar panas 

1.2 

2. 
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Dari website diatas (sport. tourism), penyataan berikut yang paling akurat untuk 

perubahan wujud benda pada pembuatan clorot akurat atau tidak. 

a. Terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi padat karena adanya 

udara dingin  

b. Terjadi perubahan wujud dari cair  ke padat karena karena panas   

c. Terjadi perubahan  wujud dari padat ke gas karena panas 

d. Terjadi perubahan wujud dari cair ke pada karena suhu mendingin 

 

Evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik (I.3) 

3.  Manakah dari tindakan berikut yang merupakan tindakan ilmiah yang valid? 

 a. panas suatu benda adalah besar energi yang alirkan ke atau dari suatu 

benda yang lain  

 b. panas suatu benda adalah besar energi yang ubah ke atau dari suatu benda 

yang lain 

 c. panas suatu benda adalah besar energi yang ciptakan  ke atau dari suatu 

benda yang lain 

d. panas suatu benda adalah besar energi yang dipindahkan ke atau dari 

suatu benda yang lain. 

Memahami elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap 

penemuan saintifik (I.4) 

4. Manakah dari penelitian berikut yang paling mungkin mengandung faktor 

bebas dan variabel terikat (variabel itu memberikan penjelasan alternatif 

untuk hasil) dalam disainnya? 

 

a. Penerapan Etnoinkuiri Berbantuan Teknik Scaffoldingpada Materi 

Energi Panas Terhadap Sikap Ilmiah Dan Kemampuan Literasi Sains.  

b. Untuk meneliti tingkat pemahaman siswa terhadap materi energi Panas 

menggunakan sampel  100 siswa kelas VI di SD Kemiri 

c. Untuk meneliti penggunaan media dan alat peraga pada pemahaman 

siswa pada energi panas dibandingkan nilai ulangan harian siswa secara 

acak 

d. Peneliti melakukan penelitian terhadap 100 siswa dengan menggunakan 

Teknik Scaffoldingpada Materi Energi Panas pada siswa berkemampuan 

rendah dan berkemampuan tinggi pada suatu kelas 
 

Membuat grafik yang dapat merepresentasikan data (I.5) 

5. Ketika memanaskan malam pada proses membatik,  sekelompok anak meneteskan 

malam pada bidang batik karena tidak tahan akan panas. Grafik manakah yang 

sesuai data? 

 

Jumlahtetesan Derajat 

2 7 

4 16 
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8 60 

10 98 

 

 
 

 

 

 

Membaca dan menginterpretasikan data (I. 6) 

6. 

 

 

 

 

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan grafik di atas adalah .... 

a. Perpindahan kalor di skala rumah tangga rendah  

b. Pada industri perpindahan panas paling tinggi adalah konveksi 

c. Industri rumah tangga melakukan perpindahan panas tinggi pada 

konveksi 

d. Perpindahan kalor di skala rumah tangga tinggi  

Pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk 

statistik probabilitas (17) 

 

 

 

 

 

7.  Proporsi yang tepat bilaakan menggunakan tepung dengan susu adalah .... 



119 
  

119 
  

a. 25% 

b. 36% 

c. 48% 

d. tidak dapat dihitung 

Memahami dan mampu menginterpretasikan statistik dasar (I. 8) 

8. Dari 1000 Pembatik terdapat pembatik dengan usia diatas 50 tahun dengan 

di bawah 50 tahun. Manakah pernyataan berikut yang mendukung apabila 

pembatik berusia diatas 50 tahun akan  mempunyai produktifitas lebih 

tinggi 

 a. Pembatik dibawah usia 50 tahun berpengalaman sehingga kemungkinan 

ceceran malam kecil 

 b. Pembatik diatas usia 50 tahun berpengalaman sehingga kemungkinan 

ceceran malam kecil 

 c. Pembatik dibawah usia 50 tahun belum berpengalaman sehingga 

kemungkinan ceceran malam kecil 

d. Pembatik diatas usia 50 tahun sudah perlu dilakukan regenerasi 

 

Menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data kuantitatif(I.9) 

9.   

 

 

 

 

 

Peryataan yang tidak sesuai dengan diagram diatas adalah .... 

a. Air mendidih membutuhkan waktu 40 menit 

b. Setelah direbus 30 menit suhu air berubah menjadi 40
0
C 

c. Air mendidih pada suhu 100
0
C setelah di rebus 50 menit 

d. Air mendidih pada suhu 100
0
C setelah di rebus 5 kali 
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Lampiran 6.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kemiri 

Mata Pelajaran : IPA – Energi Panas 

Kelas/Semester : VI (Enam) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 8 JP (8 x 35menit) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1 Mendeskripsikan energi panas  yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya 

 

C. INDIKATOR 

8.1.1 Mengidentifikasi sumber-sumber energi panas 

8.1.2 Mengidentifikasi adanya perpindahan panas 

 

D. TUJUAN PERTEMUAN 

PERTEMUAN PERTAMA 

Setelah melakukan percobaan pembuatan batik Adi Purwo, siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi sumber-sumber panas 

2. Mengidentifikasi dan menggolongkan perpindahan panas  

PERTEMUAN KEDUA 

1. Mengidentifikasi keterkaitan alat tes Test of scientific Literacy Skills 

(TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan proses 

pembuatan batik Adi Purwo tentang sumber energi panas, benda 

konduktor isolator, dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, 

dan radiasi) 
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E. MATERI AJAR 

1. Sumber energi panas 

2. Perpindahan panas 

 

F. METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : Etnoinkuiri 

2. Pendekatan : Kontekstual 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN PERTAMA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

1. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

3. Melakukan presensi 

4. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan batik Adi Purwo sebagai 

salah satu budaya lokal Purworejo yang telah banyak berkembang dan 

dikenal di luar daerah (teknik scaffolding tipe modeling). Guru 

mengajukan pertanyaan: 

 Dalam proses pembuatan batik Adi Purwo, apa sajakah bahan yang 

digunakan? Selain batik Adi Purwo, adakah budaya lokal Purworejo 

lain yang telah banyak berkembang dan dikenal di luar daerah 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar tentang 

sumber panas dan perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) melalui pembuatan batik Adi Purwo  

6. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu sumber energi 

panas dan perpindahan panas konduksi, konveksi, radiasi)  
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Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati beragam motif batik Adi Purwo (teknik scaffolding tipe 

modeling) 

2. Siswa berdiskusi tentang sumber energi panas dan perpindahan panas 

konduksi, konveksi, radiasi) 

3. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa) dan 

guru membagikan LKS 

4. Menstimulus siswa dengan mengajukan pertanyaan: 

 Sumber energi panas dibagi menjadi tiga, yaitu matahari, api, dan 

gesekan benda. Apakah semua sumber energi panas tersebut terkait 

dengan pembuatan batik Adi Purwo? Perpindahan panas apa sajakah 

yang terdapat pada proses pembuatan batik Adi Purwo? 

5. Guru mengemukakan rumusan masalah dalam LKS 

Merumuskan Masalah 

 Apa sajakah sumber energi panas yang digunakan dalam proses 

pembuatan batik Adi Purwo? 

 Kapan perpindahan panas terjadi pada percobaan pembuatan batik 

Adi Purwo? 

Merumuskan hipotesis sederhana 

6. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

7. Siswa melakukan percobaan membuat batik Adi Purwo dan 

mengidentifikasi permasalah tentang energi panas yang telah terangkum 

dalam rumusan masalah (teknik scaffolding tipe contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan 

percobaan (teknik scaffolding tipe representing text) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan yaitu: (a) membuat desain 

motif batik Adi Purwo, (b) menggambar motif, (c) mencanting, (d) 

mewarnai, (e) melorot, dan (e) mencuci batik Adi Purwo 
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10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

 

Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 

14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai sumber energi 

panas, benda konduktor isolator, dan perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) yang terjadi selama proses pembuatan batik Adi 

Purwo 

2. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai batik Adi Purwo dan membuatnya 

dalam bentuk peta pikiran 

3. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

PERTEMUAN KEDUA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

1. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

3. Melakukan presensi 

4. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan batik Adi Purwo hasil 

percobaan pada pertemuan pertama (teknik scaffolding tipe modeling). 

Guru mengajukan pertanyaan: 
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 Dalam proses pembuatan batik Adi Purwo, apakah penyebab proses 

perpindahan panas secara konduksi yang teramati pada proset 

pelorodan malam pada batik Adi Purwo? 

 Siswa berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa proses konduksi terjadi 

karena panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar tentang 

sumber energi panas, benda konduktor isolator, dan perpindahan energi 

panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) melalui pembuatan batik Adi 

Purwo  

6. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu identifikasi alat tes 

Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally 

et all., (2011) dengan proses pembuatan batik Adi Purwo  

 

Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati batik Adi Purwo yang telah dibuat (teknik scaffolding 

tipe modeling) 

2. Siswa berdiskusi tentang identifikasi alat tes Test of Scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan 

proses pembuatan batik Adi Purwo (teknik scaffolding tipe schema 

building) 

3. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa) dan 

guru membagikan LKS 

4. Menstimulus siswa dengan mengajukan pertanyaan: 

 Benarkah energi panas dapat berpindah? 

 Pada percobaan pembuatan batik kemarin, bagaimana langkah-

langkah pembuatannya? Apakah terdapat variabel pada percobaan? 

 Apa yang kamu lakukan ketika malam dalam canting semakin panas? 

5. Guru mengemukakan rumusan masalah dalam LKS 

Merumuskan Masalah 
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 Bagaimana energi panas dapat berpindah? (Indikator 1 pada alat tes 

Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari 

Gormally et all., (2011), mengidentifikasi argument saintifik yang 

tepat)  

 Apa sajakah variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo? 

(Indikator 4 pada alat tes Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) 

yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011), memahami elemen 

desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap penemuan 

saintifik) 

 Bagaimana hubungan antara suhu dengan ceceran malam? (Indikator 

9 pada alat tes Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) yang 

diadaptasi dari Gormally et all., (2011), menyuguhkan kesimpulan, 

prediksi berdasarkan data kuantitatif) 

Merumuskan hipotesis sederhana 

6. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

7. Siswa melakukan percobaan identifikasi alat tes Test of Scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011) dengan 

proses pembuatan batik Adi Purwo (teknik scaffolding tipe 

contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan 

percobaan (teknik scaffolding tipe representing text) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan  

10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 
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14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai identifikasi 

alat tes Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari 

Gormally et all., (2011) dengan proses pembuatan batik Adi Purwo 

2. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai makanan khas kabupaten Purworejo 

serta hubungannya dengan materi energi panas, membuatnya dalam 

bentuk peta pikiran 

3. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

PERTEMUAN KETIGA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

1. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

3. Melakukan presensi 

4. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan bidang permainan dam-

daman (teknik scaffolding tipe modeling). Guru mengajukan pertanyaan: 

 Adakah yang tau bagaimana aturan permainan dam-daman? 

 Siswa berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar tentang 

mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) di sekitar siswa melalui permainan dam-daman  

6. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu kaitan materi 

perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar 

siswa melalui permainan dam-daman 
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Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati bidang permainan dam-daman yang dibawa guru 

(teknik scaffolding tipe modeling) 

2. Siswa berdiskusi tentang kait materi perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa melalui permainan dam-daman 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

3. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa) dan 

guru membagikan LKS 

4. Menstimulus siswa dengan mengajukan pertanyaan: 

 Perhatikan bidang permainan dam-daman, adakah yang terlintas 

dalam pikiran kalian tentang cara mengaitkan materi perpindahan 

energi panas (konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa 

melalui permainan dam-daman? 

5. Guru mengemukakan rumusan masalah dalam LKS 

Merumuskan Masalah 

 Bagaimana cara mengaitkan materi perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa melalui permainan 

dam-daman? 

