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MOTTO

“Berpikir adalah perjalanan hati dalam medan alam semesta”

(Al-Hikam)1

1 M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, Mutiara Hikmah Menjadi Kekasih Allah Terjemahan
Syarah Al-Hikam, (Surabaya: Al-Miftah, 2009), hlm. 299
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ABSTRAK

HAMAM FITRIANA. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas V di
MIN Wonosari Dengan Strategi Project Based Learning. Skripsi. Yogyakarta:
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas
V A MIN Wonosari dengan menggunakan strategi project based learning.
Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa dan rendahnya
partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA kelas V A MIN Wonosari. Hal ini
dikarenakan dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode
konvensional yang berpusat pada guru dan dalam pelaksanaan pembelajaran lebih
menitiberatkan ranah kognitif sehingga ranah afektif dan psikomotorik belum
tersentuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru dengan peneliti.
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan desain penelitian
Kemmis dan Mc. Taggart yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas V A MIN Wonosari yang berjumlah 17 siswa. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Indikator keberhasilan
dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa yaitu: (1) Hasil belajar
ranah kognitif minimal 75% siswa mencapai KKM 75, (2) Hasil belajar ranah
afektif minimal 75% siswa mempu mencapai skor >7,75, (3) Hasil belajar ranah
psikomotorik minimal 75% siswa mampu mencapai skor >7,75.

Hasil pengamatan pembelajaran dengan strategi project based learning
pada siklus I menunjukan nilai rata-rata hasil belajar ranah kognitif sebesar 88,17
dengan kriteria “baik” dan ketuntasan sebesar 76,47% atau 13 siswa tuntas, pada
ranah afektif nilai rata-rata 7,76 dengan kriteria “cukup” dan ketuntasan sebesar
76,47% atau 13 siswa tuntas, pada ranah psikomotorik nilai rata-rata sebesar 7,15
dengan kriteria “kurang” dan ketuntasan sebesar 41,18% atau 7 siswa tuntas.
Hasil penelitian siklus II menunjukan nilai rata-rata hasil belajar ranah kognitif
sebesar 81,17 dengan kriteria “baik” dengan ketuntasan sebesar 88,24% atau 15
siswa tuntas, pada ranah afektif nilai rata-rata 8,29 dengan kriteria “cukup” dan
ketuntasan sebesar 88,24% atau 15 siswa tuntas, dan pada ranah psikomotorik
diperoleh nilai rata-rata 8,84 dengan kriteria “Baik” dengan ketuntasan sebesar
82,36% atau 14 siswa tuntas.

Kata Kunci: Hasil belajar ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik,
Pembelajaran IPA, Strategi project based learning.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran diperlukan sebuah strategi agar 

tujuan dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Tujuan 

pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan 

pada pasal 3 UU No.20 Tahun 2003, yakni: “Berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab”.
1
 Dengan 

demikian apabila tujuan pembelajaran dilakukan dengan baik dalam proses 

pembelajaran maka akan meningkatkan mutu pendidikan.   

Dalam pelaksanaan tugas, guru harus menggunakan berbagai cara atau 

strategi guna mencapai hasil yang diharapkan, di antaranya strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien.
2
 Banyak guru yang sudah menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya tidak mencakup tiga 

ranah pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah 

                                                           
1
 Undang-undang No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2
 Hosnan M, Dipl Ed, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 183 
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disarankan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya cenderung hanya ranah 

kognitif saja yang diberikan kepada siswa. Sehingga siswa hanya sampai pada 

taraf mengetahui saja tanpa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

langsung diantaranya yaitu project based learning.  

Project based learning merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penekanan 

pembelajaran terletak pada aktifitas peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, 

sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan 

pengalaman nyata. Strategi ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja 

secara mandiri maupun berkelompok dalam mengkonstruksikan produk 

autentik yang bersumber dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

Dalam proses pembelajaran project based learning, siswa berperan langsung 

sehingga siswa aktif, menghasilkan proyek atau hasil dan dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan. 

Strategi project based learning sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Dimana IPA mengandung tiga hal, yaitu proses (usaha 

manusia memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan 

prosedur yang benar), dan produk (kesimpulan benar). Produk sains terdiri 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 321 
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dari fakta, konsep, prinsip, hukum, metode-metode sains dan metode ilmiah, 

serta bekerja ilmiah.
4
 Dalam pembelajaran IPA yang berhubungan dengan 

gejala-gejala alam yang dapat dipelajari dengan melakukan sebuah penelitian 

atau membuat sebuah karya maka project based learning dapat dijadikan 

sebagai strategi dalam pembelajaran IPA. 

Setelah peneliti melakukan observasi pembelajaran di kelas V A MIN 

Wonosari, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA. Dimana pelaksanaan pembelajaran lebih 

dominan menggunakan metode ceramah dan kegiatan pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah masih 

menitikberatkan pada ranah kognitif siswa sehingga siswa kurang optimal 

dalam mengembangkan sikap dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, 

kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran sehingga banyak 

siswa yang tidak memperhatikan kegiatan pembelajaran di kelas, ada yang 

berbicara sendiri serta siswa di pertengahan pembelajaran terlihat bosan atau 

jenuh.
 5

  

Selain itu dari hasil wawancara dengan bapak Labib Junaidi, S.Pd.I 

diketahui bahwa hasil belajar IPA siswa kelas V A MIN Wonosari masih 

relatif rendah yaitu hanya 7 siswa (41,18%) dari 17 siswa yang telah 

                                                           
4
 Rustaman, Nuryani, dkk, Materi dan Pembelajaran IPA SD,(Jakarta: Universitas Terbuka, 

2012), hlm. 5 
5
 Hasil observasi pembelajaran IPA pada hari Senin, 06 April 2015 dikelas V A MIN 

Wonosari 
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memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75% sedangkan 10 

siswa (58,82%) dari 17 siswa kurang mencapai KKM, dan guru masih jarang 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan sebuah penelitian atau 

membuat sebuah karya.
6
  

Dari uraian tersebut dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang 

terjadi yaitu (1) penggunaan strategi yang masih menggunakan metode 

konvensional yang masih berpusat pada guru, (2) rendahnya partisipasi siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) pembelajaran lebih 

menitikberatkan ranah kognitif sehingga belum terlihat ranah afektif dan 

ranah psikomotoriknya, (4) pembelajaran masih jarang menggunakan sebuah 

penelitian atau sebuah karya, (5) hasil belajar siswa masih rendah dengan nilai 

KKM kurang dari 75%. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan 

suatu masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena hal tersebut dapat 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Sehingga dari permasalahan tersebut 

peneliti menawarkan stategi project based learning dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) agar proses pembelajaran lebih menarik minat 

siswa, kegiatan berpusat pada siswa, dan menjadikan siswa lebih aktif serta 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa baik ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan bapak Labib Junaidi, S.Pd.I pada hari Senin, 06 April 2015, pukul 

12.30 di ruang tamu MIN Wonosari 
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Peneliti memilih MIN Wonosari sabagai tempat penelitian dikarenakan 

peneliti sudah mengetahui kondisi MIN Wonosari kemudian peneliti memilih 

kelas V A karena terdapat materi yang sesuai dengan strategi project based 

learning. Selain itu, di MIN Wonosari belum melaksanakan pembelajaran 

dengan strategi project based learning terutama di kelas V A. Peneliti 

memilih mata pelajaran IPA karena hasil belajar IPA masih rendah dan 

pelaksanaan project based learning sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Oleh karena itu, peneliti memilih judul skripsi “Upaya 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas V 

MIN Wonosari dengan strategi Project Based Learning” selain itu belum ada 

yang meneliti mengenai penelitian tersebut di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, 

sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana upaya meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V MIN Wonosari dengan strategi project based 

learning ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini tujuannya 

adalah: Untuk meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V A MIN 

Wonosari setelah di terapkan strategi project based learning. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan 

bagi dunia pendidikan. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap penggunaan strategi dalam pembelajaran IPA. 

2) Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wacana dan 

wawasan serta khasanah keilmuan bagi dunia pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan 

ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu. Serta ilmu yang 

diperoleh dapat bermanfaat bagi kehidupan. 

2) Bagi guru diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan 

gambaran serta acuan dalam mengaplikasikan proses pembelajaran 

di sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  deskripsi hasil data penelitian yang dilaksanakan pada 

siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa: 

Upaya peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V MIN Wonosari 

dengan strategi project based learning dilakukan dengan cara menentukan 

proyek, merencanakan langkah-langkah penyelesaian, menyusun jadwal 

pelaksanaan, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring, 

penyusunan laporan dan presentasi serta evaluasi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA baik pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dimana hasil 

belajar pada ranah kognitif telah mencapai KKM pada siklus I dengan 

ketuntasan sebesar 76,47% atau 13 siswa tuntas dan meningkat pada siklus II 

dengan ketuntasan sebesar 88,24% atau 15 siswa tuntas KKM dimana nilai 

rata-rata sebesar 88,17 dengan kriteria “baik”. Pada ranah afektif meningkat 

dimana pada siklus I ketuntasan sebesar 76,47% atau 13 siswa tuntas dengan 

nilai rata-rata 7,76 dengan kriteria “cukup” sedangkan pada siklus II 

ketuntasan sebesar 88,24% atau 15 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 8,29 

dengan kriteria “cukup”. Pada ranah psikomotorik dimana pada siklus I 

ketuntasan sebesar 41,18% atau 7 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 7,15 

dengan kriteria “kurang” dan meningkat pada siklus II dimana ketuntasan 
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sebesar 82,36% atau 14 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 8,84 dengan 

kriteria “baik”. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai masukan bagi beberapa pihak agar: 

1. Strategi project based learning dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA 

kelas IV standar kompetensi 8. Memahami berbagai energi dan cara 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kelas V standar kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

atau model, dan IPA kelas VI standar kompetensi 8. Memahami 

penghematan energi. Salain itu, Strategi ini dapat diterapkan dalam 

beberapa matapelajaran dan bagus diterapkan dalam pembelajaran 

tematik. 

2. Penelitian selanjutnya perlu rancangan lengkap langkah-langkah strategi 

project based learning dan perlu penggunaan media yang lebih beragam 

dan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Sekolah  : MIN Wonosari 

Kelas   : V 

Mapel   : IPA 

Semester  : Genap (2) 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

7.4 Mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

 

 

 Daur air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

kegunaan air 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 Memahami proses 

terjadinya daur air 

 

 Melakukan tanya-

jawab mengenai 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi 

 Menjelaskan kegunaan 

air dalam kehidupan 

 

 Menjelaskan proses 

terjadinya daur air 

 

 Mengidentifikasi 

kegiatan manusia yang 

dapat 

mempengaruhinya 

 

 Menggambarkan 

proses daur air dengan 

 

 

Tes 

Tes tertulis 

dalam 

bentuk 

pilihan 

ganda 

tentang daur 

air 

 

Non Tes 

Lembar 

     

 

4 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choiril 

Azmiyawati,

dkk. 2008. 

