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KATA SAMBUTAN 
 
Program BERMUTU (Better Education through Reform Management and Universal 

Teacher Upgrading) merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan mutu 

pendidikan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai institusi, baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini, tidak 

terhenti sampai dengan kabupaten, tetapi memberdayakan forum asosiasi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan pada unit terkecil, yaitu KKG (Kelompok Kerja Guru) dan 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

Pemberdayaan secara optimal forum KKG dan MGMP, memerlukan berbagai 

dukungan dari kita semua, baik dalam hal fasilitasi pada tingkat kebijakan maupun 

dukungan pada tataran bahan analisis riil kasus, yaitu Modul Suplemen BBM (Bahan 

Belajar Mandiri). PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan), sebagai salah satu institusi yang berperan dalam 

pengembangan bahan belajar sesuai dengan bidang studinya telah menghasilkan 

modul suplemen BBM. Suplemen BBM yang dikembangkan ini, meliputi suplemen 

BBM: Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa (Indonesia dan Inggris), Matematika, dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Adapun PPPPTK yang terlibat dalam pengembangan modul 

suplemen BBM yaitu PPPPTK IPA, PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS dan PKn, dan 

PPPPTK Bahasa. 

Modul suplemen BBM yang dikembangkan merupakan suplemen dari bahan belajar 

dalam forum KKG dan MGMP yang dilaksanaakan dalam kurun waktu 16 kali 

pertemuan (minggu), sesuai dengan program BERMUTU. Program 16 kali pertemuan 

ini diharapkan dapat membawa dampak dalam hal peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (CPD: Continuous Professional Development), dan diharapkan dapat 

memperoleh pengakuan angka kredit (RPL: Recognition of Prior Learning). Dalam 

pengembangannya, modul ini disusun oleh Widyaiswara PPPPTK sebagai unsur NCT 

(National Core Team), yang melibatkan unsur Dosen LPTK, WI LPMP, dan Guru 

Pemandu untuk meninjau secara komprehensif. Dosen LPTK meninjau modul, antara 

lain berdasarkan kesesuaian dengan struktur keilmuan dan kesesuaian dengan mata 

kuliah tertentu di LPTK. Guru Pemandu (SD dan SMP) mengkaji modul antara lain, 

berdasarkan keterpakaian di KKG dan MGMP dan keterbacaan bagi guru serta 

kesesuaian dengan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesi. 

Aspek strategi pembahasan modul ini juga digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis keterlaksanaan pembahasan modul agar tinggi tingkat 

keterlaksanaannya dan dapat terpakai secara signifikan oleh guru dalam 

pembelajaran. 

Jakarta, medio September 2009 
Dirjen PMPTK 
 
 
 
Dr. H. Baedhowi 
NIP. 19490828 1979031 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 
Modul Suplemen BBM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan 

oleh PPPPTK IPA. Modul ini ditinjau juga oleh dosen LPTK, Widyaiswara LPMP, dan 

Guru Pemandu (SD dan SMP). Jumlah modul yang dikembangkan berjumlah 20 buku 

terdiri atas Sembilan modul untuk kegiatan di KKG dan 10 untuk kegiatan MGMP serta 

satu panduan sistem pelatihan.  

Modul untuk guru SD meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan; Model Pembelajaran 

Terpadu; Hakikat IPA dan Pendidikan IPA; Struktur dan Fungsi Tumbuhan; Benda, 

Sifat dan Kegunaannya; Energi dan Perubahannya; Bumi dan Alam Semesta. 

Modul untuk guru SMP meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif; Hakikat IPA dan 

Pendidikan IPA; Materi dan Sifatnya; Kegunaan Bahan Kimia dalam Kehidupan; Energi 

dan Perubahannya; Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan; Sistem Tata Surya; dan 

Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Panduan sistem pelatihan, diharapkan dapat sebagai pedoman bagi penyelenggara 

yaitu LPMP, Dinas Pendidikan, PCT, DCT, dan Guru Pemandu mengelola pelatihan 

dalam program BERMUTU. Dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan standar dan memperoleh pencapaian 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

  Bandung,   medio September 2009 
Kepala PPPPTK IPA, 

 

 

 

Herry Sukarman, MSc.Ed 

NIP. 19500608 197503 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang RI No. 20 PASAL 40, AYAT (2) tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berbunyi : 

Guru dan tenaga kependidikan berkewajiban : 

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis dan dialogis 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; 

dan 

3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, pasal 19, ayat (1) dinyatakan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, memberikan ruang  gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi 

siswa. 

Amanat perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan 

tersebut sering kita dengar dengan istilah PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan). Untuk dapat melaksanakan amanat perundang-

undangan tersebut, guru hendaknya mengubah paradigma mengenai mengajar 

siswa menjadi membelajarkan siswa. Di samping itu, guru harus memahami hakikat 

PAKEM dan menguasai berbagai strategi/model pembelajaran yang berorientasi 

pada PAKEM.  