Merumuskan hipotesis sederhana 

6. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

7. Siswa melakukan percobaan mengaitkan materi perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) di sekitar siswa melalui permainan 

dam-daman (teknik scaffolding tipe contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan 

percobaan (teknik scaffolding tipe representing text) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan  

10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 
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Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 

14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai cara 

mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) di sekitar siswa melalui permainan dam-daman 

2. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi perubahan wujud benda dan membuatnya 

dalam bentuk peta pikiran 

3. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber 

 Wahyono, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 Ibayati, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI kelas VI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 Sulistyanto, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

2. Media Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

 Motif batik Adi Purwo 

 Canting 

 Malam 

 Naphtol 
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Pertemuan Kedua 

 Penggaris 

 Buku 

 Pensil 

Pertemuan Ketiga 

 Penggaris 

 Kertas manila 

 Spidol 

 Pensil 

 Gunting 

 Potongan kertas, batu, biji sawo untuk bidak, pecahan genteng 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian proses 

Menggunakan format pengamatan dalam kegiatan pembelajaran sejak 

kegiatan awal hingga kegiatan akhir 

b. Penilaian hasil belajar 

Menggunakan instrument penelitian hasil belajar berupa kemampuan 

literasi sains dengan tes tulis 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian proses 

 Penilaian Kinerja 

b. Penilaian hasil belajar  

 Pilihan Ganda 

3. Kriteria Ketuntasan 

Siswa dikatakan tuntas apabila mencapai nilai kemampuan literasi sains 

dalam klasifikasi minimal baik (62,25% < nilai ≤ 81,25%) 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemiri 

 

 

Sukiran, S. Pd 

NIP 19591116 198201 1 002 

 Kemiri, 18 Juli 2017 

Peneliti 

 

 

Ernawati Setyo N, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LAMPIRAN 

Energi Panas 

 

Dalam dunia teknologi energi, panas menjadi salah satu “media” yang 

dapat direkayasa karena sifatnya yang dapat berpindah, berubah nilainya, yang 

selalu diikuti dengan perubahan energi panas. Sebuah benda yang temperaturnya 

naik, menandakan adanya energi panas yang masuk kepadanya. Sebaliknya, jika 

sebuah benda mengalami penurunan temperatur, maka ia melepaskan energi panas 

yang sebelumnya ia punya ke benda lain di sekitarnya. 

Perubahan energi panas tidak dapat dipisahkan dengan fenomena 

perpindahan panas. Keduanya saling berkaitan. Terjadinya perpindahan panas dari 

satu benda ke benda lain, selalu diikuti dengan perubahan energi panas yang 

terdapat di dalam kedua benda tersebut. Saat terdapat dua benda dengan 

temperatur yang berbeda dalam kondisi diatermik, terjadi perpindahan energi 

dalam bentuk kalor. Diatermik adalah sebuah kondisi saat dua benda atau lebih 

dapat melakukan perpindahan panas.  

Ruang lingkup materi IPA tentang energi panas dalam penelitian ini 

adalah sumber energi panas, suhu, sifat hantaran, perpindahan panas, dan 

perubahan benda akibat pengaruh suhu melalui pengamatan serta 

mendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas 

adalah matahari, api, dan gesekan sebuah benda. Matahari merupakan sumber 

energi panas terbesar di bumi. Api adalah cahaya dan panas yang dihasilkan dari 

suatu benda yang terbakar. Api juga dapat dihasilkan dari gesekan satu benda 

dengan benda lainnya. Banyaknya gesekan yang dihasilkan tergantung dari kasar 

atau lembutnya suatu permukaan benda. Jika tangan kita licin oleh air sabun maka 

gesekan kedua tangan kita tidak akan menghasilkan panas. Jika kita 

menggesekkan dua buah kayu kering secara terus menerus, akan dihasilkan energi 

panas dan dengan bantuan oksigen kita dapat menghasilkan api. 

Berdasarkan sifat hantaran panas, benda dibedakan menjadi dua yaitu 

benda konduktor dan benda isolator. Konduktor adalah suatu zat atau bahan yang 

dapat menghantarkan panas (kalor) dengan baik. Contohnya logam (tembaga, 

aluminium, emas, perak, timah, besi, baja dll), air, karbon. Isolator adalah suatu 
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zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya plastik, kain, 

kayu, karet, kertas, ban, benang, tembok, kaca, ballpoint dll.   

 Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, 

dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu 

zat/medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat/medium 

tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi 

panas. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat 

perantaranya. Misalnya air yang panas akan bergerak naik. Radiasi adalah 

perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari sampai ke 

bumi dan panas api dapat kita rasakan.  
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LEMBAR KERJA SISWA 1 

Nama  :  1. …………………………….. 

  2. …………………………….. 

  3. …………………………….. 

  4. …………………………….. 

  5. …………………………….. 

 

 

 

Batik Adi Purwo 

Rumusan Masalah 

1. Apa sajakah sumber energi panas yang digunakan dalam proses pembuatan 

batik Adi Purwo? 

2. Bagaimana dengan benda konduktor dan isolator, Apakah benda tersebut 

digunakan dalam percobaan?  

3. Kapan perpindahan panas terjadi pada percobaan pembuatan batik Adi 

Purwo? 

 

Rumusan Hipotesis 

1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

2. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

3. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 
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Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

1. Canting 1. Kain mori 

2. Wajan 2. Malam 

3. Kompor 3. Penghapus 

4. Ember 4. Pensil 

5. Gawangan 5. Penggaris 

  6. Pewarna 

 

Langkah pembuatan batik adi purwo 

a. Menyiapkan kain mori 

b. Membuat desain batik motif Adi Purwo  

c. Menggambar motif batik Adi Purwo  

d. Melukis dengan lilin (malam) menggunakan canting dengan mengikuti 

motif yang telah digambar 

e. Proses pewarnaan diikuti penjemuran 

f. Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan merebus kain tersebut 

g. Mencuci sebelum dipakai 

 

Kesimpulanku 

1. Sumber energi panas yang digunakan dalam proses pembuatan batik Adi 

Purwo adalah: …………………………..…………………………………… . 

2. Benda konduktor: …………………………………………………………… . 

Contoh: ……………………………………………………………………… . 

Benda isolator: ……….……………………………………………………… . 

Contoh: ……………………………………………………………………… . 

3. Perpindahan panas terjadi pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo: 

a. Konduksi : ……………………………………………………………. 

b. Konveksi : ……………………………………………………………. 

c. Radiasi : ……………………………………………………………. 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

Nama  :  1. …………………………….. 

  2. …………………………….. 

  3. …………………………….. 

  4. …………………………….. 

  5. …………………………….. 

 

 

Batik Adi Purwo dan Kemampuan Literasi Sains 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana panas dapat berpindah?  

2. Apa sajakah variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo?  

3. Bagaimana hubungan antara suhu dengan ceceran malam?  

 

Rumusan Hipotesis 

1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

2. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

3. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

 

Alat dan Bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil 

3. Buku 
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Langkah pembuatan batik adi purwo 

a. Mencermati batik Adi Purwo 

b. Mengidentifikasi materi energi panas yang terdapat pada batik Adi Purwo  

 

Kesimpulanku 

1. Panas dapat berpindah karena: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

2. Variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana hubungan antara suhu dengan ceceran malam? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

Nama  :  1. …………………………….. 

  2. …………………………….. 

  3. …………………………….. 

  4. …………………………….. 

  5. …………………………….. 

 

 

Permainan Dam-daman 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) yang terjadi di lingkungan sekitar dengan permainan 

dam-daman? 

 

Rumusan Hipotesis 

1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

2. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

3. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

 

Alat dan Bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil 

3. Manila 
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4. Spidol 

5. Bidak 

 

Langkah pembuatan : 

a. Gambar pola bidang permainan Dam-daman pada kertas manila (setiap kotak 

mempunyai ukuran sama, kecuali untuk gunungan) 

 

b. Tebali dengan spidol agar bidang permainan terlihat jelas 

c. Cari batu (biji-bijian) atau pecahan genteng sebagai bidak dalam permainan 

Dam-daman 

 

Cara bermain Dam-daman: 

a) Pemain meletakkan 16 bidak pada setiap titik dan diawali dari pojokan 

gunungan 

b) Melakukan suit untuk menentukan siapa yang bermain dulu 

c) Pemenang memindahkan bidak selangkah ke depan. Untuk langkah pertama, 

bidak tidak boleh dijalankan ke samping, ke belakang. Selanjutnya pemain 

lawan menjalankan bidak. Begitu terus hingga permainan selesai. 

d) Cara „memakan‟ bidak lawan dengan memindahkan bidak melewati bidak 

lawan ke arah depan, samping, atau serong. Pemindahan dilakukan jika tidak 

ada bidak lain yang menghalangi dan terdapat ruang kosong. Bidak pemain B 

„dimakan‟ pemain A, maka bidak B menjadi milik pemain A. 
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e) Pemain dapat memakan bidak lawan lebih dari satu jika posisi lawan terletak 

di antara dua titik kosong atau lebih dalam satu garis lurus. 

f) Jika tidak memakan bidak lawan padahal ada kesempatan, maka pemain 

dianggap berbuat kesalahan. Lawan berkata „dam‟ jika mengetahui kesalahan 

tersebut dan ia berhak mengambil tiga bidak lawan. Dalam mengambil bidak, 

pemain memerhitungkan langkah berikutnya agar dapat makan lebih banyak 

lagi. Sedangkan pemain yang kena „dam‟ harus rela bidak diambil. 

g) Setelah „memakan‟ bidak lawan, giliran main berpindah. Begitu seterusnya.  

h) Pemain berusaha agar bidak berpindah dan mencapai gunungan. Bidak yang 

telah sampai di gunungan lawan disebut „bidak raja‟. Keistimewaan bidak 

raja : 

 Boleh maju atau mundur serta ke samping kiri dan kanan 

 Boleh berjalan lebih dari satu titik asal tidak ada batu lain yang 

menghalangi 

 Boleh memakan batu lawan 

i) Jika bidak habis dimakan makan pemain dikatakan kalah.  

 

Kesimpulanku 

1. Cara mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) yang terjadi di lingkungan sekitar dengan permainan dam-daman: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

2. Contoh peristiwa perpindahan panas yang dapat dijadikan soal dalam 

permainan dam-daman: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR KERJA SISWA 1 

 

Diskusikan dengan kelompokmu! 

 

 

Batik Adi Purwo 

Rumusan Masalah 

1. Apa sajakah sumber energi panas yang digunakan pada proses pembuatan 

batik Adi Purwo? 

2. Bagaimana dengan benda konduktor dan isolator, Apakah benda tersebut 

digunakan dalam percobaan?  

3. Kapan perpindahan panas terjadi pada percobaan pembuatan batik Adi 

Purwo? 

 

Rumusan Hipotesis 

1. Sumber energi panas yang digunakan  pada proses pembuatan batik Adi 

Purwo adalah matahari, api, dan gesekan dua buah benda. 

2. Benda konduktor adalah kebalikan dari benda isolator 

3. Perpindahan panas terjadi melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi 

 

Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

1. Canting 1. Kain mori 

2. Wajan 2. Malam 

3. Kompor 3. Penghapus 

4. Ember 4. Pensil 

5. Gawangan 5. Penggaris 

  6. Pewarna 

 

Langkah pembuatan batik adi purwo 
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a. Menyiapkan kain mori 

b. Membuat desain batik motif Adi Purwo  

c. Menggambar motif batik Adi Purwo  

d. Melukis dengan lilin (malam) menggunakan canting dengan mengikuti 

motif yang telah digambar 

e. Proses pewarnaan diikuti penjemuran 

f. Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan merebus kain tersebut 

g. Mencuci sebelum dipakai 

 

Kesimpulanku: 

1. Sumber energi panas yang digunakan dalam proses pembuatan batik Adi 

Purwo: matahari (untuk mengeringkan batik setelah dicuci), api (untuk 

memanaskan malam), gesekan dua buah benda (pada waktu mencanting) 

2. Benda konduktor: suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan panas 

(kalor) dengan baik.  

Contohnya: logam (tembaga, aluminium, emas, perak, timah, besi, baja dll), 

air, karbon.  

Isolator adalah suatu zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. 