IPA 5 

Salingtemas. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

 

 Lembar 

Kerja Siswa 

(LKS) 
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daur air 

 

 Membuat 4-5 

kelompok proyek 

tentang daur air 

 

 Mendiskusikan 

perencanaan dan 

jadwal 

pelaksanaan 

proyek 

 

 Melaksanakan 

kegiatan proyek 

membuat skema 

gambar tentang 

daur air 

 

 Mempresentasika

n hasil proyek di 

depan kelas 

 

 Menyimpulkan 

menggunakan diagram 

atau gambar 

 

 

observasi   
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hasil pembelajaran 

daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Sekolah  : MIN Wonosari 

Kelas   : V A 

Mapel   : IPA 

Semester  : Genap (2) 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

 

 

 Peristiwa 

alam di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mencari informasi 

mengenai 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

 Melakukan tanya-

jawab tentang 

macam-macam 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

 Menyebutkan macam-

macam peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

 Menjelaskan sebab-

sebab terjadinya 

peristiwa alam 

 

 Menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam 

terhadap kehidupan 

manusia, hewan, dan 

 

 

Tes 

Tes tertulis 

dalam bentuk 

pilihan ganda 

tentang 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya 

 

     

 

3 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choiril 

Azmiyawati,

dkk. 2008. 

IPA 5 

Salingtemas. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

 

 Lembar 

Kerja Siswa 

(LKS) 
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 Mendiskusikan 

peristiwa alam, 

sebab-sebab dan 

dampaknya. 

 

 Melakukan tanya 

jawab mengenai 

dampak-dampak 

dari peristiwa 

alam terhadap 

manusia, hewan, 

dan lingkungan 

 

 Membuat 4-5 

kelompok proyek 

untuk membuat 

skema ruang kelas 

tanggap gempa 

bumi  

 

 Mendiskusikan 

perencanaan dan 

jadwal 

lingkungan 

 

 Membuat suatu laporan 

berdasarkan hasil 

pengamatan atau 

pengalaman pribadi 

atau laporan surat 

kabar/media lainnya 

tentang peristiwa alam 

gempa bumi 

 

 

 

Non Tes 

Lembar 

observasi  
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pelaksanaan 

proyek 

 

 Melaksanakan 

kegiatan proyek 

membuat skema 

gambar kelas 

 

 Mempresentasikan 

hasil proyek di 

depan kelas 

 

 Menyimpulkan 

hasil pembelajaran  

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : MIN Wonosari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V /II 

Pertemuan ke : 1  

Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam  

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menjelaskan proses terjadinya daur air 

3. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

4. Menggambarkan proses daur air dengan kegiatan proyek  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan metode tanya-jawab siswa dapat menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan sehari-

hari 

2. Dengan metode ceramah dan diskusi siswa dapat menjelaskan proses terjadinya daur air 

3. Dengan metode tanya-jawab siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air 

4. Dengan strategi project based learning siswa dapat menggambarkan proses daur air dalam 

kegiatan proyek 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin , perhatian, rasa ingin tahu, 

        tekun dan  tanggung jawab  

E.  Materi Ajar/ Materi Pembelajaran 

1. Kegunaan air 

Air merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan. Dimana air setiap 

hari kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya. Selain itu air juga 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti digunakan untuk mengairi sawah atau kebun, 

bercocok tanam, dan pembangkit listrik tenaga air. 
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2. Peoses daur air 

Tahukah kalian dari mana asal mula air yang setiap hari kita gunakan untuk minum, 

mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya? Air yang berasal dari sungai, danau, dan sumber air 

lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai dan danau akan mengalami 

penguapan (evaporasi). Penguapan ini menyebabkan air berubah wujud menjadi uap air 

yang akan naik ke angkasa. Uap air ini kemudian berkumpul menjadi gumpalan awan 

(presipitasi). Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan 

(kondensasi) karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah 

wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air yang 

semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi, yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air 

hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang 

meresap ke dalam tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air sedangkan air yang tetap 

di permukaan laut akan dilairkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air permukaan 

inilah yang akan menguap lagi nantinya membentuk rentetan peristiwa hujan atau daur air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

Daur air yang telah kalian pelajari pada bagian sebelumnya dapat terganggu dengan 

adanya kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur 

air antara lain penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan 

menjadi gundul, membuang sambah sembarangan, membiarkan lahan kosong tidak ditanami 

tumbuhan, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan dan sebagainya. 

Ketika kegiatan tersenut terjadi maka akan mengakibatkan prosesdaur air terganggu dan 

dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga hewan dan lingkungan 

sekitarnya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut yaitu akan terjadinya 

banjir, tanah longsor dan kekeringan. 
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F. Pendekatan, Metode, dan Strategi 

1. Pendektan: Saintifik 

2. Metode: Ceramah, tanya jawab, information search, dan diskusi 

3. Strategi: project based learning 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menanyakan peserta didik yang tidak masuk 

 Guru menarik perhatian dan memberi motivasi kepada 

siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

 Guru menyampaikan kegiatan apa yang akan mereka 

lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai pada 

kegiatan pembelajaran 

 

15 menit 

Inti 

Eksplorasi 

 Guru menjelaskan tentang kegunaan air dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Guru meminta kepada siswa untuk membuka materi daur 

air dan membaca sekilas  materi daur air 

 Guru dan siswa bertanya jawab tentang proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

 

35 menit 

Elaborasi 

 Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa per 

kelompok 

 Guru menjelaskan kepada siswa tentang proses 

pelaksanaan proyek 

 Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan proyek 

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada 

lembar kerja siswa 

 Setiap kelompok membuat perencanaan dalam 

mengerjakan proyek   

25 menit 
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 Guru dan siswa menentukan jadwal penyelesaian proyek 

 

 

Konfirmasi 

 Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau 

belum dipahami mengenai kegiatan proyek yang akan 

dikerjakan 

 Guru mengingatkan kembali pelaksanaan proyek dan 

untuk pertemuan selanjutnya siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil proyek masing-masing kelompok 

 

20 menit 

Penutup 

 Guru memberikan motivasi untuk terus giat belajar 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan kafaratul majlis 

bersama dan mengucapkan salam. 

 

10 menit 

Jumlah 105 menit 

 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian: 

a. Tes Tulis (Ranah Kognitif) 

b. Observasi langsung (Ranah Afektif dan Psikomotorik) 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Tes Tulis: Pilihan ganda (terlampir) 

b. Observasi langsung: Lembar observasi (terlampir) 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 

Performansi 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kognitif 

(50%) 

Afektif 

(20%) 

Psikomotorik 

(30%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

      

Catatan  

Nilai: (Jumlah skor : Jumlah skor maksimal X Persentase aspek penilaian) 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Papan tulis, sepidol, kertas 
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2. Sumber Belajar 

a. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 

Oleh Sumanto, dkk. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Hlm. 53-56. 

b. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 Oleh Choiril Azmiyawati,dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hlm. 149-151 

 

 

 Yogyakarta, 23 Mei  2015 

                   Mengetahui,    

        Peneliti 

 

 

  Hamam Fitriana 

 NIM. 11480069 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : MIN Wonosari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V /II 

Pertemuan ke : II  

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam  

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menjelaskan proses terjadinya daur air 

3. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

4. Menggambarkan proses daur air dengan kegiatan proyek  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan metode tanya jawab siswa dapat menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan sehari 

hari 

2. Dengan metode ceramah dan diskusi siswa dapat menjelaskan proses terjadinya daur air 

3. Dengan metode tanya-jawab siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air 

4. Dengan strategi project based learning siswa dapat menggambarkan proses daur air dalam 

kegiatan proyek 

 Karakter siswa yang diharapkan :   disiplin , perhatian, rasa ingin tahu, 

        tekun dan  tanggung jawab   

E. Materi Ajar/ Materi Pembelajaran 

1. Kegunaan air 

Air merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan. Dimana air setiap hari kita gunakan 

untuk minum, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya. Selain itu air juga digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari seperti digunakan untuk mengairi sawah atau kebun, bercocok tanam, dan pembangkit listrik 

tenaga air. 
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2. Peoses daur air 

Tahukah kalian dari mana asal mula air yang setiap hari kita gunakan untuk minum, mandi, 

mencuci, dan aktivitas lainnya? Air yang berasal dari sungai, danau, dan sumber air lainnya 

akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai dan danau akan mengalami penguapan 

(evaporasi). Penguapan ini menyebabkan air berubah wujud menjadi uap air yang akan naik ke 

angkasa. Uap air ini kemudian berkumpul menjadi gumpalan awan (presipitasi). Gumpalan 

awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan (kondensasi) karena suhu udara yang 

rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang 

tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi, 

yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang 

lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang akan menjadi 

sumber mata air sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan dilairkan ke sungai, danau, 

dan saluran air lainnya. Air permukaan inilah yang akan menguap lagi nantinya membentuk 

rentetan peristiwa hujan atau daur air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

Daur air yang telah kalian pelajari pada bagian sebelumnya dapat terganggu dengan adanya 

kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air antara lain 

penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, 

membuang sambah sembarangan, membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan, 

mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan dan sebagainya. Ketika kegiatan 

tersenut terjadi maka akan mengakibatkan prosesdaur air terganggu dan dampaknya tidak hanya 

dirasakan oleh manusia tetapi juga hewan dan lingkungan sekitarnya. Adapun dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan tersebut yaitu akan terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

F. Pendekatan, Metode, dan Strategi 

1. Pendektan: Saintifik 

2. Metode: Ceramah, tanya jawab, information search, dan diskusi 

3. Strategi: project based learning. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

doa, dan menanyakan peserta didik yang tidak masuk. 

 Guru menarik perhatian dan memberi motivasi kepada 

siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

 Guru menjelaskan apa kegiatan yang akan mereka 

lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai pada 

kegiatan pembelajaran dengan bahasa yang sederhana 

dan dapat dipahami oleh siswa 

 

15 menit 

Inti 

Eksplorasi 

 Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang kegunaan 

air dalam kehidupan sehari-hari 

 Siswa menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan sehari-

hari 

 Siswa diminta berkumpul dengan kelompok proyek yang 

telah dibuat sebelumnya 

 Guru menanyakan dan mengecek kelengkapan alat dan 

bahan dalam penyelesaian proyek setiap kelompok 

 Guru melihat langkah-langkah pelaksanaan proyek 

sekema gambar daur air yang telah dibuat 

 Guru memberikan intruksi melakukan proyek skema 

gambar daur air 

 Guru memberikan waktu menyelesaikan 

percobaan/proyek 

 

25 menit 

Elaborasi 

 Siswa melaksanakan percobaan membuat skema gambar 

mengenai daur air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya. 

 Guru memberikan bimbingan kembali bagi siswa yang 

belum paham di dalam pelaksanaan proyek 

35 menit 
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 Guru meminta hasil proyek setiap kelompok 

 Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil 

percobaan. 

 Guru dan siswa bertanya jawab atas jawaban yang 

ditemukan siswa. 