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, maka disusunlah modul 

PAKEM ini. Di samping hal tersebut, modul ini disusun secara khusus untuk 

memberikan bahan bacaan alternatif atau sumber belajar alternatif bagi guru-guru 

SD yang sedang mengikuti program Belajar Model BERMUTU sebagai suplemen 

Bahan Belajar Mandiri  (BBM) Mata Pelajaran IPA di SD kelas Tinggi. 
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B. Deskripsi Singkat  

Materi yang akan dipaparkan dalam modul ini meliputi tiga bab. Bab I 

Pendahuluan berisikan paparan mengenai pengantar, tujuan, deskripsi, dan 

program penyajian ; bab II Hakikat PAKEM, dalam uraian hakikat PAKEM 

dikemukakan alasan-alasan perlunya PAKEM, pilar-pilar PAKEM, dan kriteria 

PAKEM; bab III, berisikan paparan mengenai model-model pembelajaran 

berorientasi pada PAKEM, di dalammya dikemukakan pengertian model 

pembelajaran dan beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

PAKEM disertai contoh-penerapan model pembelajaran dalam RPP IPA di SD; bab 

IV berisikan rangkuman, dan bab V evaluasi. 

 

C. Tujuan  

Setelah mempelajari uraian materi dalam makalah ini diharapkan Anda 

dapat : 

1. Mendeskripsikan hakikat PAKEM. 

2. Mendeskripsikan strategi/model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

PAKEM. 

3. Menerapkan strategi/model pembelajaran berorienasi PAKEM dalam 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran IPA di SD. 

 

D. Program Penyajian 

 Untuk melaksanakan pembelajaran di KKG SD kelas tinggi dengan 

menggunakan BBM IPA SD pada topik Perencanaan Tindakan maupun topik 

Penyusunan Proposal PTK, maka guru-guru SD peserta belajar di KKG perlu 

memahami berbagai model pembelajaran inovatif. Pemahaman akan model-model 

pembelajaran akan memudahkan guru peserta belajar di KKG untuk menyusun 

RPP dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan juga 

memberikan inspirasi untuk menyusun bab 2 pada kajian teori untuk  penyusunan 

proposal PTK. 

      Modul PAKEM ini dapat digunakan dalam pelatihan (in-service) guru SD di 

KKG atau dalam pertemuan di KKG dengan alokasi penyajian berkisar antara        

8 jam sampai dengan 20 jam pelatihan @ 45 menit. Jika pelatihan secara khusus 

ditujukan agar guru SD di kelas tinggi memiliki kompetensi menerapkan berbagai 

pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 
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kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI, maka guru peserta pelatihan diharapkan 

mencapai indikator sebagai berikut. 

Kompetensi dan sub kompetensi Indikator 

 Mendeskripsikan PAKEM 

 
 
 
 
 

 Menguasai model-model  

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik 

pembelajaran IPA 

 

 Menjelaskan hakikat PAKEM 

 Menjelaskan pilar-pilar PAKEM 

 Menjelasakan aspek-aspek yang 
harus diperhatikan dalam 
melaksanakan PAKEM 

 
 

 Mendeskripsikan karakteristik suatu 
model pembelajaran 

 Mendefinisikan pengertian model 
pembelajaran 

 Membedakan metode, pendekatan, 
dan model pembelajaran 

 Mendeskripsikan penggolongan 
model pembelajaran 

 Mendeskripsikan tujuan/orientasi 
setiap penggolongan  model 
pembelajaran 

 Menyebutkan contoh model 
pembelajaran dari rumpun perilaku, 
pemrosesan informasi dan sosial 

 Mendeskripsikan sintaks model 
pembelajaran direktif, siklus belajar, 
P.O.E, latihan inkuari, STS, 
kooperatif tipe STAD, dan Jigsaw 

 Menjelaskan kegunaan  model 
pembelajaran direktif ,siklus belajar, 
P.O.E, latihan inkuari, STS, 
kooperatif tipe STAD, Jigsaw 

 Menerapkan model pembelajaran 
direktif ,siklus belajar, latihan 
inkuari,STS,  P.O.E, kooperatif tipe 
STAD, Jigsaw dalam RPP mata 
pelajaran IPA di SD kelas tinggi. 
 

 

 

Penyajian dalam pelatihan dengan menggunakan modul PAKEM ini dapat 

menggunakan metode ceramah,  diskusi, simulasi, dan latihan. Jika alokasi waktu 

yang disediakan 8 jp @ 45 menit, contoh skenario penyajiannya  adalah sebagai 

berikut. 
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Penjelasan Skenario Penyajian 

Kegiatan 1: Pendahuluan (10 menit) 

 Mengawali kegiatan belajar, ucapkan salam dan informasikan kompetensi, 

indikator, kegiatan belajar yang akan dilakukan, dan hasil belajar yang diharapkan 

selama peserta mengikuti pelatihan (semacam kontrak belajar). 