Contohnya: plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, benang, tembok, kaca, 

ballpoint dll 

dan isolator, Apakah benda tersebut digunakan dalam percobaan?  

3. Perpindahan panas terjadi pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo: 

Konduksi:  

1. Pegangan panci pada waktu perebusan batik Adi Purwo terasa hangat 

padahal hanya bagian bawah panci yang dipanaskan 

2. Ujung canting terasa panas saat mencanting  

3. Canting menjadi hangat saat dituang malam yang meleleh di wajan 

4. Menyetrika batik Adi Purwo 

 Konveksi: 

1. Air rebusan batik Adi Purwo bergolak dan mendidih pada waktu 

pelorotan 
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2. Malam bergejolak di atas wajan 

3. Kain batik Adi Purwo naik turun ketika direbus 

Radiasi: 

1. Tangan terasa hangat apabila didekatkan ke kompor 

2. Pengeringan batik Adi Purwo  

3. Jari tangan terasa hangat di dekat canting yang berisi malam 
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

 

Batik Adi Purwo dan Kemampuan Literasi Sains 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana panas dapat berpindah?  

2. Apa sajakah variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo?  

3. Bagaimana hubungan antara suhu dengan ceceran malam?  

 

Rumusan Hipotesis 

1. Panas dapat berpindah karena getaran partikel penyusun.  

2. Variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo terbagi menjadi dua, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

3. Hubungan antara suhu dengan ceceran malam adalah suhu semakin tinggi, 

malam dalam canting semakin mudah tercecer. 

Alat dan Bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil 

3. Buku 

Langkah identifikasi Batik Adi Purwo dan Kemampuan Literasi Sains 

a. Mencermati batik Adi Purwo 

b. Mengidentifikasi materi energi panas yang terdapat pada batik Adi Purwo  

 

Kesimpulanku 

1. Panas dapat berpindah karena getaran partikel penyusun yang disebabkan 

oleh perbedaan suhu. Panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih 

rendah.  
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2. Variabel pada percobaan pembuatan batik Adi Purwo terbagi menjadi dua, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan 

terjadinya perubahan.  

Sedangkan variabel terikat adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh 

peneliti dalam sebuah penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh 

dari variabel bebas. 

3. Hubungan antara suhu dengan ceceran malam adalah suhu semakin tinggi, 

malam dalam canting semakin mudah tercecer. 
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

 

Permainan Dam-daman 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, 

konveksi, dan radiasi) yang terjadi di lingkungan sekitar dengan permainan 

dam-daman? 

 

Rumusan Hipotesis 

1. Cara mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) yang terjadi di lingkungan sekitar dengan permainan dam-daman 

dengan memodifikasi aturan permainannya. Setiap bidak akan maju, siswa 

wajib menjawab pertanyaan tentang perpindahan panas. 

2. Mengidentifikasi 37 soal tentang perpindahan panas (boleh soal konduksi, 

koveksi, ataupun radiasi) 

 

Alat dan Bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil 

3. Manila 

4. Spidol 

5. Bidak 

 

Langkah pembuatan : 

a. Gambar pola bidang permainan Dam-daman pada kertas manila (setiap kotak 

mempunyai ukuran sama, kecuali untuk gunungan) 
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b. Tebali dengan spidol agar bidang permainan terlihat jelas 

c. Cari batu (biji-bijian) atau pecahan genteng sebagai bidak dalam permainan 

Dam-daman 

 

Cara bermain Dam-daman: 

j) Pemain meletakkan 16 bidak pada setiap titik dan diawali dari pojokan 

gunungan 

k) Melakukan suit untuk menentukan siapa yang bermain dulu 

l) Pemenang memindahkan bidak selangkah ke depan. Untuk langkah pertama, 

bidak tidak boleh dijalankan ke samping, ke belakang. Selanjutnya pemain 

lawan menjalankan bidak. Begitu terus hingga permainan selesai. 

m) Cara „memakan‟ bidak lawan dengan memindahkan bidak melewati bidak 

lawan ke arah depan, samping, atau serong. Pemindahan dilakukan jika tidak 

ada bidak lain yang menghalangi dan terdapat ruang kosong. Bidak pemain B 

„dimakan‟ pemain A, maka bidak B menjadi milik pemain A. 

n) Pemain dapat memakan bidak lawan lebih dari satu jika posisi lawan terletak 

di antara dua titik kosong atau lebih dalam satu garis lurus. 

o) Jika tidak memakan bidak lawan padahal ada kesempatan, maka pemain 

dianggap berbuat kesalahan. Lawan berkata „dam‟ jika mengetahui kesalahan 

tersebut dan ia berhak mengambil tiga bidak lawan. Dalam mengambil bidak, 
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pemain memerhitungkan langkah berikutnya agar dapat makan lebih banyak 

lagi. Sedangkan pemain yang kena „dam‟ harus rela bidak diambil. 

p) Setelah „memakan‟ bidak lawan, giliran main berpindah. Begitu seterusnya.  

q) Pemain berusaha agar bidak berpindah dan mencapai gunungan. Bidak yang 

telah sampai di gunungan lawan disebut „bidak raja‟. Keistimewaan bidak 

raja : 

 Boleh maju atau mundur serta ke samping kiri dan kanan 

 Boleh berjalan lebih dari satu titik asal tidak ada batu lain yang 

menghalangi 

 Boleh memakan batu lawan 

r) Jika bidak habis dimakan makan pemain dikatakan kalah.  

 

Kesimpulanku 

3. Cara mengaitkan materi perpindahan energi panas (konduksi, konveksi, dan 

radiasi) yang terjadi di lingkungan sekitar dengan permainan dam-daman: 

dengan permainan dam-daman dengan memodifikasi aturan permainannya. 

Setiap bidak akan maju, siswa wajib menjawab pertanyaan tentang 

perpindahan panas. 

 

4. Contoh peristiwa perpindahan panas yang dapat dijadikan soal dalam 

permainan dam-daman: 

a. Pegangan panci dari besi terasa panas saat digunakan untuk menggoreng 

(konduksi) 

b. Memperbaiki TV dengan solder (konduksi) 

c. Ujung gagang sudip terasa panas ketika digunakan untuk menggoreng 

makanan (konduksi) 

d. Ketika ibu memasak sop, semua sayuran didalamnya bergerak naik ke 

atas (konveksi) 

e. Muka terasa panas saat menghadap ke api (radiasi) 

f. Merebus air dengan ceret (konduksi) 
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g. Ketika membuka magic com lengan terasa panas karena terkena asap 

(konveksi) 

h. Seluruh bagian panci terasa panas padahal yang dipanaskan hanya 

tengahnya saja (konduksi) 

i. dan lain-lain 
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SOAL SIKLUS I 

 

Mengidentifikasi argument saintifik yang tepat (I.1) 

1.  Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan canting elektrik secara signifikan 

meningkatkan produksi batik dibandingkan penggunaan canting manual. 

Kemungkinan yang paling sesuai sesuai untuk menampilkan rerata produksi 

batik dan penggunaan canting elektrik untuk pernyataan di atas adalah .... 

a. Penggunaan canting elektrik untuk menggantikan canting manual yang 

sudah usang 

b. Penggunaan canting elektronik digunakan untuk efisiensi biaya 

produksi karena tidak memerlukan komppor dan wajan untu 

memanaskan malam 

c. Canting manual kurang efisien dan tidak bisa digunakan untuk 

pengerjaan yang lebih cepat dan cucuk canting juga berpotensi sering 

rusak 

d. Panas yang dihasilkan canting elektronik stabil hingga bahan malam 

untuk pembuatan batik dapat mudah cair dan keluar dari lubang 

canting 

I. 2 

2. Dari website diatas (sport. tourism), penyataan berikut yang paling akurat untuk 

perubahan wujud benda pada pembuatan clorot akurat atau tidak. 

e. Terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi padat karena adanya 

udara dingin  

f. Terjadi perubahan wujud dari cair  ke padat karena karena panas   

g. Terjadi perubahan  wujud dari padat ke gas karena panas 

h. Terjadi perubahan wujud dari cair ke pada karena suhu mendingin 

 

Evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik (I.3) 

3.  Berita yang salah (miskonsepsi) tentang panas pada peristiwa konveksi pada AC 

adalah .... 

 a. Pengharum ruangan yang diletakkan pada penyejuk ruangan (AC) dapat tercium 

ke seluruh ruangan.  

 b. Suhu udara yang tadinya berbeda akan sama dengan bantuan AC 

 c.Udara wangi yang dihasilkan pengharum ruangan dapat tercium ke seluruh 

bagian ruangan karena udara dalam ruangan mengalir sacara konveksi dengan 

bantuan AC.  

 d. Udara dingin yang dihasilkan merupakan hasil dari panas listrik 

 

 

Memahami elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap 

penemuan saintifik (I.4) 
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4. Manakah dari penelitian berikut yang paling mungkin mengandung faktor 

bebas dan variabel terikat (variabel itu memberikan penjelasan alternatif 

untuk hasil) dalam disainnya? 

 

e. Penerapan Etnoinkuiri Berbantuan Teknik Scaffoldingpada Materi 

Energi Panas Terhadap Sikap Ilmiah Dan Kemampuan Literasi Sains.  

f. Untuk meneliti tingkat pemahaman siswa terhadap materi energi Panas 

menggunakan sampel  100 siswa kelas VI di SD Kemiri 

g. Untuk meneliti penggunaan media dan alat peraga pada pemahaman 

siswa pada energi panas dibandingkan nilai ulangan harian siswa secara 

acak 

h. Peneliti melakukan penelitian terhadap 100 siswa dengan menggunakan 

Teknik Scaffoldingpada Materi Energi Panas pada siswa berkemampuan 

rendah dan berkemampuan tinggi pada suatu kelas 
 

5.  Pada proses konveksi perebusan air, terdapat jumlah gelembung pada air yang 

mendidih. Grafik manakah yang sesuai data? 

Jumlah 

gelembung  

Suhu 

(dalam derajat
 )
) 

10 25 

30 45 

45 70 

60 100 

 

 

Manakah pernyataan berikut ini  yang merupakan kesimpulan paling sesuai  yang dapat Anda buat 

dari data dalam grafik ini? 
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Membaca dan menginterpretasikan data (I. 6) 

6. 

 

 

 

 

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan grafik di atas adalah .... 

e. Perpindahan kalor di skala rumah tangga rendah  

f. Pada industri perpindahan panas paling tinggi adalah konveksi 

g. Industri rumah tangga melakukan perpindahan panas tinggi pada 

konveksi 

h. Perpindahan kalor di skala rumah tangga tinggi  
 

Pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk 

statistik probabilitas (17) 

 

 

 

 

 

7. Air mendidih  didiamkan beberapa menit dan panas berkurang 40%, 

diberikan es batu dan poanasnya berkurang lagi 20%, maka kemungkinan 

sisa panas pada air  sekarang adalah .... 

 a. 40% 

b. 48% 

c. 60% 

d. tidak dapat di hitung 

 

8. Dua siswa melakukan percobaan merebus air dengan dua wadah yang 

berbeda  bahan pembuatnya tetapi sama volumenya satu siswa dengan 

aluminum yang satu dari tembaga. Pernyataan dibawah ini yang paling tepat 

adalah .... 

 a. siswa yang merebus air dengan wadah aluminium lebih cepat mendidih 

 b. keduanya akan mendidih bersama 

 b. siswa yang merebus air dengan wadah Tembaga lebih cepat mendidih 
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 d. tidak ada jawaban yang benar 

Menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data kuantitatif(I.9) 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan yang sesuai dengan grafik diatas adalah .... 

a. Prosentase kesalahan kerusakan akibat melelehnya malam semakin 

kecil 

b. Produksi batik semakin meningkat dengan tingkat kerusakan rendah 

c. Prosentase kesalahan kerusakan akibat melelehnya malam semakin 

besar 

d. Produksi batik semakin meningkat dengan tingkat kerusakan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7.  Hasil Observasi Keterlaksanaan Penerapan Metode Etnoinkuiri 

Berbantuan Teknik Scaffolding Siklus I 

 

 

A B 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : I (Satu) / Pertama 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 

Pelaksanaan 
Deskripsi Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1. Orientasi    

 e. Menyiapkan 

ruang, alat, dan 

media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran 

walaupun ada beberapa alat yang 

diganti seperti gawangan diganti 

dengan midangan karena kedua 

alat memiliki fungsi yang sama, 

malah lebih efektif midangan 

untuk bidang batik Adi Purwo 

yang lebih kecil 

 f. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan batik Adi Purwo 

sebagai salah satu budaya lokal 

Purworejo yang telah banyak 

berkembang dan dikenal di luar 

daerah (teknik scaffolding tipe 

modeling). Selanjutnya siswa 

melakukan diskusi difasilitatori 

guru. Diskusi diawali dengan 

mengajukan pertanyaan: “Dalam 

proses pembuatan batik Adi 

Purwo, adakah benda konduktor 

dan benda isolator yang 

digunakan? Siapa yang dapat 
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menjelaskan?”  

 g. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang sumber energi 

panas, benda konduktor isolator, 

dan perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) 

melalui pembuatan batik Adi 

Purwo. 

 h. Memberikan 

kesempatan 

siswa untuk 

bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tetapi 

tidak ada satupun siswa yang 

mengajukan pertanyaan. 