 Kelompok yang menjawab benar akan mendapatkan 

reword 

 Guru memberikan soal tes untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa 

 Guru meminta kepada siswa untuk mengumpulkan soal 

tes yang telas dikerjakan 

 

 

Konfirmasi 

 Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau 

belum dipahami mengenai kegunaan air, daur air, dan 

kegiatan yang mempengaruhi daur air 

 Guru bersama siswa menyimpulkan tentang kegunaan air, 

daur air, dan kegiatan yang mempengaruhi daur air 

 

20 menit 

Penutup 

 Guru memberikan motivasi untuk giat belajar 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam. 

 

10 menit 

Jumlah 105 menit 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tes Tulis (Ranah Kognitif) 

b. Observasi langsung (Ranah Afektif dan Psikomotorik) 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Tes Tulis: Pilihan ganda (Terlampir) 

b. Observasi langsung: Lembaran observasi (Terlampir) 
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3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 

Performansi 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kognitif 

(40%) 

Afektif 

(20%) 

Psikomotorik 

(40%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

      

Catatan  

Nilai: (Jumlah skor : Jumlah skor maksimal X Persentase aspek penilaian) 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Papan tulis, kertas karton, sepidol, pewarna, dan lem 

2. Sumber Belajar 

a. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 

Oleh Sumanto, dkk. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Hlm. 53-56. 

b. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 Oleh Choiril Azmiyawati,dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hlm. 149-151 

 

 

 

  Yogyakarta, 25 Mei 2015 

                 Mengetahui,    

         Peneliti 

 

 

   Hamam Fitriana 

  NIM. 11480069 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : MIN Wonosari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V /II 

Pertemuan ke : III  

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam  

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa alam  

3. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan 

lingkungan 

4. Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman pribadi atau laporan 

surat kabar/media lainnya tentang peristiwa alam gempa bumi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan  metode tanya-jawab dan information search siswa dapat menyebutkan peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

2. Dengan metode diskusi siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa alam 

3. Dengan metode diskusi dan tanya-jawab siswa dapat Menjelaskan dampak dari peristiwa 

alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan 

4. Dengan strategi project based learning siswa dapat Membuat suatu laporan berdasarkan 

hasil pengamatan atau pengalaman pribadi atau laporan surat kabar/media lainnya tentang 

peristiwa alam gempa bumi 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin , perhatian, rasa ingin tahu, 

        tekun dan  tanggung jawab  
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E. Materi Ajar/ Materi Pembelajaran 

 Peristiwa alam di Indonesia 

Berbagai peristiwa alam terjadi silih berganti. Berbagai kejadian alam terjadi karena 

proses alam. Meskipun demikian, ada pula peristiwa alam yang sebenarnya terjadi akibat 

kelalaian manusia.Beberapa tahun terakhir ini, negeri kita Indonesia banyak dilanda 

peristiwa alam, seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, banjir di Jakarta, 

luapan  lumpur panas  di Sidoarjo dan masih banyak  perisiwa alam lainnya. 

1. Gempa bumi 

Gempa bumi ialah getaran permukaan bumi oleh kekuatan dari dalam bumi. Alat 

untuk mencatat gempa disebut seismograf dengan satuan skala Richter. Berdasarkan 

penyebab dan kekuatan getarannya, gempa dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, 

Gempa tektonik, yaitu yang terjadi karena pergeseran kerak bumi. Kedua, Gempa 

vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api.  

Dampak yang ditimbulkan setelah gempa bumi yaitu banyak bangunan yang rusak, 

banyak yang meninggal dunia, perekonomian berhenti dan sebagainya. 

2. Gunung meletus 

Gunung dapat dibedakan menjadi gunung api dan gunung tidak berapi. Gunung 

berapi dapat meletus. Terjadinya gunung meletus sebagai akibat kegiatan dapur magma. 

Dapur magma terletak di bawah gunung atau di perut bumi. Magma adalah campuran 

batuan-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. 

Dampak yang dirasakan ketika terjadi gunung meletus yaitu rusaknya lingkungan 

hidup hewan dan manusia, banyak tanaman yang rusak atau mati, kekurangan bahan 

pangan dan sebagainya. 

3. Banjir 

Banjir adalah tergenangnya suatu wilayah akibat meningkatnya jumlah air 

permukaan. Banjir dapat menggenangi permukiman, sawah, ladang, dan sebagainya. 

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir disebabkan oleh 

hutan gundul. Banjir juga disebabkan tersumbatnya saluran air. Saluran air tersumbat 

karena orang sering membuang sampah di selokan. 

 

F. Pendekatan, Metode, dan Strategi 

1. Pendektan: Saintifik 

2. Metode: Tanya-jawab, information search, dan diskusi 

3. Strategi: project based learning. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, doa, 

dan menanyakan peserta didik yang tidak masuk. 

 Guru menarik perhatian dan memberi motivasi kepada 

siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

 Guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan 

tujuan pembelajaran 

15 menit 

Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk mencari informasi mengenai 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 Guru melakukan tanya jawab tentang macam-macam 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman 

sebangkunya mengenai peristiwa alam, sebab-sebab dan 

dampaknya terhadap manusia, hewan dan lingkungan 

 Guru bertanya jawab mengenai sebab-sebab dan dampak 

peristiwa alam 

35 menit 

Elaborasi 

 Guru membagi kelompok yang terdiri dari 3- 4 kelompok 

 Guru menjelaskan kepada siswa tentang proses 

pelaksanaan proyek 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan proyek sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada lembar kerja 

siswa 

 Setiap kelompok membuat perencanaan dalam 

mengerjakan proyek 

 Guru dan siswa bersama-sama menentukan jadwal 

penyelesaian proyek 

25 menit 

 

Konfirmasi 

 Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau 

belum dipahami mengenaia kegiatan yang akan dikerjakan 

20 menit 
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 Guru mengingatkan kembali pelaksanaan proyek dan 

untuk pertemuan selanjutnya siswa diminta untuk berani 

mempresentasikan hasil proyek setiap masing-masing 

kelompok 

 

Penutup 

 Guru memberikan motivasi siswa dengan mengingatkan 

tujuan kegiatan proyek yang akan dilakukan 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam. 

 

10 menit 

Jumlah 105 menit 

 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tulis (Ranah Kognitif) 

b. Observasi langsung (Ranah Afektif dan Psikomotorik) 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Tes Tulis: Pilihan ganda (terlampir) 

b. Observasi langsung: Lembaran observasi (terlampir) 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 

Performansi 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kognitif 

(50%) 

Afektif 

(20%) 

Psikomotorik 

(30%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

      

Catatan  

Nilai: (Jumlah skor : Jumlah skor maksimal X Persentase aspek penilaian) 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Papan tulis, kertas, sepidol, pewarna, gunting dan lem 
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2. Sumber Belajar 

a. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 Oleh Choiril Azmiyawati,dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hlm. 154-158 

b. BSE Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD/MI kelas 5 

Oleh Maryanto, Purwanto. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 

2009. hal. 167-182. 

 

  

Yogyakarta, 30 Mei 2015  

Mengetahui, 

Peneliti 

 

 

  Hamam Fitriana 

 NIM. 11480069 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : MIN Wonosari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V /II 

Pertemuan ke : III  

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam  

 

B. Kompetensi Dasar 

7.5 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa alam  

3. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan 

lingkungan 

4. Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman pribadi atau laporan 

surat kabar/media lainnya tentang peristiwa alam gempa bumi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan  metode tanya-jawab dan information search siswa dapat menyebutkan peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

2. Dengan metode diskusi siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa alam 

3. Dengan metode diskusi dan tanya-jawab siswa dapat Menjelaskan dampak dari peristiwa 

alam terhadap kehidupan manusia,hewan, dan lingkungan 

4. Dengan strategi project based learning siswa dapat Membuat suatu laporan berdasarkan 

hasil pengamatan atau pengalaman pribadi atau laporan surat kabar/media lainnya tentang 

peristiwa alam gempa bumi 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin , perhatian, rasa ingin tahu, 

        tekun dan  tanggung jawab  

E. Materi Ajar/ Materi Pembelajaran 

 Peristiwa alam di Indonesia 
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Berbagai peristiwa alam terjadi silih berganti. Berbagai kejadian alam terjadi karena 

proses alam. Meskipun demikian, ada pula peristiwa alam yang sebenarnya terjadi akibat 

kelalaian manusia.Beberapa tahun terakhir ini, negeri kita Indonesia banyak dilanda 

peristiwa alam, seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, banjir di Jakarta, 

luapan  lumpur panas  di Sidoarjo dan masih banyak  perisiwa alam lainnya. 

1. Gempa bumi 

Gempa bumi ialah getaran permukaan bumi oleh kekuatan dari dalam bumi. Alat 

untuk mencatat gempa disebut seismograf dengan satuan skala Richter. Berdasarkan 

penyebab dan kekuatan getarannya, gempa dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, 

Gempa tektonik, yaitu yang terjadi karena pergeseran kerak bumi. Kedua, Gempa 

vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api.  

Dampak yang ditimbulkan setelah gempa bumi yaitu banyak bangunan yang rusak, 

banyak yang meninggal dunia, perekonomian berhenti dan sebagainya. 

2. Gunung meletus 

Gunung dapat dibedakan menjadi gunung api dan gunung tidak berapi. Gunung 

berapi dapat meletus. Terjadinya gunung meletus sebagai akibat kegiatan dapur magma. 

Dapur magma terletak di bawah gunung atau di perut bumi. Magma adalah campuran 

batuan-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. 

Dampak yang dirasakan ketika terjadi gunung meletus yaitu rusaknya lingkungan 

hidup hewan dan manusia, banyak tanaman yang rusak atau mati, kekurangan bahan 

pangan dan sebagainya. 

3. Banjir 

Banjir adalah tergenangnya suatu wilayah akibat meningkatnya jumlah air 

permukaan. Banjir dapat menggenangi permukiman, sawah, ladang, dan sebagainya. 

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir disebabkan oleh 

hutan gundul. Banjir juga disebabkan tersumbatnya saluran air. Saluran air tersumbat 

karena orang sering membuang sampah di selokan. 

F. Pendekatan, Metode, dan Strategi 

1. Pendektan: Saintifik 

2. Metode: Tanya-jawab, information search, dan diskusi 

3. Strategi: project based learning. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
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Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, doa, 

dan menanyakan peserta didik yang tidak masuk. 

 Guru menarik perhatian dan memberi motivasi kepada 

siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

 Guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan 

tujuan pembelajaran 

10 menit 

Inti 

Eksplorasi 

 Guru melakukan tanya jawab tentang macam-macam 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai kelompok 

yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya 

 Guru mengecek hasil laporan mengenai gempa bumi dan 

skema ruang kelas tanggap gempa bumi 

 Guru memberikan kesempatan bagi siswa yang belum 

lengkap laporan untuk menyelesaikan tugas proyek 

 Guru mengoreksi kembali tugas proyek yang telah 

dikerjakan 

 Guru memberikan intruksi melakukan proyek membuat 

skema ruang kelas tanggap gempa bumi 

 

35 menit 

Elaborasi 

 Siswa mencari atau mengkoreksi kembali tugas proyek 

yang telah dikerjakan 

 Guru meminta hasil proyek setiap kelompok 

 Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil 

peroyek didepan kelas. 