2. Merumuskan 

Masalah 

   

 c. Menyampaikan 

rumusan 

masalah yang 

menantang 

siswa untuk 

berpikir 

memecahkan 

masalah 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah namun kurang menantang 

siswa untuk berpikir karena secara 

tidak sadar langsung memberikan 

bimbingan jawaban sesuai dengan 

rumusan masalah sebelum siswa 

melakukan percobaan untuk 

membuktikannya. 

 d. Menyampaikan 

rumusan 

masalah 

berdasarkan 

topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik 

pembahasan mengenai sumber 

energi panas, benda konduktor 

isolator, perpindahan panas pada 

pembuatan batik Adi Purwo 

3. Merumuskan 

Hipotesis 

Sederhana 

   

 c. Memberi 

kesempatan 

siswa untuk 

merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

  Guru merangsang stimulus siswa 

dengan mengajukan pertanyaan 

“Siapa yang tahu tentang 

konduksi, konveksi, dan radiasi? 

Apakah persamaan dan perbedaan 

di antara ketiga perpindahan panas 

tersebut?” (Teknik Scaffolding tipe 
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jawaban developing metacognition) 

 d. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi 

yang 

memungkinkan 

timbulnya 

berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan batik 

Adi Purwo, alat dan bahan 

percobaan, contoh benda 

konduktor dan benda isolator yang 

terdapat di lingkungan sekeliling 

siswa (Teknik Scaffolding tipe 

contextualixation) 

4. Mengumpulkan 

Data 

   

 e. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

dalam 

percobaan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan pembuatan batik Adi 

Purwo 

 f. Melibatkan 

siswa dalam 

memanfaatkan 

media 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan percobaan. Siswa 

mulai mendesain, menggambar, 

mencanting, mewarnai, melorot, 

mencuci batik Adi Purwo 

 g. Memfasilitasi 

terjadinya 

interaksi antara 

siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan pembuatan 

batik Adi Purwo dengan 

menggunakan alat dan bahan yang 

telah disiapkan 

 h. Memotivasi 

siswa untuk 

berpartisipasi 

aktif dalam 

dalam 

mengumpulkan 

data atau 

informasi 

  Guru belum memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan. LKS 

terlambat diberikan sehingga 

sebagian besar siswa mencatat 

jawaban pada buku mereka 

sebelum menyalinnya di LKS. 

5 Menguji Hipotesis    
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 c. Membimbing 

siswa dalam 

upaya 

pemecahan 

masalah 

  Guru membimbing siswa dalam 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah, 

misalnya ketika canting yang 

digunakan mampet, maka guru 

bersama siswa membersihkan 

canting tersebut dari kerak malam 

 d. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan 

data yang telah 

dikumpulkan 

atau diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa tentang benda-

benda konduktor dan isolator 

sehingga siswa dapat 

mengelompokkan kedua benda 

tersebut dengan tepat 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 c. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

dengan 

melibatkan 

siswa 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 

kesimpulannya. 

 d. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

kesimpulan 

berdasarkan 

data yang telah 

dikumpulkan 

atau diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : I (Satu) / Kedua 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No Aspek yang Diamati 
Pelaksanaan 

Deskripsi Hasil Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Orientasi    

 a. Menyiapkan ruang, 

alat, dan media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran.  

 b. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi 

menunjukkan batik Adi Purwo 

hasil percobaan pada pertemuan 

pertama (teknik scaffolding tipe 

modeling). Selanjutnya Guru 

mengajukan pertanyaan: “Dalam 

proses pembuatan batik Adi 

Purwo, apakah penyebab proses 

perpindahan panas secara 

konduksi yang teramati pada 

proset pelorodan malam pada batik 

Adi Purwo?” 

 c. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang sumber energi 

panas, benda konduktor isolator, 

dan perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, dan radiasi) 

melalui pembuatan batik Adi 

Purwo. 
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 d. Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tetapi 

tidak ada satupun siswa yang 

mengajukan pertanyaan. 

2. Merumuskan Masalah    

 a. Menyampaikan 

rumusan masalah 

yang menantang 

siswa untuk 

berpikir 

memecahkan 

masalah 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana energi 

panas dapat berpindah? Apa 

sajakah variabel pada percobaan 

pembuatan batik Adi Purwo? 

Bagaimana hubungan antara suhu 

dengan ceceran malam? 

 b. Menyampaikan 

rumusan masalah 

berdasarkan topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik 

pembahasan mengenai identifikasi 

alat tes Test of Scientific Literacy 

Skills (TOSLS) yang diadaptasi 

dari Gormally et all., (2011) 

dengan proses pembuatan batik 

Adi Purwo 

3. Merumuskan 

Hipotesis Sederhana 

   

 a. Memberi 

kesempatan siswa 

untuk merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa dan membimbing 

siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban dengan 

memberikan perumpamaan seperti 

“Ketika minum maka kalian akan 

…” 

 b. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi yang 

memungkinkan 

timbulnya berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan batik 

Adi Purwo, alat dan bahan 

percobaan sehingga siswa dapat 

merumuskan hipotesis dalam 

percobaan 

4. Mengumpulkan Data    
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 a. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

dalam percobaan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan sebagai 

sumber belajar 

 b. Melibatkan siswa 

dalam 

memanfaatkan 

media 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan percobaan.  

 c. Memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan pembuatan 

dengan menggunakan alat dan 

bahan yang telah disiapkan 

 d. Memotivasi siswa 

untuk 

berpartisipasi aktif 

dalam dalam 

mengumpulkan 

data atau informasi 

  Guru telah memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan. 

Membimbing siswa dalam 

percobaan, mencatat data dan 

informasi,  

5 Menguji Hipotesis    

 a. Membimbing 

siswa dalam upaya 

pemecahan 

masalah 

  Guru membimbing siswa dalam 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah, 

semisal memberikan demonstrasi 

menggambar grafik. 

 b. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa untuk 

memecahkan masalah berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 a. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

dengan melibatkan 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 
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siswa kesimpulannya. 

 b. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

kesimpulan 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : I (Satu) / Ketiga 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No Aspek yang Diamati 
Pelaksanaan 

Deskripsi Hasil Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Orientasi    

 a. Menyiapkan ruang, 

alat, dan media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran.  

 b. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi 

menunjukkan bidang permainan 

dam-daman (teknik scaffolding 

tipe modeling). Selanjutnya Guru 

mengajukan pertanyaan: “Adakah 

yang tau bagaimana aturan 

permainan dam-daman?” 

 c. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang mengaitkan materi 

perpindahan energi panas 

(konduksi, konveksi, radiasi) di 

sekitar siswa melalui permainan 

dam-daman. 

 d. Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan 

terdapat seorang siswa yang 

mengajukan pertanyaan. 

2. Merumuskan Masalah    
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 a. Menyampaikan 

rumusan masalah 

yang menantang 

siswa untuk 

berpikir 

memecahkan 

masalah 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana cara 

mengaitkan materi perpindahan 

energi panas (konduksi, konveksi, 

radiasi) di sekitar siswa melalui 

permainan dam-daman? 

 b. Menyampaikan 

rumusan masalah 

berdasarkan topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik 

pembahasan mengenai cara 

mengaitkan materi perpindahan 

energi panas (konduksi, konveksi, 

radiasi) di sekitar siswa melalui 

permainan dam-daman 

3. Merumuskan 

Hipotesis Sederhana 

   

 a. Memberi 

kesempatan siswa 

untuk merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa dan membimbing 

siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban  

 b. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi yang 

memungkinkan 

timbulnya berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan 

berbagai alat dan bahan yang 

digunakan untuk membuat bidang 

permainan dam-daman dan 

gambar bidang permainan dam-

daman 

4. Mengumpulkan Data    

 a. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

dalam percobaan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan sebagai 

sumber belajar 

 b. Melibatkan siswa 

dalam 

memanfaatkan 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan permainan dam-daman 

terkait dengan materi perpindahan 
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media panas (konduksi, konveksi, 

radiasi)  

 c. Memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan pembuatan 

dengan menggunakan alat dan 

bahan yang telah disiapkan 

 d. Memotivasi siswa 

untuk 

berpartisipasi aktif 

dalam dalam 

mengumpulkan 

data atau informasi 

  Guru telah memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan. 

Membimbing siswa dalam 

percobaan, mencatat data dan 

informasi,  

5 Menguji Hipotesis    

 a. Membimbing 

siswa dalam upaya 

pemecahan 

masalah 

  Guru membimbing siswa dalam 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah, 

semisal mengaitkan beberapa 

contoh kasus peristiwa konduksi, 

konveksi, radiasi yang terjadi di 

sekitar lingkungan siswa 

 b. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa untuk 

memecahkan masalah berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 a. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 

kesimpulannya. 

 b. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 
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kesimpulan 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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Lampiran 8 Data Sikap Ilmiah Siswa Siklus I 

 

SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS I 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 42,5 K 

2 0051796667 1 2 3 1 1 2 3 3 3 3 22 55 C 

3 0051796669 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 52,5 C 

4 0051796669 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 67,5 B 

5 0045496980 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 25 62,5 B 

6 0051796677 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 C 

7 0045496974 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 23 57,5 C 

8 0051796678 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 47,5 B 

9 0051796676 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

10 0051796675 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

11 0051796672 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 65 B 

12 0045496975 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 18 45 B 

13 0051796673 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 15 37,5 K 

14 0051796671 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 23 57,5 C 

15 0045496978 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 24 60 B 

16 0045496976 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 23 57,5 C 

17 0051796668 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 14 35 K 

18 0045496979 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

19 0051796664 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 20 50 C 

20 0051796670 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 19 47,5 C 

21 0051796665 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 15 37,5 K 

22 0051796679 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

23 0051796674 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

24 0049731735 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 40 K 

25 0045657422 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

Rerata 51 58 45 40 46 51 47 52 50 61 21 50,1 C 
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS I 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 51 C 

2 2 58 C 

3 3 45 C 

4 4 40 K 

5 5 46 C 

6 6 51 C 

7 7 47 C 

8 8 52 C 

9 9 50 C 

10 10 61 C 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

4 yaitu melakukan pengamatan dengan teliti dengan perolehan skor dan 

persentase sebanyak 40 (K). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator no 10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 61 (C). 

 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

50,1(C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 6 24 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 14 56 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 5 20 

Jumlah 25 100 
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN KEDUA SIKLUS I 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 

% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 0045058309 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 42,5 K 

2 0051796667 1 2 3 1 1 2 3 3 3 3 22 55 C 

3 0051796669 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 52,5 C 

4 0051796669 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 67,5 B 

5 0045496980 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 25 62,5 B 

6 0051796677 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 62,5 B 

7 0045496974 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 23 57,5 C 

8 0051796678 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 47,5 C 

9 0051796676 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

10 0051796675 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 19 47,5 C 

11 0051796672 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 65 B 

12 0045496975 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 18 45 C 

13 0051796673 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 15 37,5 K 

14 0051796671 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 25 62,5 B 

15 0045496978 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 24 60 B 

16 0045496976 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 23 57,5 C 

17 0051796668 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 18 35 C 

18 0045496979 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

19 0051796664 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 20 50 C 

20 0051796670 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 19 47,5 C 

21 0051796665 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 15 37,5 K 

22 0051796679 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

23 0051796674 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

24 0049731735 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 40 K 

25 0045657422 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

Rerata 53 58 45 42 46 52 48 53 52 64    
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN KEDUA SIKLUS I 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 53 C 

2 2 58 C 

3 3 45 C 

4 4 42 K 

5 5 46 C 

6 6 52 C 

7 7 48 C 

8 8 53 C 

9 9 52 C 

10 10 64 C 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

4 yaitu melakukan pengamatan dengan teliti dengan perolehan skor dan 

persentase sebanyak 42 (K). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator no 10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 64 (C). 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

51,3 (C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 7 28 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 15 60 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 3 12 

Jumlah 25 100 
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS I 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 42,5 K 

2 0051796667 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 72,5 B 

3 0051796669 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 52,5 C 

4 0051796669 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 67,5 B 

5 0045496980 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 25 62,5 B 

6 0051796677 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 C 

7 0045496974 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 70 B 

8 0051796678 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 47,5 C 

9 0051796676 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

10 0051796675 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

11 0051796672 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 70 B 

12 0045496975 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

13 0051796673 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 40 K 

14 0051796671 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 B 

15 0045496978 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 25 62,5 B 

16 0045496976 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 25 62,5 B 

17 0051796668 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 40 K 

18 0045496979 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

19 0051796664 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

20 0051796670 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 52,5 C 

21 0051796665 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

22 0051796679 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

23 0051796674 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

24 0049731735 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 40 K 

25 0045657422 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 45 C 

Rerata 54 59 47 43 51 55 53 55 55 63    
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS I 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 54 C 

2 2 59 C 

3 3 47 C 

4 4 43 K 

5 5 51 C 

6 6 55 C 

7 7 53 C 

8 8 55 C 

9 9 55 C 

10 10 63 B 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

4 yaitu melakukan pengamatan dengan teliti dengan perolehan skor dan 

persentase sebanyak 43 (K). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator no 10 yaitu menanggapi dan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 63 (B). 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

Ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 0 0 

53,5 (C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 8 32 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 13 52 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 4 16 

Jumlah 25 100 
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Lampiran 9. Hasil Kemampuan Literasi Sains Siswa Siklus I 

 

KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA 

SIKLUS I 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
Nilai Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0045058309 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 44 C 

2 0051796667 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

3 0051796669 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 78 B 

4 0051796669 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

5 0045496980 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 78 B 

6 0051796677 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 78 B 

7 0045496974 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 78 B 

8 0051796678 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 67 B 

9 0051796676 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 78 B 

10 0051796675 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 67 B 

11 0051796672 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 78 B 

12 0045496975 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 67 B 

13 0051796673 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 56 C 

14 0051796671 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 SB 

15 0045496978 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 56 B 

16 0045496976 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 78 B 

17 0051796668 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 56 C 

18 0045496979 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 78 B 

19 0051796664 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 78 B 

20 0051796670 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 56 B 

21 0051796665 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 67 B 

22 0051796679 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 44 B 

23 0051796674 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 B 

24 0049731735 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 78 C 

25 0045657422 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 B 

Jumlah Skor 20 20 5 17 19 21 24 17 16    

Rerata (%) 80 80 20 68 76 84 96 68 64  70,67  
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Jika data kemampuan literasi sains siswa ditelaah per indikator akan 

menghasilkan data 

No 
Indikator 

Sikap Ilmiah 

Jumlah 

Skor 
Persentase Klasifikasi 

1 1 20 80 B 

2 2 20 80 B 

3 3 5 20 K 

4 4 17 68 B 

5 5 19 76 B 

6 6 21 84 SB 

7 7 24 96 SB 

8 8 17 68 B 

9 9 16 64 B 

 

Indikator pada kemampuan literasi sains siswa terendah pada indikator 3 yaitu 

evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik, dengan perolehan skor 5 dan 

persentase sebanyak 20 (K). Sedangkan nilai literasi siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator nomor 7 yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kuantitatif termasuk statistik probabilitas, dengan perolehan skor 24 

dan persentase sebanyak 96 (SB). 

Jika data kemampuan literasi sains siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 3 12 

70,67 (C) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 18 72 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 14 56 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 
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Lampiran 10.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kemiri 

Mata Pelajaran : IPA – Energi Panas 

Kelas/Semester : VI (Enam) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 8 JP (8 x 35menit) 

 

J. STANDAR KOMPETENSI 

5.  Memahami saling hubungan antara suhu, sifat hantaran, dan kegunaan 

benda 

6. Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair  padat  cair; cair 

 gas  cair; padat  gas  

 

K. KOMPETENSI DASAR 

5.1  Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai 

benda 

6.1 Mengidentifikasi perubahan wujud benda  

 

L. INDIKATOR 

5.1.1  Menggolongkan benda konduktor dan isolator panas 

6.1.1 Mengidentifikasi perubahan wujud benda yang dapat kembali ke 

wujud semula dan yang tidak  

 

M. TUJUAN PERTEMUAN 

PERTEMUAN PERTAMA 

Setelah melakukan percobaan pembuatan Kue Clorot, siswa dapat : 

3. Mengidentifikasi perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud 

semula dan yang tidak 

PERTEMUAN KEDUA 

Setelah melakukan percobaan pembuatan Kue Lompong, siswa dapat : 

1. Membedakan arti konduktor dan isolator panas 
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2. Menggolongkan benda konduktor dan isolator panas 

 

N. MATERI AJAR 

3. Sifat hantaran panas benda 

4. Perubahan wujud 

 

O. METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

3. Metode Pembelajaran : Etnoinkuiri 

4. Pendekatan : Kontekstual 

 

P. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN PERTAMA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

7. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

8. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

9. Melakukan presensi 

10. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan kue Clorot sebagai salah satu 

makanan tradisional dari Kabupaten Purworejo yang telah banyak 

berkembang dan dikenal di luar daerah (teknik scaffolding tipe modeling). 

Guru mengajukan pertanyaan: 

 Adakah yang pernah merasakan Kue Clorot? Pernah membuatnya? 

Dikukus bukan? Proses apa yang terjadi? Siapa yang dapat 

menjelaskan? 

11. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar tentang 

perubahan wujud benda baik yang dapat kembali ke wujud semula dan 

yang tidak  

12. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, perubahan wujud 
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Kegiatan Inti (80 menit) 

15. Siswa mengamati alat dan bahan untuk melakukan percobaan membuat 

Kue Clorot (teknik scaffolding tipe modeling) 

16. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa)  

17. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan guru 

18. Siswa dan guru mengemukakan rumusan masalah pada LKS 

Merumuskan Masalah 

19. Bagaimana hubungan antara suhu dan perubahan wujud pada 

percobaan pembuatan Kue Clorot? 

Merumuskan hipotesis sederhana 

5. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

6. Perwakilan siswa mengemukakan rumusan hipotesis sederhana yang telah 

ditulis (teknik scaffolding tipe representing text) 

7. Siswa melakukan percobaan membuat Kue Clorot dan mengidentifikasi 

permasalah tentang perubahahan wujud benda karena peningkatan dan 

penurunan suhu yang telah terangkum dalam rumusan masalah (teknik 

scaffolding tipe contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan 

percobaan (teknik scaffolding tipe modeling) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan (teknik scaffolding tipe 

modeling) 

10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 

14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 

4. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai perubahan 

wujud benda yang terjadi selama proses pembuatan Kue Clorot. 

5. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai makanan khas Purworejo yang 

menggunakan energi panas dalam pembuatannya dan membuatnya dalam 

bentuk peta pikiran 

6. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

PERTEMUAN KEDUA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

1. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

3. Melakukan presensi 

4. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan kue Lompong sebagai salah 

satu makanan tradisional dari Kabupaten Purworejo yang telah banyak 

berkembang dan dikenal di luar daerah (teknik scaffolding tipe modeling). 

Guru mengajukan pertanyaan: 

 Adakah yang pernah membuatnya kue lompong? Alat apa saja yang 

dibutuhkan? Tahan panas apa tidak? Siapa yang dapat menjelaskan? 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar tentang 

benda konduktor isolator melalui pembuatan kue lompong  

6. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu mengidentifikasi 

benda konduktor dan isolator berdasarkan sifat hantaran panas benda 

tersebut 

Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati alat dan bahan untuk melakukan percobaan membuat 

kue lompong (teknik scaffolding tipe modeling) 
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2. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa)  

3. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan guru 

4. Siswa dan guru mengemukakan rumusan masalah pada LKS 

Merumuskan Masalah 

 Bagaimana cara mengidentifikasi benda konduktor dan isolator? 

Merumuskan hipotesis sederhana 

5. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

6. Perwakilan siswa mengemukakan rumusan hipotesis sederhana yang telah 

ditulis (teknik scaffolding tipe representing text) 

7. Siswa melakukan percobaan membuat kue lompong dan mengidentifikasi 

permasalah tentang sifat hantaran benda yang telah terangkum dalam 

rumusan masalah (teknik scaffolding tipe contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan 

percobaan (teknik scaffolding tipe modeling) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan (teknik scaffolding tipe 

modeling) 

10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 

14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai benda 

konduktor isolator yang terjadi selama proses pembuatan Kue Clorot. 
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2. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai permainan tradisional Purworejo dan 

memainkannya dengan mengaitkan materi energi panas  

3. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

PERTEMUAN KETIGA 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

1. Mengkondisikan semua siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

2. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran 

3. Melakukan presensi 

4. Melakukan apersepsi dengan menunjukkan berbagai permainan 

tradisional dari Kabupaten Purworejo yang masih membudaya hingga 

saat ini (teknik scaffolding tipe modeling). Guru mengajukan pertanyaan: 

 Bagaimana dengan permainan Pinball? Pernah memainkannya?  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa akan belajar sifat 

hantaran dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari siswa.  

6. Menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu mengidentifikasi 

benda konduktor dan isolator berdasarkan sifat hantaran panas benda 

tersebut dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

 

 Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa mengamati alat dan bahan untuk melakukan percobaan memainkan 

permainan Pinball (teknik scaffolding tipe modeling) 

2. Siswa berdiskusi tentang kaitan benda konduktor dan isolator berdasarkan 

sifat hantaran panas benda tersebut dan perubahan wujud benda dalam 

kehidupan sehari-hari siswa melalui permainan Pinball 

3. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok (masing-masing 5 siswa) dan 

mendapatkan LKS yang dibagikan guru 
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4. Menstimulus siswa dengan mengajukan pertanyaan: 

Bagaimana cara mengaitkan permainan Pinball dengan materi benda 

konduktor dan isolator berdasarkan sifat hantaran panas benda tersebut 

dan perubahan wujud benda yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari 

siswa? 

Merumuskan Masalah 

 Bagaimana cara mengaitkan materi benda konduktor dan isolator di 

sekitar siswa melalui permainan Pinball? 