 Guru dan siswa bertanya jawab atas jawaban yang 

dikemukankan siswa. 

 Guru memberikan soal tes dan meminta siswa 

mengerjakan serta mengumpulkannya  

35 menit 

 

Konfirmasi 

 Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau 

belum dipahami mengenaia kegiatan yang telah dilakukan 

 Guru bersama siswa menyimpulkan tentang peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan lingkungan 

15 menit 

Penutup 

 Guru memberikan materi yang harus dipelajari siswa pada 

pertemuan berikutnya 

 Guru memberikan motivasi untuk terus belajar 

10 menit 
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 Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam. 

Jumlah 105 menit 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tes Tulis (Ranah Kognitif) 

b. Observasi langsung (Ranah Afektif dan Psikomotorik) 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Tes Tulis: Pilihan ganda (terlampir) 

b. Observasi langsung: Lembaran observasi (terlampir) 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 

Performansi 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kognitif 

(50%) 

Afektif 

(20%) 

Psikomotorik 

(30%) 

1. 

2. 

3. 

      

Catatan  

Nilai: (Jumlah skor : Jumlah skor maksimal X Persentase aspek penilaian) 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Papan tulis, kertas, sepidol, pewarna, gunting dan lem 

2. Sumber Belajar 

a. BSE Gemar IPA 5: untuk SD/MI kelas 5 Oleh Choiril Azmiyawati,dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hlm. 154-158 

b. BSE Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD/MI kelas 5 

Oleh Maryanto, Purwanto. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 

2009. hal. 167-182. 

 Yogyakarta, 1 Juni 2015  

 Mengetahui,  

 Peneliti 

 

 

   Hamam Fitriana 

  NIM. 11480069 
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Lampiran 5 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Waktu Pelaksanaan  : Sabtu - Senin 

Kompetensi dasar   : Daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

Pertanyaan yang diajukan: 

1. Untuk apa saja air kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ? 

2. Bagaimana proses kegunaan air tersebut? 

3. Bagaimana proses panjang penggunaan air dengan perputaran/siklus air ? 

4. Apabila siklus air terganggu apa dampaknya dan berikan alasannya? (cari informasi dengan 

pengamatan disekitar atau dengan Koran, majalah dan internet) 

5. Buatlah lembar laporan dikertas  yang terdiri dari : 

Topik, tujuan, tempat proyek, waktu, alat dan bahan, daftar pertanyaan, 

6. Buatlah langkah-langkah kerja pembuatan skema gambar siklus air dan alat dan bahan yang 

diperlukan ? 

7. Buatlah skema gambar siklus air secara lengkap dan mempresentasikan didepan kelas 

(dilaksanakan di sekolah) 

 

Jawaban  

Topik : Siklus/daur air 

Tujuan : Membuat skema gambar daur air 

Tempat 

kegiatan 

Hari & 

Waktu 

Alat dan 

bahan 
Daftar pertanyaan hasil 

Di rumah 

Anton 

Ahad,08.

00 

Kertas, 

bulpen 

1. Untuk apa saja air kita 

gunakan dalam kehidupan 

sehari-hari ? 

Mandi, Mencuci, 

Minum dsb 

Di rumah 

Anton 

Ahad, 

08.00 

Kertas, 

bulpen 

2. Bagaimana proses 

kegunaan air tersebut? 

 

Mandi : air tanah 

diambil di 

masukan ke 

wadah lalu 

dibuat untuk 

membersihkan 

badan 
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Di rumah 

Salim 

Ahad, 

12.00 

Kertas, 

bulpen, 

internet dan 

…… 

3. Bagaimana proses panjang 

penggunaan air dengan 

perputaran/siklus air ? 

 

Air di 

laut,danau,sungai 

terkena panas -

menguap naik 

keatas - menjadi 

awan – awan 

mengembun – 

uap jatuh 

menjadi hujan 

   4. Apabila siklus air 

terganggu apa dampaknya 

berikan alasannya? 

Kekeringan: 

terjadi karna air 

yang seharusnya 

disimpan 

didalam tanah 

dan pepohonan 

terganggu karna 

banyak 

penebangan dan 

pembengunan 

sehingga air 

yang aslinya 

diserap tanah dan 

pohon langsung 

mengalis 

kesungai dan laut 

dan ketika 

musim kering 

datang cadangan 

air didalam tanah 

tidak mencukupi 

sehingga terjadi 

kekeringan. 
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6. Langkah-langkah kerja sketsa siklus air 

A. Alat dan bahan : 1) bolpen, 2) pensil, 3) asturo, 4) lem, 5) pewarna (kalau dibutuhkan) 6) 

gunting, 7) penghapus/tipX, 

B. Membuat bagan gambar daur air – menulis tiap proses daur air dan penjelasannya – 

memotong setiap bagan proses daur air – menempelkan di asturo dengan lem – 

menempelkan didinding – mempresentasikan di depan kelas. 
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Waktu Pelaksanaan  : Sabtu - Senin 

Kompetensi dasar   : Mendiskripsikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

Pertanyaan yang diajukan: 

1. Apa yang yang dimaksud dengan gempa bumi? 

2. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? 

3. Apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? 

4. Peristiwa gempa bumi pernah terjadi di indonesia, sebutkan daerah mana yang pernah 

mengalami gempa bumi? Dan berapa kekuatan gempa tersebut (memakai skala Richter)? 

5. Bagaimana mengantisipasi/mencegah terjadi korban gempa bumi saat berada didalam ruang 

kelas? (buatlah dalam bentuk denah ruang kelas yang ideal untuk mengevakuasi apabila 

terjadi gempa bumi). 

NB :  

 Carilah jawaban soal tersebut dari berbagai sumber baik majalah, Koran, buku, dan 

internet. 

 Untuk soal nomer 1 – 4 setelah kamu jawab, kemudian buatlah dalam bentuk 

narasi/cerita. 

 Untuk soal nomer 5 buatlah dalam bentuk denah. 

Jawab: 

1. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi oleh kekuatan dari dalam bumi.  

2. Gempa bumi dibagi menjadi dua, gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi vulkanik 

disebabkan karena letusan gunung api. Terjadinya karena saluran keluar magma dimana 

tekanan magma yang tinggi dapat menggerakan tanah bagian dalam sampai permukaan 

tanah. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran kerak bumi. 

3. Saat terjadi gempa bumi ada beberapa langkah untuk menyelamatkan diri yaitu ketika 

berada dirumah berlindunglah dibawah meja yang kuat atau bisa segera keluar menuju ke 

tanah lapang. Apabila beradadi gedung atau bangunan segeralah mencari tempat yang 

lapang yang jauh dari pepohonan dan bangunan. 

4. Gempa bumi di Yogyakarta 2006 dengan kekuatan gempa 8,6 skala Richter. Gempa bumi 

yang terjadi di aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan tsunami dengan kekuatan 11 

skala Richter. 
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Lampiran 7 

KISI-KISI SOAL SIKLUS I 

Satuan Pendidikan  : MIN  

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas Semester  : V A/ II 

Standar Kompetensi  : Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya   

    dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenjang dan Nomer Soal 
Jumlah 

C1 C2 C3 C4 

Mendiskripsikan 

proses daur air 

dan kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhinya 

Siswa dapat menyebutkan 

kegunaan air bagi makhluk 

hidup 

1    1 

Siswa dapat menyebutkan 

kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air 

2,7,9    3 

Siswa dapat menjelaskan 

pengertian daur air 
 3,6   2 

Siswa dapat menjelaskan 

proses daur air  
 

4,5,8, 

10 
  4 

Jumlah 5 5   10 

Keterangan : 

1. Aspek C1 = Mengingat (Remembering) 

Aspek pengetahuan yang merujuk pada kemampuan untuk mengingat kembali hal-hal yang 

telah dipelajari siswa 

2. Aspek C2 = Memahami (Understanding) 

Aspek yang menegaskan pengertian atau makna materi-materi yang telah diajarkan, 

mencakup komunikasi lisan, tertulis, maupun gambar 

3. Aspek C3 = Menerapkan (Applay) 

Aspek yang menekankan pada kegiatan melakukan atau menggunakan sesuatu prosedur 

dalam situasi tertentu 

4. Aspek C4 = Menganalisis (Analyze) 

Aspek kemampuan menguraikan suatu kedalam bagian-bagian yang membentuknya, dan 

menetapkan bagaimana bagian-bagian tersebut satu sama lain saling berkaitan 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : MIN  

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas Semester  : V A/ II 

Standar Kompetensi  : Memahami  perubahan  yang  terjadi  di  alam  dan  hubungannya   

    dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenjang dan Nomer Soal 
Jumlah 

C1 C2 C3 C4 

Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

Siswa dapat menyebutkan macam-

macam peristiwa alam yang terjadi 

di Indonesia 

2,3,4,

7 
1   5 

Siswa dapat menjelaskan sebab-

sebab terjadinya peristiwa alam 
5    1 

Siswa dapat menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam 
6  8  2 

Siswa dapat membuat laporan 

tentang peristiwa alam 
 9,10   2 

Jumlah 7 3   10 

Keterangan : 

1. Aspek C1 = Mengingat (Remembering) 

Aspek pengetahuan yang merujuk pada kemampuan untuk mengingat kembali hal-hal yang 

telah dipelajari siswa 

2. Aspek C2 = Memahami (Understanding) 

Aspek yang menegaskan pengertian atau makna materi-materi yang telah diajarkan, 

mencakup komunikasi lisan, tertulis, maupun gambar 

3. Aspek C3 = Menerapkan (Applay) 

Aspek yang menekankan pada kegiatan melakukan atau menggunakan sesuatu prosedur 

dalam situasi tertentu 

4. Aspek C4 = Menganalisis (Analyze) 

Aspek kemampuan menguraikan suatu kedalam bagian-bagian yang membentuknya, dan 

menetapkan bagaimana bagian-bagian tersebut satu sama lain saling berkaitan 
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Lampiran 9 

SOAL SIKLUS I 

PETUNJUK UMUM 

1. Berikan tanda ( X ) pada huruf A, B, C, atau D di jawaban yang benar 

2. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien 

3. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

4. Kerjakan soal secara JUJUR dan MANDIRI 

 

 

 

 

1. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia, kecuali 

…. 

A. Pembangkit listrik, mandi, dan berenang  

B. Pengairan, bercocok tanam, dan memasak 

C. Menyiram tanaman, mencuci, dan minum 

D. Minum, menyeterika, dan bercocok tanam 

2. Tindakan manusia yang berpengaruh terhadap daur air adalah …. 

A. Menebang hutan secara liar  C. Membangun cagar alam hewani 

B. Menanam padi sepanjang tahun  D. Membangun pembangkit listrik 

3. Air dipermukaan bumi selalu tersedia karena adanya …. 

A. Lautan     C. Hujan 

B. Sumber mata air    D. Daur air 

4. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses …. 