Merumuskan hipotesis sederhana 

5. Siswa berkesempatan memperkirakan jawaban dari masalah tersebut 

(teknik scaffolding tipe schema building) 

6. Perwakilan siswa mengemukakan rumusan hipotesis sederhana yang telah 

ditulis (teknik scaffolding tipe representing text) 

7. Siswa melakukan percobaan memainkan Pinball dan mengaitkannya 

dengan benda konduktor dan isolator berdasarkan sifat hantaran panas 

benda tersebut dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari 

siswa (teknik scaffolding tipe contextualization) 

Mengumpulkan data dan menguji hipotesis 

8. Siswa mengamati cara memainkan permainan Pinball yang akan 

digunakan untuk melakukan percobaan (teknik scaffolding tipe modeling) 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah permainan (teknik scaffolding tipe 

modeling) 

10. Siswa menyajikan hasil pengamatan pada LKS dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

Merumuskan kesimpulan 

11. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

percobaan (teknik scaffolding tipe developing metacognition) 

12. Siswa mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan 

13. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dibahas bersama 

14. Bertanya jawab mengenai materi yang belum diketahui 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan akhir mengenai kaitan 

permainan Pinball dengan benda konduktor dan isolator berdasarkan sifat 

hantaran panas benda tersebut dan perubahan wujud benda yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

2. Menyampaikan tindak lanjut dengan memberikan penugasan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai energi panas dengan membaca 

literatur 

3. Mengucapkan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

 

Q. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

3. Sumber 

 Wahyono, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 Ibayati, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI kelas VI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 Sulistyanto, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

4. Media Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

 Gula merah, daun pandan, air, santan, garam, tepung beras, tepung 

sagu, janur 

 Kompor, panci, gelas, baki, saringan, pisau,  

Pertemuan Kedua 

 Tepung ketan, gula halus, garam, abu merang, air, kacang, gula 

merah, daun pisang kering 

 Kompor, dandang, gelas, baki, saringan, pisau  

Pertemuan Ketiga 

 Modifikasi permainan Pinball 

 Kelereng 
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R. PENILAIAN 

4. Prosedur Penilaian 

c. Penilaian proses 

Menggunakan format pengamatan dalam kegiatan pembelajaran sejak 

kegiatan awal hingga kegiatan akhir 

d. Penilaian hasil belajar 

Menggunakan instrument penelitian hasil belajar berupa kemampuan 

literasi sains dengan tes tulis 

5. Instrumen Penilaian 

c. Penilaian proses 

 Penilaian Kinerja 

d. Penilaian hasil belajar  

 Pilihan Ganda 

6. Kriteria Ketuntasan 

Siswa dikatakan tuntas apabila mencapai nilai kemampuan literasi sains 

dalam klasifikasi minimal baik (62,25% < nilai ≤ 81,25%) 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemiri 

 

 

Sukiran, S. Pd 

NIP 19591116 198201 1 002 

 Kemiri, 18 Juli 2017 

Peneliti 

 

 

Ernawati Setyo N, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LAMPIRAN MATERI  

Perubahan Wujud Benda 

 

Perubahan wujud benda diakibatkan oleh pengaruh suhu meliputi 

membeku, melebur, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal.  

 

 

Perubahan wujud benda ada 6 yaitu ; membeku, mencair, menyublim, menguap, 

mengembun, dan mengkristal. Kita akan membahasnya beserta dengan contohnya. 

1. Padat ke Cair : Mencair / Melebur 

Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. 

Contohnya : 

 Es batu yang mencair. 

 Lilin mencair terkena api. 

2. Gas ke Padat : Mengkristal / Mendeposisi 

Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. 

Contohnya : 

 Parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran-butiran 

kecil 

 

BENDA KONDUKTOR ISOLATOR PANAS 

Konduktor Panas 

Konduktor adalah penghantar. Jadi, konduktor panas adalah benda-benda yang 

dapat menghantarkan panas dengan mudah. Contoh benda konduktor panas 

adalah panci, wajan, sendok, garpu 

Isolator Panas 
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Isolator adalah yang tidak bisa atau sulit untuk menghantarkan. Jadi, isolator  

panas adalah benda-benda yang tidak bisa atau sulit untuk menghantarkan 

panas. Contoh benda isolator panas adalah tatakan gelas, gangang panci, 

gangang wajan. 

 

Bahan untuk Membuat Konduktor dan Isolator Panas 

1. Bahan Pembuat Konduktor Panas 

 Bahan yang dapat dijadikan sebagai pembuat konduktor panas adalah logam, 

dan kaca. Berikut adalah penjelasan dari bahan pembuat konduktor panas: 

a. Logam 

Logam memiliki sifat mudah untuk menghantarkan panas atau sebagai 

konduktor panas. Itulah mengapa benda yang terbuat dari logam mudah 

untuk menghantarkan panas seperti panci, wajan, sendok, garpu dan 

berbagai macam lainnya yang terbentuk dari logam. Sebagai pembuktian, 

coba anda letakkan sendok dari logam kedalam genangan air panas, maka 

tidak lama kemudian sendok tersebut juga akan ikut panas. 

b. Kaca 

Selain logam, kaca juga merupakan bahan yang mudah untuk 

menghantarkan panas. Meskipun termasuk konduktor, namun sifat 

menghantarkan panas yang dimiliki oleh kaca tidak sebaik yang dimiliki 

oleh logam. Hal ini dapat dibuktikan dengan memasukkan air panas yang 

mendidih (Memiliki suhu yang sama) kedalam gelas kaca dan gelas logam 

dengan ukuran yang sama, manakah yang terlebih dahulu panas? Jika anda 

melakukannya dengan benar, maka gelas logam akan lebih panas terlebih 

dahulu. Contoh benda yang terbuat dari kaca adalah gelas kaca, piring, dan 

lain sebagainya. 

 

2. Bahan Pembuat Isolator Panas 

Untuk menghindari panas dalam mengangkat benda, maka adapun benda yang 

dibuat dari isolator panas. Bahan untuk membuat isolator panas antara lain 
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adalah plastik, kain, dan kayu. Berikut adalah penjelasan dari bahan pembuat 

isolator panas 

a.  Plastik 

Plastik merupakan bahan yang bersifat sulit untuk menghantarkan panas 

atau sebagai isolator panas. Walaupun sulit menghantarkan panas, namun 

bukan berarti plastik tidak dapat menghantarkan panas, hanya saja waktu 

yang diperlukan sangat lama. Plastik ini biasa digunakan untuk membuat 

ganggang dari benda konduktor panas, seperti ganggang panci, ganggang 

setrika, ganggang wajan, tatakan gelas, dan lain sebagainya. Itulah 

mengapa kita hanya merasakan sedikit panas ketika memegang ganggang 

panci, hal ini karena ganggang panci terbuat dari plastik yang merupakan 

isolator panas. 

 

 

b.  Kain 

Sama seperti plastik, kain juga merupakan bahan yang bersifat sulit 

menghantarkan panas atau sebagai isolator panas. Kain biasanya 

digunakan untuk membuat pakaian. Kain sebagai isolator dapat dibuktikan 

dengan memegang ganggang wajan dari logam dengan serbet, maka anda 

hanya merasakan sedikit panas saja jika dibandingkan memegang 

ganggang wajan secara langsung tanpa serbet. 

c. Kayu 

Bahan lain yang dapat dijadikan sebagai isolator panas adalah kayu. Sama 

seperti plastik, kayu ini juga biasa dijadikan sebagai pegangan untuk 

benda-benda konduktor panas seperti ganggang panci, ganggang wajan, 

dan lain sebagainya. Anda juga hanya merasakan sedikit panas ketika 

memegang ganggang wajan yang terbuat dari kayu. 
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LEMBAR KERJA SISWA 1 

Nama  :  1. …………………………….. 

  2. …………………………….. 

  3. …………………………….. 

  4. …………………………….. 

  5. …………………………….. 

 

 

 

Kue Clorot 

Rumusan Masalah 

4. Bagaimana hubungan antara suhu dan perubahan wujud pada percobaan 

pembuatan Kue Clorot? 

 

Rumusan Hipotesis 

4. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

5. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

 

Cara Pembuatan 

Bahan baku pembuatan kue Clorot dibagi dalam dua bagian. Bagian I 

terdiri dari 200 ml air, 175 gr gula merah kemudian disisir, 2 lembar daun pandan 

dan diikat, ¼  sendok teh garam, 300 ml santan dari 1/2 butir kelapa, 150 gram 

tepung beras, 25 gram tepung sagu. Bahan II terdiri dari 300 ml santan dari 1/2 

butir kelapa, 7 sendok makan (70 gram) tepung beras, 1/2 sendok teh garam,  6 

mata nangka, dipotong kotak kecil, dan 60 lembar janur dibuat contong. 
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Langkah pembuatan kue clorot 

a. Bahan I, rebus air, gula merah, daun pandan, dan garam sampai gula larut. 

Saring. 

b. Aduk rata air gula dan santan. Tuang ke dalam campuran tepung beras dan 

tepung sagu, sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. 

c. Tata contong janur di atas ampas kelapa. Tuang bahan I sampai 3/4 tinggi 

contong. Kukus di atas  api sedang 10 menit. 

d. Bahan II, aduk rata santan, tepung beras, garam, dan nangka. Tuang ke 

atas bahan I. 

e. Kukus di atas api sedang 15 menit  sampai matang. 

 

Kesimpulanku 

4. Hubungan antara suhu dan perubahan wujud pada percobaan pembuatan Kue 

Clorot adalah: …………………………..…………………………………… . 

5. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan kue clorot: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………… . 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

Nama  :  1. …………………………….. 

  2. …………………………….. 

  3. …………………………….. 

  4. …………………………….. 

  5. …………………………….. 

 

 

Kue Lompong 

Rumusan Masalah 

4. Bagaimana cara mengidentifikasi benda konduktor dan isolator? 

5. Benda konduktor dan isolator apa saja yang digunakan pada waktu membuat 

kue lompong?  

 

Rumusan Hipotesis 

4. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

5. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

6. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . 

 

Cara Pembuatan 

3. Cair ke Padat : Membeku 

Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. 

Contohnya : 
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 Air yang membeku di dalam kulkas (freezer). 

 Lilin yang membeku dengan sendirinya. 

4. Gas ke Cair : Mengembun 

Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. 

Contohnya : 

 Embun pada tanaman di pagi hari. 

5. Cair ke Gas : Menguap 

Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. 

Contohnya : 

 Air yang menguap terkena sinar matahari. 

 Air yang direbus lama kelamaan habis. 

6. Padat Ke Gas : Menyublim 

Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. 

Contohnya : 

 Kapur barus yang disimpan di tempat terbuka lama kelamaan habis. 

Bahan – bahan yang dibutuhkan antara lain Tepung ketan 200 gram, Gula 

halus 2 sendok makan, Garam ¼ sendok teh, Air abu merang 2 sendok makan 

untuk pewarna hitam, Air panas secukupnya 

Bahan isian : 

 Tumbuk kasar 100 gram kacang tanah yang sudah di sangrai 

 Gula merah 50 gram, sisir halus.( sesuai selera ) 

 Aduk rata 

Cara Mengolahnya : 

a) Semua bahan seperti tepung ketan, gula halus, air abu merang dan gula di 

aduk rata 

b) Lalu Tuangkan air panas sedikit demi sedikit dan perlahan sambil di ulenin 

sampai adonan menjadi kalis dan bisa di pulung. 

c) Selanjutnya ambil sedikit adonan lalu isi dengan 1 sendok bahan adonan 

isian, bentuk pipih lonjong, lalu bungkus seperti membungkus tempe daun 

lalu ikat dengan tali. 
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d) Terakhir annda kukus sampai matang dan jika sudah matang angkat dan 

sajikan. 

 

Kesimpulanku 

4. Cara mengidentifikasi benda konduktor dan isolator: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

5. Benda konduktor dan isolator apa saja yang digunakan pada waktu membuat 

kue lompong: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
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SOAL SIKLUS 2 

 

Mengidentifikasi argument saintifik yang tepat (I.1) 

1. Konduktor atau penghantar adalah perpindahan panas atau kalor tanpa 

disertai zat perantara. Isolator adalah adalah bahan yang tidak bisa atau sulit 

melakukan perpindahan panas atau energi. Dari pernyataan diatas, Bukti 

tambahan yang diidentifikasikan dapat mendukung pernyataan diatas adalah 

.... 

a. Konduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, 

namun pada temperatur ruangan besifat sebagai semikonduktor. 

b. Terjadi getaran partikel yang menyebabkan perpindahan panas dari suhu 

yang tinggi ke suhu yang rendah 

c. Konduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena konduktansinya 

yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain (biasa disebut 

pendonor elektron). 

b. Terjadi getaran partikel yang menyebabkan perpindahan panas dari suhu 

yang rendah ke suhu yang tinggi 

I.2 

2. 

12. Apa itu turbulensi dan seberapa bahaya? 

 Mechanical Turbulence yang disebabkan gesekan angin dengan bangunan, 

gunung, atau benda lain yang menjulang ke angkasa. 

 Wake Turbulence disebabkan gerakan manuver pesawat. Semakin besar, 

efek wake turbulence akan makin besar dan bisa berimbas pada pesawat kecil 

yang ada di belakangnya. 

https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/apa-itu-turbulensi-dan-seberapa-bahaya 

Kutipan di atas berasal dari jenis sumber informasi apa? 

a. Primer (Studi penelitian dilakukan, ditulis dan kemudian diserahkan untuk 

di review  ke jurnal ilmiah) 

b. Sekunder (Tinjauan beberapa penelitian penelitian ditulis sebagai 

ringkasan artikel dengan referensi 

yang diserahkan ke jurnal ilmiah.) 

c. Tersier (laporan media, dimasukkan dalam  atau dokumen yang diterbitkan 

oleh instansi pemerintah.) 

d. Tidak ada jawaban yang benar 

 

 

 

 

Evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik (I.3) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Insulator
http://id.wikipedia.org/wiki/Konduktor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_elektronik&action=edit&redlink=1
https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/apa-itu-turbulensi-dan-seberapa-bahaya
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3. Perbedaan warna pakaian yang dipakai pada saat berada di bawah terik 

matahari disebabkan .... 

 a. Pakaian berwarna gelap akan menyebabkan pemakainya terasa panas 

 b. Penyerapan panas di bawah sinar matahari menyebabkan pakaian 

berwarna hitam 

 c. Pemakai baju berwarna putih menyebabkan memantulkan panas 

 d. Pakaian berwarna putih akan menyebabkan pemakainya terasa tidak 

panas 

Memahami elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap 

penemuan saintifik (I.4) 

4. Discovery Learning Berbasis Etnomatematika untuk Meningkatkan Cinta 

Budaya Lokal, Keterampilan, dan Kemampuan Literasi Subtema Globalisasi 

Siswa Kelas VI SDN Kemiri. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan 

judul penelitian di atas adalah .... 

 a. Discovery Learning Berbasis Etnomatematika sebagai variabel kontrol 

 b. Discovery Learning Berbasis Etnomatematika sebagai variabel bebas  

 c. Meningkatkan Cinta Budaya Lokal, Keterampilan, dan Kemampuan 

Literasi sebagai variabel bebas 

 d. Meningkatkan Cinta Budaya Lokal, Keterampilan, dan Kemampuan 

Literasi sebagai variabel kontrol 

Membuat grafik yang dapat merepresentasikan data (I.5) 

5. Manakah pernyataan berikut ini  yang merupakan kesimpulan paling sesuai  

yang dapat Anda buat dari data dalam grafik ini? 

 

 
a. Harga minyak dunia selalu mengalami kenaikan 

b. Harga minyak dunia selalu mengalami penurunan 

c. Harga minya tertinggi ada pada pertengahan tahun70an 
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d. Setelah tahun 1990 harga minyak selalu naik 

 

Membaca dan menginterpretasikan data (I. 6) 

 

 

 

 

 

 

6. Dalam kemampuannya menghantarkan panas besi dan kayu dapat 

dinyatakan sebagai berikut .... 

a. Kayu bukan penghantar panas yang baik 

b. Besi sebagai benda isolator 

c. Kayu adalah benda konduktor 

d. Besi bukanlah penghantar panas yang baik 

 

Pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kuantitatif termasuk 

statistik probabilitas (17) 

 

 

 

 

 

7. Dari 1000 kue lompong, terdapat 5% yang rusak karena berbeda adonan 

terlalau encer sehingga tidak dapat terjadi perubahan wujud. Jumlah kue 

lompong yang rusak adalah .... 

 a. 15 

 b. 15 

 c. 25 

 d. 50 

Memahami dan mampu menginterpretasikan statistik dasar (I. 8) 

8. Pada pembuatan Kue lompong terdapat dua adonan. Dengan jumlah tepung 

yang sama  adonan A menggunakan gula 1 kg adonan B 1,5 kg. Pernyataan 

dibawah ini yang paling tepat adalah .... 

 a. adonan A lebih tidak terasa manis 

 b. Adonan B terlalu manis 
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 c. keduanya tidak terasa manis 

 d. adonan B lebih manis dari adonan A 

Menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data kuantitatif(I.9) 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Berdasarkan komposisi bahan di atas maka pernyataan dibawah ini yang 

tepat adalah .... 

 a. adonan A akan terlalu terasa manis 

 b. adonan A akan terasa manis 

 c. Adonan B akan terlalu encer karena kebanyakan air 

 d. adonan B akan terlalu terasa manis 
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Lampiran 11.  Hasil Observasi Keterlaksanaan Penerapan Metode Etnoinkuiri 

Berbantuan Teknik Scaffolding Siklus II 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : II (Satu) / Pertama 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 

Pelaksanaan 
Deskripsi Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1. Orientasi    

 i. Menyiapkan 

ruang, alat, dan 

media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran. 

Guru menyiapkan surat 

permohonan kerja sama dengan 

penggiat budaya di lingkungan 

sekitar  

 j. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan kue clorot sebagai 

salah satu makanan tradisional 

Kabupaten Purworejo (teknik 

scaffolding tipe modeling). 

Selanjutnya siswa melakukan 

diskusi difasilitatori guru. Diskusi 

diawali dengan mengajukan 

pertanyaan: “Adakah yang pernah 

merasakan kue clorot? Pernahkah 

kalian membuatnya Dikukus 

bukan? Proses apa yang terjadi”  

 k. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang perubahan wujud 

benda baik yang dapat kembali ke 

wujud semula dan yang tidak 

melalui pembuatan kue clorot. 
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 l. Memberikan 

kesempatan 

siswa untuk 

bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

dengan melakukan permainan 

kartu tanya jawab 

2. Merumuskan 

Masalah 

   

 e. Menyampaikan 

rumusan 

masalah yang 

menantang 

siswa untuk 

berpikir 

memecahkan 

masalah 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah yaitu bagaimana 

hubungan antara suhu dan 

perubahan wujud pada percobaan 

pembuatan kue clorot 

 f. Menyampaikan 

rumusan 

masalah 

berdasarkan 

topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik 

pembahasan mengenai perubahan 

wujud benda karena peningkatan 

dan penurunan suhu  

3. Merumuskan 

Hipotesis 

Sederhana 

   

 e. Memberi 

kesempatan 

siswa untuk 

merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban 

  Guru merangsang stimulus siswa 

dengan mengajukan pertanyaan 

“Siapa yang tahu tentang macam 

perubahan wujud? Apakah 

persamaan dan perbedaan semua 

perubahan wujud tersebut?” 

(Teknik Scaffolding tipe 

developing metacognition) 

 f. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi 

yang 

memungkinkan 

timbulnya 

berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan kue 

clorot, kemasan kue clorot yang 

berbentuk kerucut (Teknik 

Scaffolding tipe contextualixation) 

4. Mengumpulkan 

Data 

   

 i. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan pembuatan kue clorot 
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dalam 

percobaan 

 j. Melibatkan 

siswa dalam 

memanfaatkan 

media 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan percobaan. Siswa 

mulai membuat kemasan kue 

clorot 

 k. Memfasilitasi 

terjadinya 

interaksi antara 

siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan pembuatan 

kue clorot dengan menggunakan 

alat dan bahan yang telah 

disiapkan 

 l. Memotivasi 

siswa untuk 

berpartisipasi 

aktif dalam 

dalam 

mengumpulkan 

data atau 

informasi 

  Guru telah memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan.  

5 Menguji Hipotesis    

 e. Membimbing 

siswa dalam 

upaya 

pemecahan 

masalah 

  Guru membimbing siswa dalam 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah, 

misalnya ketika mengajarkan cara 

mengikat janur pada clorot 

 f. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan 

data yang telah 

dikumpulkan 

atau diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa tentang 

perubahan wujud terkait dengan 

pembuatan kue clorot  

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 e. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

dengan 

melibatkan 

siswa 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 

kesimpulannya. 

 f. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

kesimpulan 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh dengan memberi 
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berdasarkan 

data yang telah 

dikumpulkan 

atau diperoleh 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : II (Dua) / Kedua 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No Aspek yang Diamati 
Pelaksanaan 

Deskripsi Hasil Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Orientasi    

 e. Menyiapkan ruang, 

alat, dan media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran. 

Guru menyiapkan surat 

permohonan kerja sama dengan 

penggiat budaya di lingkungan 

sekitar  

 f. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi 

menunjukkan kue lompong (teknik 

scaffolding tipe modeling). 

Selanjutnya Guru mengajukan 

pertanyaan: “Adakah yang pernah 

membuat kue lompong? Alat apa 

saja yang dibutuhkan? Tahan 

panas atau tidak? Siapa yang dapat 

menjelaskan?” 

 g. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang benda konduktor 

isolator melalui pembuatan kue 

lompong 

 h. Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

melalui kartu tanya. 

2. Merumuskan Masalah    

 c. Menyampaikan 

rumusan masalah 

yang menantang 

siswa untuk 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana cara  

mengidentifikasi benda konduktor 

dan isolator? 
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berpikir 

memecahkan 

masalah 

 d. Menyampaikan 

rumusan masalah 

berdasarkan topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik benda 

konduktor dan isolator yang 

digunakan dalam pembuatan kue 

lompong 

3. Merumuskan 

Hipotesis Sederhana 

   

 c. Memberi 

kesempatan siswa 

untuk merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa dan membimbing 

siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban 

 d. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi yang 

memungkinkan 

timbulnya berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan kue 

lompong, alat dan bahan 

percobaan sehingga siswa dapat 

merumuskan hipotesis dalam 

percobaan 

4. Mengumpulkan Data    

 e. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

dalam percobaan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan sebagai 

sumber belajar 

 f. Melibatkan siswa 

dalam 

memanfaatkan 

media 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan percobaan.  

 g. Memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan pembuatan 

dengan menggunakan alat dan 

bahan yang telah disiapkan 

 h. Memotivasi siswa 

untuk 

berpartisipasi aktif 

dalam dalam 

mengumpulkan 

data atau informasi 

  Guru telah memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan. 

Membimbing siswa dalam 

percobaan, mencatat data dan 

informasi,  

5 Menguji Hipotesis    

 c. Membimbing   Guru membimbing siswa dalam 
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siswa dalam upaya 

pemecahan 

masalah 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah. 

 d. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa untuk 

memecahkan masalah berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 c. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 

kesimpulannya. 

 d. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

kesimpulan 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

 

Mengetahui 

Observer 

 

 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE 

ETNOINKUIRI BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM 

PEMBELAJARAN IPA 

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017 

Siklus/Pertemuan : II (Dua) / Ketiga 

Berilah tanda cek () pada kolom, sesuai dengan kondisi sebenarnya 

 

No Aspek yang Diamati 
Pelaksanaan 

Deskripsi Hasil Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Orientasi    

 e. Menyiapkan ruang, 

alat, dan media 

pembelajaran 

  Guru telah menyiapkan ruangan 

dengan susunan yang tepat 

sehingga siswa terkondisikan 

dengan baik. Guru juga telah 

menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan pada pembelajaran.  

 f. Melakukan 

apersepsi 

  Guru melakukan apersepsi 

menunjukkan berbagai permainan 

tradisional dari Kabupaten 

Purworejo yang masih 

membudaya hingga saat ini (teknik 

scaffolding tipe modeling). 