A. Penguapan     C. Pengembunan 

B. Peresapan     D. Pengendapan 

5. Tahapan daur air 

1) Hujan 

2) Berkondensasi 

3) Air menguap 

4) Awan 

Urutan yang benar proses daur air adalah …. 

A. 1), 2), 3), dan 4)    C. 3), 2), 4), dan 1) 

B. 4), 1), 2), dan 1)    D. 3), 4), 2), dan 1) 

6. Air dipermukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat …. 

A. Panas bumi    C. Panas Matahari 

B. Tiupan angin    D. Terpaan hujan 

7. Banyaknya bangunan di perkotaan menyebabkan …. 

A. Daur air menjadi baik   C. Air tidak mudah meresap ke tanah 

B. Jumlah air tanah bertambah  D. Penguapan air meningkat 

Nama Siswa  : 

No Absen  : 
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8. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa 

kemudian turun menjadi …. 

A. Pelangi     C. Hujan 

B. Kabut tebal    D. Angin kencang 

9. Berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan terganggunya daur air 

kecuali …. 

A. Megadakan penanaman kembali di hutan gundul   

B. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan 

C. Merubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain  

D. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari 

10. Ketika air laut, air sungai, dan air danau terkena panas matahari maka akan mengalami 

proses .... 

A. Kondensasi    C. Presipitasi 

B. Evaporasi      D. sirkulasi 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA 

1. D 

2. A 

3. D 

4. B 

5. D 

6. C 

7. C 

8. C 

9. A 

10. B 
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Lampiran 10 

SOAL SIKLUS II 

PETUNJUK UMUM 

1. Berikan tanda ( X ) pada huruf A, B, C, atau D di jawaban yang benar 

2. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien 

3. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

4. Kerjakan soal secara JUJUR dan MANDIRI 

 

 

 

 

1. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut 

yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut …. 

A. Episentrum    C. Tsunami 

B. Vulkanik    D. Tektonik 

2. Adanya pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana …. 

E. Tanah longsor   C. Gunung meletus 

F. Gempa bumi vulkanik  D. Gempa bumi tektonik 

3. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya penggundulan hutan yaitu …. 

C. Gempa bumi dan tsunami 

D. Gunung meletus dan banjir 

E. Banjir dan tanah longsor 

F. Angin putting beliung dan tsunami    

4. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa yaitu …. 

C. Barometer      C. Termometer 

D. Seismograf     D. Hidrometer 

5. Berikut ini usaha-usaha untuk mengatasi banjir, kecuali …. 

C. Tidak menebang hutan secara membabi buta   

D. Membangun rumah dibantaran sungai 

E. Tidak membuang sampah di selokan 

F. Di daerah perkotaan dibuat reservoir untuk menampung air hujan    

6. Tsunami dengan korban yang paling banyak terjadi di …. 

C. Pulau nias      C. Banyuwangi 

D. Aceh      D. Yogyakarta 

7. Gempa bumi vulkanik disebabkan oleh …. 

A.bergeseran kerak bumi    C. Tanah longsor 

B. Getaran permukaan bumi    D. Letusan gunung merapi 

8. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya banjir diberbagai daerah  kecuali …. 

C. Adanya bendungan air    C. Tidak memiliki saluran air 

D. Meluapnya air laut    D. Penggundulan hutan 

Nama Siswa  : 

No Absen  : 
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9. Langkah awal yang dapat dilakukan apabila akan menyusun laporan tentang peristiwa alam 

adalah …. 

C. Mengumpulkan informasi    C. Menjilid laporan 

D. Memilih judul     D. Menulis laporan lengkap 

10. Berikut ini beberapa informasi yang perlu dilaporkan dalam membentuk laporan peristiwa 

alam, kecuali . . . . 

E. Tempat kejadian     C. Dampak yang ditimbulkan 

F. Penyebab kejadian    D. Nama kepala daerah 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA SIKLUS II 

1. D 

2. D 

3. C 

4. B 

5. C 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. D 
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Lampiran 11 

PEDOMAN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

Jenis Penilaian  : Afektif 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V A/ II 

Materi Pokok  : Daur air dan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

TUJUAN : Mengamati dan menilai sikap serta keterampilan siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan strategi project based learning (PjBL). 

ASPEK YANG DINILAI: 

1. Penerimaan (Receling) 

a. Perhatian siswa dalam pembelajaran 

2. Penanggapan (Responding) 

a. Bertanya 

b. Memberikan tanggapan 

3. Penilaian (Valuing) 

a. Kehadiran 

b. Disiplin tugas 

c. Bertanggung jawab 

4. Pengorganisasian (Organization) 

a. Kecermatan 

b. Bekerja sama 

c. Menghargai pendapat 

5. Pembentukan Pola Hidup (Organization by a value complex) 

a. Kesopanan 
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PANDUAN PENILAIAN: 

1. Penerimaan (Receiving) 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 

Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

guru dan mencatat kegiatan proyek 

4 

Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

guru dan jarang mencatat kegiatan proyek 

3 

Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

guru dan tidak mencatat kegiatan proyek 

2 

Siswa tidak memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru dan tidak mencatat kegiatan proyek 

1 

 

2. Penanggapan (Responding) 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Bertanya Siswa sering bertanya mengenai kegiatan proyek yang 

dilakukan kepada guru 

4 

Siswa pernah bertanya mengenai kegiatan proyek 

yang dilakukan kepada guru 

3 

Siswa pernah bertanya tidak mengenai kegiatan 

proyek kepada guru 

2 

Siswa tidak pernah bertanya mengenai kegiatan 

proyek yang dilakukan kepada guru 

1 

b.Memberikan 

tanggapan 

Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap materi 

proyek sebanyak tiga atau lebih 

4 

Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap materi 

proyek sebanyak dua tanggapan 

3 

Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap materi 

proyek hanya satu tanggapan 

2 

Siswa tidak pernah memberikan tanggapan terhadap 

materi proyek  

1 

3. Penilaian (Valuing) 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kehadiran Siswa selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran 

proyek dan tepat waktu 

4 
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Siswa selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran dan 

tidak tepat waktu 

3 

Siswa tidak hadir satu sampai dua hari dalam kegiatan 

pembelajaran proyek dengan ijin jelas 

2 

Siswa tidak hadir  dalam pembelajaran proyek tanpa 

ijin yang jelas 

1 

b. Disiplin tugas Siswa mengerjakan tugas proyek dengan benar dan 

tepat waktu 

4 

Siswa mengerjakan tugas proyek tapi masih ada 

kekeliruan dan tepat waktu 

3 

Siswa mengerjakan tugas proyek tapi masih ada 

kekeliruan dan tidak tepat waktu 

2 

Siswa tidak mengerjakan tugas proyek 1 

c.Bertanggung jawab Siswa dapat mengikuti kegiatan proyek, 

menyelesaikan proyek, dan mempresentasikan proyek 

4 

Siswa melakukan 2 dari 3 kegiatan proyek tersebut 3 

Siswa melakukan 1 dari 3 kegiatan proyek tersebut 2 

Siswa tidak melakukan kegiatan proyek tersebut 1 

 

4. Pengorganisasian (Organization) 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kecermatan Siswa menyelesaikan semua tugas proyek dengan 

tepat sesuai dengan prosedur 

4 

Siswa menyelesaikan semua tugas proyek dengan 

tepat tapi kurang sesuai dengan prosedur 

 

3 

Siswa menyelesaikan semua tugas proyek tidak sesuai 

dengan prosedur 

2 

Siswa tidak lengkap menyelesaikan tugas proyek dan 

tidak sesuai prosedur 

1 

b. Bekerja sama Siswa mampu bekerja sama dengan semua anggota 

kelompok penugasan proyek 

4 

Siswa hanya mampu bekerja sama dengan beberapa 

anggota kelompok penugasan proyek 

3 
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Siswa hanya mampu bekerja sama dengan salah satu 

anggota kelompok penugasan proyek 

2 

Siswa tidak mampu bekerja sama dengan semua 

anggota kelompok penugasan proyek 

1 

c. Menghargai  Siswa mampu menghargai pendapat semua kelompok 4 

Siswa hanya mampu menghargai pendapat 

kelompoknya saja 

3 

Siswa hanya menghargai pendapat perorangan saja 2 

Siswa tidak mampu menghargai pendapat orang lain 1 

 

5. Pembentukan Pola Hidup (Organization by a value complex) 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kesopanan Siswa bersikap sopan dan santun terhadap guru dan 

siswa baik dalam kelas maupun diluar kelas 

4 

Siswa bersikap sopan dan santun terhadap guru dan 

siswa hanya di dalam kelas 

3 

Siswa bersikap sopan dan santun hanya terhadap guru   2 

Siswa tidak bersikap sopan dan santun terhadap guru 

dan siswa 

1 

 

PENILAIAN AFEKTIF 

Kelompok: 

1. ……………………………  No. Absen: …… 

2. ……………………………  No. Absen: …… 

3. ……………………………  No. Absen: …… 

4. ……………………………  No. Absen: …… 

5. …………………………...  No. Absen: …… 

Berilah skor 1-4 di bawah S1-S5 sesuai kriteria yang dimunculkan siswa: 

No. Aspek yang dinilai Bobot 
Kode Siswa 

S1 S2 S3 S4 S5 

1. Penerimaan  4      

a. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 4      

2. Penanggapan  8      
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a. Bertanya 4      

b. Memberikan tanggapan 4      

3. Penilaian  12      

a. Kehadiran 4      

b. Disiplin tugas 4      

c. Bertanggung jawab 4      

4. Pengorganisasian  12      

a. Kecermatan 4      

b. Bekerja keras 4      

c. Menghargai pendapat 4      

5. Pembentukan Pola Hidup  4      

a. Kesopanan 4      

Jumlah sekor 40      

Rata-rata skor       

Katagori       

 

Gunungkidul, …. Mei 2015 

Observer, 

 

(…………………………..) 
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Lampiran 12 

PEDOMAN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

Mata Pelakaran:IPA 

Kelas/Semester:V A/II 

Materi Pokok : Daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya 

Judul Proyek : Gambar skema daur air 

Tujuan  : Mengetahui proses terjadinya daur air dari pengamatan di lingkungan sekitar 

ASPEK YANG DINILAI : 

1. Kegiatan persiapan 

a. Mempersiapkan alat dan bahan proyek 

b. Mempersiapkan langkah-langkah kegiatan 

2. Pelaksanaan 

a. Kerjasama kelompok 

b. Keterampilan memakai alat yang digunakan 

c. Penguasaan prosedur proyek 

3. Laporan Proyek 

a. Kualitas proyek yang dihasilkan 

b. Presentasi 

 

PANDUAN PENILAIAN : 

1. Kegiatan persiapan 

Aspek Yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Mempersiapkan alat dan 

bahan proyek 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek tanpa 

bantuan guru 

4 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek 

dengan bantuan guru 

3 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek tapi 

kurang lengkap 

2 

Tidak mempersiapkan alat dan bahan proyek  1 

b.Mempersiapkan langkah-

langkah kegiatan 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek dengan lengkap dan sistematis 

4 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek dengan lengkap namun tidak sistematis 

3 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek kurang lengkap dan sistematis 

2 

 Tidak menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek  

1 

2. Pelaksanaan 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kerjasama kelompok Dapat memberikan bantuan baik kepada anggota 

kelompoknya maupun kelompok lain meskipun 

4 
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dalam keadaaan sibuk 

Dapat memberikan bantuan baik kepada anggota 

kelompoknya maupun kelompok lain ketika tidak 

sibuk 

3 

Dapat memberikan bantuan kepada anggota 

kelompoknya meskipun dalam keadaan sibuk 

2 

Dapat memberikan bantuan kepada anggota 

kelompoknya ketika tidak sibuk 

1 

b. keterampilan memakai 

alat yang digunakan  

Mampu menggunakan alat proyek dengan baik dan 

benar tanpa bantuan guru 

4 

Mampu menggunakan alat proyek dengan baik dan 

benar dengan bantuan guru 

3 

Kurang mampu menggunakan alat proyek  2 

Tidak bisa menggunakan alat proyek 1 

c. Penguasaan prosedur 

proyek 

Mampu melakukan proyek tanpa bantuan buku dan 

guru 

4 

Mampu melakukan proyek tanpa bantuan buku tapi 

dengan bantuan guru 

3 

Mampu melakukan proyek dengan bantuan buku 

tapi tanpa bantuan guru 

2 

Mampu melakukan proyek dengan bantuan buku 

dan guru 

1 

3. Laporan Proyek 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kualitas proyek yang 

dihasilkan 

Jika sistematika tulisan benar, tersusun sistematis, 

data lengkap, rapi dan bersih 

4 

Jika hanya memuat 3 – 4 kriteria yang ditentukan 3 

Jika hanya memuat 1 – 2 kriteria yang ditentukan 2 

Jika tidak mencakup semua kriteria yang ditentukan 1 

b. Presentasi Berani mempresentasikan hasil proyek bersama-

sama (satu kelompok), bahasa komunikatif, dan 

jelas. 

4 

Berani mempresentasikan hasil proyek bersama-

sama (satu kelompok), bahasa kurang komunikatif, 

dan kurang jelas. 

3 

Berani mempresentasikan hasil proyek dengan 

perwakilan kelompok dengan bahasa komunikatif 

dan jelas 

2 

Berani mempresentasikan hasil proyek dengan 

perwakilan kelompok dengan bahasa kurang 

komunikatif dan kurang jelas 

1 
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

Kelompok : ……………………… 

1. …………………………………  No.Absen: …….. 

2. …………………………………  No.Absen: …….. 

3. …………………………………  No.Absen: …….. 

4. …………………………………  No.Absen: …….. 

5. …………………………………  No.Absen: …….. 

Berilah skor 1-4 di bawah S1-S5 sesuai kriteria yang dimunculkan siswa: 

No. Aspek yang dinilai Bobot 
Kode Siswa 

S1 S2 S3 S4 S5 

1 Kegiatan Persiapan 8      

a. Mempersiapkan alat dan bahan 

proyek 

4      

b. Mempersiapkan langkah-langkah 

kegiatan 

4      

2 Pelaksanaan 12      

a. Kerjasama kelompok 4      

b. Keterampilan menggunakan alat 

yang digunakan 

4      

c. Penguasaan prosedur proyek 4      

3 Lamporan proyek 8      

a. Kualitas proyek yang dihasilkan 4      

b. Presentasi 4      

Jumlah Skor 28      

Rata-rata Skor       

Katagori       

 

Yogyakarta, 25 Mei 2015 

Observer, 

 

 

( ……………………………) 
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PEDOMAN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

Mata Pelakaran: IPA 

Kelas/Semester: V A/II 

Materi Pokok : Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

Judul Proyek : Skema ruang kelas tanggap gempa bumi 

Tujuan  : Agar siswa dapat membuat skema ruang kelas tanggap gempa bumi 

ASPEK YANG DINILAI : 

1. Kegiatan persiapan 

c. Mempersiapkan alat dan bahan proyek 

d. Mempersiapkan langkah-langkah kegiatan 

2. Pelaksanaan 

d. Kerjasama kelompok 

e. Keterampilan memakai alat yang digunakan 

f. Penguasaan prosedur proyek 

3. Laporan Proyek 

c. Kualitas proyek yang dihasilkan 

d. Presentasi 

 

PANDUAN PENILAIAN : 

 

1. Kegiatan persiapan 

Aspek Yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Mempersiapkan alat dan 

bahan proyek 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek tanpa 

bantuan guru 

4 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek 

dengan bantuan guru 

3 

Dapat mempersiapkan alat dan bahan proyek tapi 

kurang lengkap 

2 

Tidak mempersiapkan alat dan bahan proyek  1 

b.Mempersiapkan langkah-

langkah kegiatan 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek dengan lengkap dan sistematis 

4 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek dengan lengkap namun tidak sistematis 

3 

Dapat menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek kurang lengkap dan sistematis 

2 

 Tidak menyiapkan langkah-langkah kegiatan 

proyek  

1 

2. Pelaksanaan 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kerjasama kelompok Dapat memberikan bantuan baik kepada anggota 

kelompoknya maupun kelompok lain meskipun 

dalam keadaaan sibuk 

4 
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Dapat memberikan bantuan baik kepada anggota 

kelompoknya maupun kelompok lain ketika tidak 

sibuk 

3 

Dapat memberikan bantuan kepada anggota 

kelompoknya meskipun dalam keadaan sibuk 

2 

Dapat memberikan bantuan kepada anggota 

kelompoknya ketika tidak sibuk 

1 

b. keterampilan memakai 

alat yang digunakan  

Mampu menggunakan alat proyek dengan baik dan 

benar tanpa bantuan guru 

4 

Mampu menggunakan alat proyek dengan baik dan 

benar dengan bantuan guru 

3 

Kurang mampu menggunakan alat proyek  2 

Tidak bisa menggunakan alat proyek 1 

c. Penguasaan prosedur 

proyek 

Mampu melakukan proyek tanpa bantuan buku dan 

guru 

4 

Mampu melakukan proyek tanpa bantuan buku tapi 

dengan bantuan guru 

3 

Mampu melakukan proyek dengan bantuan buku 

tapi tanpa bantuan guru 

2 

Mampu melakukan proyek dengan bantuan buku 

dan guru 

1 

3. Laporan Proyek 

Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

a. Kualitas proyek yang 

dihasilkan 

Jika sistematika tulisan benar, tersusun sistematis, 

data lengkap, rapi dan bersih 

4 

Jika hanya memuat 3 – 4 kriteria yang ditentukan 3 

Jika hanya memuat 1 – 2 kriteria yang ditentukan 2 

Jika tidak mencakup semua kriteria yang ditentukan 1 

b. Presentasi Berani mempresentasikan hasil proyek bersama-

sama (satu kelompok), bahasa komunikatif, dan 

jelas. 

4 

Berani mempresentasikan hasil proyek bersama-

sama (satu kelompok), bahasa kurang komunikatif, 

dan kurang jelas. 

3 

Berani mempresentasikan hasil proyek dengan 

perwakilan kelompok dengan bahasa komunikatif 

dan jelas 

2 

Berani mempresentasikan hasil proyek dengan 

perwakilan kelompok dengan bahasa kurang 

komunikatif dan kurang jelas 

1 
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

Kelompok : ……………………… 

1. …………………………………  No.Absen: …….. 

2. …………………………………  No.Absen: …….. 

3. …………………………………  No.Absen: …….. 

4. …………………………………  No.Absen: …….. 

5. …………………………………  No.Absen: …….. 

Berilah skor 1-4 di bawah S1-S5 sesuai kriteria yang dimunculkan siswa: 

No. Aspek yang dinilai Bobot 
Kode Siswa 

S1 S2 S3 S4 S5 

1 Kegiatan Persiapan 8      

c. Mempersiapkan alat dan bahan 

proyek 

4      

d. Mempersiapkan langkah-langkah 

kegiatan 

4      

2 Pelaksanaan 12      

d. Kerjasama kelompok 4      

e. Keterampilan menggunakan alat 

yang digunakan 

4      

f. Penguasaan prosedur proyek 4      

3 Lamporan proyek 8      

c. Kualitas proyek yang dihasilkan 4      

d. Presentasi 4      

Jumlah Skor 28      

Rata-rata Skor       

Katagori       

 

Yogyakarta, 1 Juni 2015 

Observer, 

 

( ……………………………) 
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Lampiran 13 

LEMBARAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA 

MENGGUNAKAN STRATEGI PROJECT BASED LEARNING DI KELAS V MIN 

WONOSARI 

Hari, tanggal  : Sabtu, 23 Mei 2015 

Kelas   : V A 

Pertemuan  : I 

Materi pokok  : Daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

Pengajar  : Labib Junaidi, S.Pd.I 

 

Petunujuk pengisaian: 

a. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

b. Kriteria nilai: 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = Cukup 

No. Aspek yang diamati 
Dilaksanakan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 

1 Pendahuluan      

 a. Membuka pelajaran dengan salam dan 

mengabsen siswa 

     

b. Memberikan motivasi      

c. Menyampaikan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran 

     

2 Kegiatan Inti      

 a. Meminta siswa untuk membuka materi daur 

air dan menjelaskannya secara singkat 

     

b. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi 

daur air 

     

c. Guru membagi kelompok pelaksanaan proyek      

d. Guru menjelaskan proses pelaksanaan proyek      

e. Guru meminta setiap kelompok untuk 

membuat perencanaan proyek 

     

f. Guru dan siswa bersama-sama menentukan 

jadwal penyelesaian proyek 

     

g. Guru menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui atau belum dipahami mengenai 

kegiatan proyek yang akan dikerjakan 

     

h. Guru mengingatkan kembali pelaksanaan 

proyek dan untuk pertemuan selanjutnya 

siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

proyek masing-masing kelompok 

     

3 Penutup      

 a. Memberikan motivasi untuk terus giat      
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belajar 

b. Mengakhiri pelajaran dengan ucapan 

salam 

     

 

Wonosari, 23 Mei 2015 

Obsever, 

 

 

( ……………………….. ) 
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LEMBARAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA 

MENGGUNAKAN STRATEGI PROJECT BASED LEARNING DI KELAS V MIN 

WONOSARI 

Hari, tanggal  : Senin, 25 Mei 2015 

Kelas   : V A 

Pertemuan  : II 

Materi pokok  : Daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

Pengajar  : Labib Junaidi, S.Pd.I 

 

Petunujuk pengisaian: 

a. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

b. Kriteria nilai: 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = Cukup 

No. Aspek yang diamati 
Dilaksanakan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 