Selanjutnya Guru mengajukan 

pertanyaan: “Bagaimana dengan 

permainan Pinball? Pernah 

memainkannya?” 

 g. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran bahwa siswa akan 

belajar tentang sifat hantaran dan 

perubahan wujud benda dalam 

kehidupan sehari-hari siswa  

 h. Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

melalui kartu tanya. 

2. Merumuskan Masalah    

 c. Menyampaikan 

rumusan masalah 

yang menantang 

siswa untuk 

berpikir 

memecahkan 

masalah 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimana cara 

mengaitkan materi permainan 

Pinball dengan materi benda 

konduktor dan isolator 

berdasarkan sifat hantaran panas 

benda tersebut dan perubahan 
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wujud benda yang terdapat dalam 

kehidupan sehar-hari siswa? 

 d. Menyampaikan 

rumusan masalah 

berdasarkan topik 

pembahasan 

  Guru menyampaikan rumusan 

masalah berdasarkan topik 

pembahasan mengenai cara 

mengaitkan materi permainan 

Pinball dengan materi benda 

konduktor dan isolator 

berdasarkan sifat hantaran panas 

benda tersebut dan perubahan 

wujud benda yang terdapat dalam 

kehidupan sehar-hari siswa 

3. Merumuskan 

Hipotesis Sederhana 

   

 c. Memberi 

kesempatan siswa 

untuk merumuskan 

berbagai 

kemungkinan 

jawaban 

  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa dan membimbing 

siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban  

 d. Menumbuhkan 

perhatian siswa 

pada situasi yang 

memungkinkan 

timbulnya berbagai 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

  Guru menumbuhkan perhatian 

siswa dengan menunjukkan 

permainan pinball 

4. Mengumpulkan Data    

 e. Mempersiapkan 

alat dan bahan 

yang diperlukan 

dalam percobaan 

  Guru mempersiapkan berbagai alat 

dan bahan yang diperlukan sebagai 

sumber belajar 

 f. Melibatkan siswa 

dalam 

memanfaatkan 

media 

  Guru dalam memanfaatkan media 

melibatkan siswa untuk 

melakukan permainan pinball 

terkait materi benda konduktor dan 

isolator berdasarkan sifat hantaran 

panas benda tersebut dan 

perubahan wujud benda yang 

terdapat dalam kehidupan sehar-

hari siswa 

 g. Memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara siswa dan 

sumber belajar 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan bermain 

pinball dengan menggunakan alat 

dan bahan yang telah disiapkan 
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 h. Memotivasi siswa 

untuk 

berpartisipasi aktif 

dalam dalam 

mengumpulkan 

data atau informasi 

  Guru telah memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

dalam mengumpulkan data atau 

informasi melalui percobaan. 

Membimbing siswa dalam 

percobaan, mencatat data dan 

informasi,  

5 Menguji Hipotesis    

 c. Membimbing 

siswa dalam upaya 

pemecahan 

masalah 

  Guru membimbing siswa dalam 

upaya pemecahan masalah dalam 

upaya pemecahan masalah, 

semisal mengaitkan permainan 

Pinball dengan materi benda 

konduktor dan isolator 

berdasarkan sifat hantaran panas 

benda tersebut dan perubahan 

wujud benda yang terdapat dalam 

kehidupan sehar-hari siswa 

 d. Mengarahkan 

siswa untuk 

memecahkan 

masalah 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

mengarahkan siswa untuk 

memecahkan masalah berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

   

 c. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 

  Guru melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa pada proses percobaan dan 

kesimpulannya. 

 d. Membimbing 

siswa dalam 

menyusun 

kesimpulan 

berdasarkan data 

yang telah 

dikumpulkan atau 

diperoleh 

  Guru membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan atau 

diperoleh dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

 

Mengetahui 

Observer 

 

Dewi Nur Hidayati, S. Pd 

NIP 19841202 200501 2 003 

 Purworejo, Juli 2017 

Peneliti 

 

Ernawati Setyo Nugraheni, S. Pd. SD 

NIP 19800405 200902 2 002 
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Lampiran 12 Data Sikap Ilmiah Siswa Siklus II 

 

SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS II 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 C 

2 0051796667 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 35 87,5 SB 

3 0051796669 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

4 0051796669 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 34 85 SB 

5 0045496980 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 B 

6 0051796677 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

7 0045496974 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

8 0051796678 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28 70 B 

9 0051796676 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

10 0051796675 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28 70 B 

11 0051796672 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

12 0045496975 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 72,5 B 

13 0051796673 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23 57,5 C 

14 0051796671 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 90 SB 

15 0045496978 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

16 0045496976 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 32 80 B 

17 0051796668 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 55 C 

18 0045496979 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

19 0051796664 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

20 0051796670 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 26 65 B 

21 0051796665 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 70 B 

22 0051796679 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28 70 B 

23 0051796674 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 27 67,5 B 

24 0049731735 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23 57,5 C 

25 0045657422 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 72,5 B 

Rerata 83 80 69 73 74 68 71 67 66 77    

 

 



204 
  

204 
  

SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS II 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 83 SB 

2 2 80 B 

3 3 69 B 

4 4 73 B 

5 5 74 B 

6 6 68 B 

7 7 71 B 

8 8 67 B 

9 9 66 B 

10 10 77 B 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

9 yaitu menanyakan data yang diperoleh dari kelompok lain dengan perolehan 

skor dan persentase sebanyak 66 (B). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling 

menonjol terdapat pada indikator no 1 yaitu menanyakan tujuan percobaan yang 

dilakukan dengan perolehan skor dan persentase sebanyak 83 (SB). 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 3 12 

72,8 (B) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 18 72 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 4 16 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 
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DATA SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN KEDUA SIKLUS II 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 24 60 C 

2 0051796667 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 95 SB 

3 0051796669 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 B 

4 0051796669 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 92,5 SB 

5 0045496980 2 3 2 4 4 2 3 4 2 4 30 75 B 

6 0051796677 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 31 77,5 B 

7 0045496974 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 33 82,5 SB 

8 0051796678 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 75 B 

9 0051796676 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 31 77,5 B 

10 0051796675 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 75 B 

11 0051796672 4 4 4 4 2 3 2 3 2 4 32 80 B 

12 0045496975 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 75 B 

13 0051796673 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

14 0051796671 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 36 90 SB 

15 0045496978 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 SB 

16 0045496976 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 35 87,5 SB 

17 0051796668 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 B 

18 0045496979 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 B 

19 0051796664 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 77,5 B 

20 0051796670 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 75 B 

21 0051796665 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 31 77,5 B 

22 0051796679 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

23 0051796674 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 B 

24 0049731735 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 72,5 B 

25 0045657422 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 82,5 SB 

Rerata 88 84 76 81 70 73 81 76 76 91    
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN KEDUA SIKLUS II 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 88 SB 

2 2 84 SB 

3 3 76 B 

4 4 81 B 

5 5 

70 
 

B 

6 6 73 B 

7 7 81 B 

8 8 76 B 

9 9 76 B 

10 10 91 SB 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

5 yaitu aktif dalam melakukan pengamatan/ percobaan yang dilakukan dengan 

perolehan skor dan persentase sebanyak 70 (B). Sedangkan sikap ilmiah siswa 

yang paling menonjol terdapat pada indikator no 10 yaitu menanggapi dan 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan perolehan skor dan persentase 

sebanyak 91 (SB). 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 7 28 

79,6 (B) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 17 68 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 1 4 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 
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DATA SIKAP ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS II 

 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
% Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0045058309 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 24 60 C 

2 0051796667 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 95 SB 

3 0051796669 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 B 

4 0051796669 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 37 92,5 SB 

5 0045496980 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 92,5 SB 

6 0051796677 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 92,5 SB 

7 0045496974 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 95 SB 

8 0051796678 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 B 

9 0051796676 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 80 B 

10 0051796675 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 B 

11 0051796672 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 95 SB 

12 0045496975 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 B 

13 0051796673 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 B 

14 0051796671 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 95 SB 

15 0045496978 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 SB 

16 0045496976 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 92,5 SB 

17 0051796668 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 B 

18 0045496979 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 B 

19 0051796664 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

20 0051796670 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 B 

21 0051796665 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

22 0051796679 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 80 B 

23 0051796674 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77,5 B 

24 0049731735 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 72,5 B 

25 0045657422 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 82,5 SB 

Rerata 91 88 80 84 83 74 84 76 80 91    
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SIKAP ILMIAH SISWA 

PER INDIKATOR 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS II 

 

No 
Indikator  

Sikap Ilmiah  

Skor dan 

Persentase 
Klasifikasi 

1 1 91 SB 

2 2 88 SB 

3 3 80 B 

4 4 84 SB 

5 5 83 SB 

6 6 74 B 

7 7 84 SB 

8 8 76 B 

9 9 80 B 

10 10 91 SB 

 

Skor dan persentase sama karena jumlah siswa 25 dan setiap indikator 

mempunyai nilai maksimal 4. Kategori sikap ilmiah siswa terburuk pada indikator 

6 yaitu menanyakan pendapat teman lain dengan perolehan skor dan persentase 

sebanyak 74 (B). Sedangkan sikap ilmiah siswa yang paling menonjol terdapat 

pada indikator no 1 dan 10 yaitu menanyakan tujuan percobaan yang dilakukan 

dan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan perolehan 

skor dan persentase sebanyak 91 (SB). 

Jika data sikap ilmiah siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 10 40 

83,1 (SB) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 14 56 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 1 4 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 
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Lampiran 13 Hasil Kemampuan Literasi Sains Siswa Siklus II 

 

KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA 

SIKLUS II 

No NISN 
Skor Jumlah 

Skor 
Nilai Klasifikasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0045058309 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 56 C 

2 0051796667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 SB 

3 0051796669 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 56 B 

4 0051796669 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

5 0045496980 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

6 0051796677 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

7 0045496974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 SB 

8 0051796678 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 67 B 

9 0051796676 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 78 B 

10 0051796675 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 78 B 

11 0051796672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 SB 

12 0045496975 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 67 B 

13 0051796673 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 67 B 

14 0051796671 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 SB 

15 0045496978 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 89 SB 

16 0045496976 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 89 SB 

17 0051796668 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 67 B 

18 0045496979 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 67 B 

19 0051796664 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 78 B 

20 0051796670 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 67 B 

21 0051796665 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 78 B 

22 0051796679 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 78 B 

23 0051796674 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 67 B 

24 0049731735 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 67 B 

25 0045657422 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 78 SB 

Jumlah Skor 24 21 13 17 18 22 24 20 17    

Rerata (%) 96 84 52 68 72 88 96 80 68    

 

 

 

 

 

 

 



210 
  

210 
  

Jika data kemampuan literasi sains siswa ditelaah per indikator akan 

menghasilkan data: 

No 
Indikator 

Sikap Ilmiah 

Jumlah 

Skor 
Persentase Klasifikasi 

1 1 24 96 SB 

2 2 21 84 SB 

3 3 13 52 C 

4 4 17 68 B 

5 5 18 72 B 

6 6 22 88 SB 

7 7 24 96 SB 

8 8 20 80 B 

9 9 17 68 B 

 

Indikator pada kemampuan literasi sains siswa terendah pada indikator 3 yaitu 

evaluasi dalam menggunakan informasi saintifik, dengan perolehan skor 13 dan 

persentase sebanyak 52 (C). Sedangkan nilai literasi siswa yang paling menonjol 

terdapat pada indikator no 1 (mengidentifikasi argument saintifik yang tepat) dan 

7 yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kuantitatif 

termasuk statistik probabilitas, dengan perolehan skor 24 dan persentase sebanyak 

96 (SB). 

Jika data kemampuan literasi sains siswa dikategorikan: 

No 
Persentase 

Sikap Ilmiah Siswa 

Krite 

ria 

Fre 

kuensi 
% Rerata Kelas 

1 81,25 % < x ≤ 100 % SB 10 40 

78,22 (B) 

2 62,25% < x ≤ 81,25% B 14 56 

3 43,75 % < x ≤ 62,25% C 1 4 

4 25% < x ≤ 43,75 % K 0 0 

Jumlah 25 100 
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