1 Pendahuluan      

 a. Membuka pelajaran dengan salam, do’a dan 

mengabsen siswa 

     

b. Memberikan motivasi      

c. Menyampaikan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran 

     

2 Kegiatan Inti      

 a. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

tentang kegunaan air dalam kehidupan sehari-

hari 

     

b. Guru meminta siswa menjelaskan kegunaan 

air dalam kehidupan sehari-hari 

     

c. Meminta siswa untuk berkumpul sesuai 

kelompok yang telah dibuat sebelumnya 

     

d. Guru menanyakan dan mengecek 

kelengkapan proyek setiap kelompok 

     

e. Guru melihat langkah-langkah  perencanaan 

proyek yang telah dibuat siswa 

     

f. Guru meminta siswa membuat proyek dalam 

bentuk skema gambar daur air 

     

g. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil 

karyanya didepan kelas 

     

h. Guru menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui atau belum dipahami mengenaia 

kegunaan air, daur air, dan kegiatan yang 

mempengaruhi daur air 

     

i. Guru memberi soal tes      

3 Penutup      

 a. Guru memberikan materi yang akan dipelajari      
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selanjutnya dengan membuat proyek dengan 

pembagian kelompok yang sama 

b. Guru memberikan prosedur mengerjakan 

proyek yang sudah ditetapkan pada lembar 

kerja siswa 

     

c. Guru mengingatkan untuk pertemuan 

selanjutnya presentasi hasl proyek 

     

d. Memberikan motivasi untuk terus belajar      

e. Mengakhiri pelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam 

     

 

Wonosari, 25 Mei 2015 

Obsever, 

 

 

( ……………………….. ) 
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Lampiran 14 

LEMBARAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA 

MENGGUNAKAN STRATEGI PROJECT BASED LEARNING DI KELAS V MIN 

WONOSARI 

Hari, tanggal  : Sabtu, 30 Mei 2015 

Kelas   : V A 

Pertemuan  : III 

Materi pokok  : Peristiwa alam di Indonesia 

Pengajar  : Labib Junaidi, S.Pd.I 

 

Petunujuk pengisaian: 

a. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

b. Kriteria nilai: 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = Cukup 

No. Aspek yang diamati 
Dilaksanakan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 

1 Pendahuluan      

 a. Membuka pelajaran dengan salam, do’a dan 

mengabsen siswa 

     

b. Memberikan motivasi      

c. Menyampaikan indicator pencapaian 

kompetensi dan tujuan pembelajaran 

     

2 Kegiatan Inti      

 a. Guru meminta siswa untuk mencari informasi 

mengenai peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

     

b. Guru melakukan tanya jawab tentang macam-

macam peristiwaalam yang terjadi di 

Indonesia 

     

c. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

teman sebangkunya  

     

d. Guru bertanya jawab mengenai sebab-sebab 

dan dampak peristiwa alam 

     

e. Guru membagi kelompok      

f. Guru menjelaskan tentang kegiatan proyek      

g. Guru meminta setiap kelompok membuat 

perencanaan menyelesaikan proyek 

     

h. Guru bersama siswa menentukan jadwal 

penyelesaian proyek 

     

i. Guru menanyakan hal-hal yang belum      
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dipahami mengenai kegiatan proyek 

j. Guru mengingatkan kembali pelaksanaan 

proyek dan untuk pertemuan selanjutnya 

siswa diminta untuk berani mempresentasikan 

hasil proyek setiap kelompok 

     

3 Penutup      

 a. Guru mengingatkan kembali tujuan 

pelaksanaan proyek 

     

b. Memberikan motivasi untuk terus belajar      

c. Mengakhiri pelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam 

     

 

Wonosari, 30 Mei 2015 

Obsever, 

 

 

( ……………………….. ) 
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LEMBARAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA 

MENGGUNAKAN STRATEGI PROJECT BASED LEARNING DI KELAS V MIN 

WONOSARI 

Hari, tanggal  : Senin, 1 Juni 2015 

Kelas   : V A 

Pertemuan  : III 

Materi pokok  : Peristiwa alam di Indonesia 

Pengajar  : Labib Junaidi, S.Pd.I 

 

Petunujuk pengisaian: 

a. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

b. Kriteria nilai: 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = Cukup 

No. Aspek yang diamati 
Dilaksanakan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 

1 Pendahuluan      

 a. Membuka pelajaran dengan salam, do’a dan 

mengabsen siswa 

     

b. Memberikan motivasi      

c. Menyampaikan indikator pencapaian 

kompetensi dan tujuan pembelajaran 

     

2 Kegiatan Inti      

 a. Guru melakukan tanya jawab tentang macam-

macam peristiwaalam yang terjadi di 

Indonesia 

     

b. Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai 

kelompok yang telah dibuat pada 

pembelajaran sebelumnya 

     

c. Guru mengecek hasil laporan mengenai 

gempa bumi dan skema ruang kelas tanggap 

gempa bumi 

     

d. Guru memberikan kesempatan bagi siswa 

yang belum lengkap laporan untuk 

menyelesaikan tugas proyek 

     

e. Siswa mencari atau mengkoreksi kembali 

tugas proyek yang telah dikerjakan 

     

f. Guru meminta hasil proyek setiap kelompok      

g. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil 

karyanya didepan kelas 

     

h. Guru memberikan soal tes dan meminta siswa 

untuk menyelesaikannya 

     

i. Guru menanyakan hal-hal yang belum      
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diketahui atau belum dipahami mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan 

3 Penutup      

 a. Guru mengingatkan untuk materi pertemuan 

selanjutnya yang akan dipelajari 

     

b. Memberikan motivasi untuk terus belajar      

c. Mengakhiri pelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam 

     

 

Wonosari, 1 Juni 2015 

Obsever, 

 

 

( ……………………….. ) 
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Lampiran 15 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Guru Mata Pelajaran IPA 

1. Menurut Bapak bagaimana pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi project 

based learning yang telah diterapkan? 

2. Apakah bapak senang dengan menggunakan strategi project based learning? 

3. Menurut Bapak apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan strategi project based 

learning? 

B. Siswa Kelas V A 

1. Apakah adik merasa senang dengan pelajaran berkelompok seperti tadi? 

2. Apakah dalam menyelesaikan laporan adik saling bertukar pikiran? 

3. Bagaimana rasanya menyampaikan hasil laporan di depan teman-teman? 

4. Lebih paham mana dijelaskan guru didepan atau dengan cara belajar kelompok dan 

saling bekerja sama? 

5. Apa yang menarik dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi project based 

learning? 
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Lampiran 16 

CACATAN LAPANGAN KE-1 

Metode Pengumpulan Data : Pengamatan 

Hari/Tanggal   : Senin, 06 April 2015 

Jam    : 07.30 – 08.45 WIB 

Lokasi    : Kelas V A MIN Wonosari 

Sumber Data   : Proses Pembelajaran IPA 

 

Deskripsi Data : 

 Proses pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB, berada di kelas V A dihadiri oleh 17 siawa. 

Peneliti sudah berada dikelas ketika siswa masuk dan guru memulai pembelajaran, sehingga 

pengamatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan sebelum pembukaan 

sehingga penutupan. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat awal 

pembelajaran atau tahap pembukaan siswa siswa terlihat semangat dan ketika masuk pada kegiatan 

inti semangat belajar siswa terlihat menurun. Hal ini dibuktikan dengan hanya 3 siswa yang 

memperhatikan ceramah guru, sedangkan siswa yang lain tidak memperhatikan ada yang ngobrol 

dengan teman sebangku, coret-coret buku pada saat guru memberikan penjelasan di depan dan di 

akhir pertengahan materi siswa terlihat bosan dan jenuh. Dalam penyampaian materi guru biasa 

menggunakan metode caramah serta kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran.  

 

Intreprestasi : 

 Pembelajaran IPA dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan suasana yang 

berbeda dalam arti guru menggunakan cara bervariasi dalam mengajar 
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CACATAN LAPANGAN KE-2 

Metode Pengumpulan Data : Pengamatan 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 23 Mei 2015 

Jam    : 09.00 – 10.45 WIB 

Lokasi    : Kelas V A MIN Wonosari 

Sumber Data   : Proses Pembelajaran IPA 

 

Deskripsi Data : 

Proses pembelajaran dimulai sekitar jam 09.00 WIB, berada di kelas V A dihadiri oleh 17 

siswa. Peneliti sudah berada dikelas sebelum bel masuk berbunyi dan guru memulai pembelajaran, 

sehingga pengamatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan sebelum 

pembukaan hingga penutup. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat 

pembelajaran siswa bersemangat dan memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang akan 

dipelajari. Siswa masih terlihat antusias saat melakukan diskusi menyelesaikan proyek, siswa 

semakin aktif bertanya baik. Guru semakin aktif menjalin komunikasi dengan siswa dengan 

memberikan arahan dan tanggapan kepada siswa yang bertanya. Menyampaikan materi dalam 

kelompok untuk menyelesaikan proyek menjadi salah satu metode yang bervariasi untuk 

meningkakan hasil belajar siswa. 

 

Intreprestasi : 

 Pembelajaran IPA dapat berjalan dengan maksimal apabila sudah mempersiapkan konsep 

pembelajaran dengan matang dan menggunakan metode bervariasi dalam menyampaikan materi. 
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CACATAN LAPANGAN KE-3 

Metode Pengumpulan Data : Pengamatan 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 30 Mei 2015 

Jam    : 09.00 – 10.45 WIB 

Lokasi    : Kelas V A MIN Wonosari 

Sumber Data   : Proses Pembelajaran IPA 

 

Deskripsi Data : 

Proses pembelajaran dimulai sekitar jam 09.00 WIB, berada di kelas V A dihadiri oleh 17 

siswa. Peneliti sudah berada dikelas sebelum semua siswa masuk dan guru memulai pembelajaran, 

sehingga pengamatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan sebelum 

pembukaan hingga penutup. 

Berdasarkan pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat awal pembelajaran 

siswa sudah antusias untuk mengikuti. Siswa sudah mempersiapkan materi-materi untuk 

menyelesaikan laporan proyek. Siswa terlihat aktif dan saling bertukar pendapat sehingga siswa 

menjadi subjek yang aktif dalam pembelajaran. Guru semakin aktif menjalin kamunikasi yang 

akrab dengan siswanya. Di akhir materi siswa berani menyampaikan laporan proyek dengan 

semangat. 

 

Intreprestasi : 

 Pembelajaran IPA berjalan dengan baik apabila siswa berperan aktif dalam pembelajaran 

dimana siswa sebagai subjek dan guru berperan aktif menjalin komunikasi dengan siswa sehingga 

terjadi kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangan. 
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Lampiran 17 

SUBJEK PENELITIAN 

Guru Mata Pelajaran IPA Kelas V A MIN Wonosari 

Bapak Labib Junaidi, S.Pd.I. 

No NIS Nama 

1 1562 Ahmad Fais 

2 1563 Alfian Agung Adi Prasetyo 

3 1564 Amelia Fatihah Nur Fatriana 

4 1565 Andika Dwi Zainuri 

5 1566 Aulia Afril Anggraini 

6 1567 Bagus Mahardika 

7 1568 Bagus Pamungkas 

8 1569 Fasco Mubarok 

9 1571 Fery Arya Dwi Prasetyo 

10 1572 Ibnu Asyiqin Ahmad 

11 1573 Isnaini Salamah 

12 1574 Isti Khoirur Rohmah 

13 1575 Khusnul Amalia 

14 1583 Putri Afnan Nafi’ah 

15 1595 Rahma Hapsari 

16 1559 Ahmad Fauzi Sya’bani 

17 1649 Rofi Syafiq Saputra 
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Lampiran 18      

DAFTAR NILAI KOGNITIF SISWA 

No NIS Nama Pra-tugas Tugas I Tugas II 

1 1562 Ahmad Fais 63 60 40 

2 1563 Alfian Agung Adi Prasetyo 78 50 80 

3 1564 Amelia Fatihah Nur Fatriana 45 80 80 

4 1565 Andika Dwi Zainuri 85 90 80 

5 1566 Aulia Afril Anggraini 53 60 800 

6 1567 Bagus Mahardika 73 70 60 

7 1568 Bagus Pamungkas 43 100 90 

8 1569 Fasco Mubarok 68 80 80 

9 1571 Fery Arya Dwi Prasetyo 68 80 90 

10 1572 Ibnu Asyiqin Ahmad 78 90 90 

11 1573 Isnaini Salamah 90 80 90 

12 1574 Isti Khoirur Rohmah 58 90 90 

13 1575 Khusnul Amalia 80 100 80 

14 1583 Putri Afnan Nafi’ah 78 80 90 

15 1595 Rahma Hapsari 83 100 100 

16 1559 Ahmad Fauzi Sya’bani 60 60 80 

17 1649 Rofi Syafiq Saputra 63 80 80 

 

Keterangan :  

KKM IPA Kelas V semester 2 adalah 75 
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Lampiran 19 

Tabulasi Data Lembar Observasi Ranah Afektif Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsp 
NOMER BUTIR SOAL 

Jmlh 
Rata

-rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 29 7,25 

2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 32 8 

3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 9 

4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 32 8 

5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 36 9 

6 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 34 8,5 

7 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 32 8 

8 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 32 8 

9 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 32 8 

10 3 2 1 4 3 4 3 3 3 4 30 7,5 

11 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 9,25 

12 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 34 8,5 

13 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 34 8,5 

14 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 9,5 

15 4 2 1 4 4 4 3 3 4 4 33 8,25 

16 2 2 1 4 2 4 3 3 3 3 27 6,75 

17 3 1 1 4 3 4 3 4 3 3 28 7 

J
m

lh
 

57 49 30 68 57 68 55 54 58 62 556 132 

P
er

se
n

ta
se

 

3,3

5 

2,8

8 

1,7

6 
4 3,35 4 3,24 3,18 3,41 3,65 32,7 7,76 
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Lampiran 20 

Tabulasi Data Lembar Observasi Ranah Afektif Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsp 
NOMER BUTIR SOAL 

Jmlh 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 32 8 

2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 30 7,5 

3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 9,5 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 37 9,25 

5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 9,5 

6 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 32 8 

7 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 9,5 

8 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 35 8,75 

9 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 32 8 

10 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 32 8 

11 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 9,5 

12 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 36 9 

13 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 34 8,5 

14 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 37 9,25 

15 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 36 9 

16 2 1 1 4 3 4 4 3 2 3 26 6,5 

17 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 32 8 

J
m

lh
 

55 49 40 68 58 68 68 53 61 67 583 136,5 

P
er

se

n
ta

se
 

3,24 2,88 2,35 4 3,41 4 4 3,12 3,58 3,94 34,29 8,29 
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Lampiran 21 

Tabulasi Data Lembar Hasil Pada Ranah Psikomotorik I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsp 
NOMER BUTIR SOAL 

Jmlh 
Rata-

rat 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 1 3 4 2 3 2 17 6,07 

2 3 1 2 4 2 3 2 17 6,07 

3 4 3 3 4 2 4 2 22 7,85 

4 3 1 3 4 2 3 2 17 6,07 

5 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

6 3 1 3 4 2 2 2 17 6,07 

7 3 1 2 4 2 3 2 17 6,07 

8 3 1 2 4 2 3 2 17 6,07 

9 3 1 3 4 2 2 2 17 6,07 

10 3 1 2 4 2 3 2 17 6,07 

11 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

12 4 3 3 4 2 4 2 22 7,85 

13 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

14 4 4 3 4 3 3 3 24 8,57 

15 4 3 3 4 2 4 2 22 7,85 

16 2 1 2 4 2 3 2 16 5,71 

17 3 1 2 4 2 3 2 17 6,07 

J
m

lh
 

57 35 45 68 39 55 39 309 119,25 

P
er

se

n
ta

se
 

3,35 2,05 2,65 4 2,29 3,23 2,29 18,18 7,15 
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Lampiran 22 

Tabulasi Data Lembar Hasil Pada Ranah Psikomotorik II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsp 
NOMER BUTIR SOAL 

Jmlh 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 4 3 3 4 3 3 2 22 7,85 

2 4 2 3 4 2 3 3 21 7,5 

3 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

4 4 3 3 4 3 3 4 24 8,57 

5 4 4 3 4 4 4 4 27 9,64 

6 4 3 3 4 3 3 2 22 7,85 

7 4 2 4 4 2 3 4 23 8,21 

8 4 2 3 4 2 3 4 22 7,85 

9 4 3 3 4 3 3 2 22 7,85 

10 4 3 3 4 3 3 2 22 7,85 

11 4 4 3 4 4 4 4 27 9,64 

12 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

13 4 4 3 4 4 4 3 26 9,29 

14 4 4 3 4 4 4 3 26 9,29 

15 4 4 3 4 3 4 3 25 8,93 

16 4 2 3 4 2 3 3 21 7,5 

17 4 2 3 4 2 3 3 21 7,5 

J
m

lh
 

68 53 52 68 49 58 48 401 150,33 

P
er

se

n
ta

se
 

4 3,12 3,06 4 2,88 3,41 2,82 23,59 8,84 
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Lampiran 23 

Hasil Wawancara dengan Bapak Guru setelah siklus I 

 

Peneliti : “Menurut Pak Labib, bagaimana pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi 

project based learning tadi?” 

Bapak Labib : “Wapik mas, siswa kelihatan bersemangat dalam mengekuti pelajaran” 

Peneliti : “Menurut pak Labib, apa kelebihan dan kekurangan pada penggunaan strategi 

projrct based learning ini?” 

Bapak Labib : “Kalau kelebihannya yo mas, strategi iki membuat siswa aktif dan bisa kerjasama 

dengan yang lain lan iyo bisa membuat karya sendiri. Kalua kelemahannya yo mas, 

siswa masih belum terbiasa melakukan pembelajaran project based learning yang 

menghasilkan karya dan waktunya kurang mas, sehingga siswa-siswa tergesa-gesa 

tadi dalam mengerjakan evaluasi” 

Peneliti : “Ya pak, terimasih ini akan menjadi masukan untuk siklus selanjutnya” 

Bapak Labib : “Ya mas, sama-sama semoga hasil pada siklus selanjutnya lebih baik” 
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Hasil Wawancara dengan Siswa pada Siklus I (Andika Dwi Z) 

 

Peneliti : “Apakah adik senang dengan pembelajaran secara berkelompok seperti tadi?” 

Siswa  : “Iya kak senang sekali” 

Peneliti : “Apakah adik dengan teman-teman saling memberikan pendapat saat berdiskusi 

menyelesaikan masalah tadi?” 

Siswa : “Iya kak, kita saling meberikan pendapat tapi kadang pendapatku disalahkan sama 

Bagus jadinya udur-uduran kadang buat saya jengkel” 

Peneliti : “Bagaimana rasanya adik menyampaikan laporan kelompok adik di depan teman-

teman?” 

Siswa : “Malu kak, ya masih jarang maju kedepan kak apalagi menyampaikan laporan 

seperti tadi saya belum biasa” 

Peneliti : “Adik lebih senang belajar seperti tadi (PjBL) atau dengan cara mendengarkan 

keterangan guru di depan?” 

Siswa : “Lebih senang belajar seperti tadi kak, menarik dan membuat tidak ngantuk dan 

jenuh” 

Peneliti : “Apa yang menarik dari pelajaran (PjBL) seperti tadi dek?” 

Siswa : “Bisa membuat gambar daur air kak dan bisa saling bertukar pendapat sama teman-

teman sekelompok” 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Guru setelah siklus II 

 

Peneliti : “Menurut Pak Labib, bagaimana pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi 

project based learning pada siklus II ini?” 

Bapak Labib : “Bagus sekali mas hamam, siswa sangat aktif melaksanakan laporan proyek dan 

semangat untuk mempresentasikan hasil mereka di depan kelas” 

Peneliti : “Menurut pak Labib, apa kelebihan dan kekurangan pada penggunaan strategi 

projrct based learning pada siklus II?” 

Bapak Labib : “Kelebihannya mas, siswa bisa aktif dan bisa berdiskusi saling tukar pikiran untuk 

menyelesakan tugas tadi. Ea siswanya juga sudah mulai bisa membuat karya dan 

sudah berani untuk mempresentasikan hasil laporan mereka didepan kelas serta 

pelaksanaan pembelajaran strategi project based learning sudah tepat waktu. Itu 

sudah bisa dilihat mas hamam, dari hasil nilai anak-anak yang sudah bagus” 

Peneliti : “Kalau begitu di siklus II ini sudah bagus ya pak untuk kesemuanya?” 

Bapak Labib : “iya mas, ini bisa dikatakan sudah bagus” 
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Hasil Wawancara dengan Siswa pada Siklus II (Andika Dwi Z) 

 

Peneliti : “Apakah adik senang dengan pembelajaran secara berkelompok seperti tadi?” 

Siswa  : “Iya kak senang” 

Peneliti : “Apakah adik dengan teman-teman saling memberikan pendapat saat berdiskusi 

menyelesaikan masalah tadi?” 

Siswa : “Iya kak, kita saling meberikan pendapat tadi saya juga bertukar pendapat dengan 

kelompoknya Fasco” 

Peneliti : “Bagaimana rasanya adik menyampaikan laporan kelompok adik di depan teman-

teman?” 

Siswa : “Senang kak, apalagi dapat nilai dari pak guru, yatambah semangat majunya kak” 

Peneliti : “Adik lebih senang belajar seperti tadi (PjBL) atau dengan cara mendengarkan 

keterangan guru di depan?” 

Siswa : “Lebih senang belajar seperti tadi kak, menarik tidak membosankan dan bisa 

bertukar pendapat dengan teman-tema” 

Peneliti : “Apa yang menarik dari pelajaran (PjBL) seperti tadi dek?” 

Siswa : “Bisa bertanya kesan-kesini dengan teman-teman, bisa buat denah sekolah kak, dan 

bisa berkerjasama dengan teman-teman” 
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