Selanjutnya fasilitator memberikan penguatan mengenai kedudukan atau 

kaitan modul PAKEM ini dengan tagihan yang akan dikumpulkan dalam program 

belajar BERMUTU di SD kelas tinggi,  dan kaitannya dengan Bahan Belajar Mandiri 

mata pelajaran IPA di kelas tinggi, baik pada topik perencanaan tindakan maupun 

penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. 

Kegiatan Pokok 

Kegiatan 2 : Diskusi Konsep PAKEM  (3 x 45 menit) 

Untuk memberikan pemahaman konsep PAKEM kepada peserta pelatihan, 

kegiatan diawali dengan tanya jawab pengalaman mengajar peserta dalam 

pembelajaran IPA di SD. Tanya jawab dapat dilakukan sekitar 15 menit. Setelah itu 

mintalah seorang peserta untuk menceritakan profil pembelajaran IPA yang telah 

dilakukannya. Kemudian mintalah peserta pelatihan itu untuk mendemonstrasikan 

atau mensimulasikan pengalaman mengajarnya  untuk pencapaian satu konsep. 

Simulasi dapat dilakukan dalam waktu 45 menit. Pada waktu seorang peserta 

simulasi, peserta lainnya sebagian menjadi siswa dan sebagian lagi menjadi 

pengamat. Jika tidak ada seorang peserta pelatihan yang bersedia mensimulasikan 

pembelajaran IPA, maka kegiatan dapat diganti dengan mengamati tayangan 

contoh pembelajaran IPA melalui CD pembelajaran IPA.  

Setelah mengamati simulasi atau mengamati tayangan contoh 

pembelajaran IPA, ajaklah peserta untuk mendiskusikan apakah pembelajaran 

yang ditampilkan sudah  masuk pada kategori PAKEM atau belum. Identifikasikan 

dari diskusi itu ciri/karakteristik pembelajaran yang PAKEM dan belum PAKEM. 

Selanjutnya fasilitator memberikan review dan penguatan tentang hakikat 

PAKEM, pilar-pilar PAKEM, dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan PAKEM. 
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Kegiatan 3 : Model-model pembelajaran berorientasi PAKEM (3 x 45 menit) 

Setelah peserta pelatihan atau peserta belajar memahami hakikat PAKEM, 

ajaklah mereka untuk mempelajari model-model pembelajaran yang berorientasi 

pada PAKEM. Ajukan pertanyaan, misalnya:  

 Dari contoh tayangan pembelajaran IPA yang dimodelkan atau yang 

diobservasi, model, pendekatan, dan metode  pembelajaran apakah yang 

digunakan? 

 Apakah perbedaan model, pendekatan, dan metode pembelajaran? 

 Model-model pembelajaran apa saja yang dapat digunakan agar pembelajaran 

di kelas termasuk kategori PAKEM? 

Selanjutnya, fasilitator memandu kegiatan curah pendapat mengenai 

perbedaan model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Tuliskan pendapat 

peserta di papan tulis. Kemudian agar peserta pelatihan lebih memahami model-

model pembelajaran yang berorientasi PAKEM, mintalah mereka untuk mengkaji 

modul PAKEM ini. Karena alokasi waktu terbatas, gunakan pembelajaran 

kooperatif, dengan tipe jigsaw. Model ini digunakan sebagai pemodelan salah satu 

model pembelajaran yang akan dipelajari peserta pelatihan. Pembagian anggota 

kelompok asal disesuaikan dengan jumlah model pembelajaran yang akan 

dipelajari (Fasilitator harus mempelajari sintaks jigsaw). Informasikan kepada 

peserta, bahwa dari kegiatan mengkaji ini modul PAKEM ini, tiap kelompok 

hendaknya dapat mensimulasikan model pembelajaran yang telah dipahaminya. 

Kegiatan 4: Simulasi  (45 menit) 

Setelah peserta pelatihan memahami setiap model pembelajaran yang 

sudah dikajinya, mintalah salah satu kelompok untuk mensimulasikannya. Mintalah 

kelompok lain untuk menjadi siswa, dan satu kelompok untuk menjadi pengamat. 

Sepakati, aspek-aspek yang akan diamati, misalnya terlaksananya sintaks model 

yang disimulasikan dan adanya pilar-pilar pakem. Kegiatan dilanjutkan dengan 

diskusi hasil pengamatan simulasi model pembelajaran, dari diskusi ini arahkan 

agar peserta lebih memahami karakteristik model pembelajaran yang disimulasikan 

dan kondisi-kondsi yang harus diperhatikan agar model pembelajaran ini efektif. 
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Kegiatan 5 : Refleksi dan review (45 menit) 

Sebelum kegiatan pelatihan diakhiri,, mintalah peserta untuk merefleksikan 

apa yang telah dipelajari dalam pelatihan. Mintalah seorang peserta untuk ke 

depan dan mengemukakan hasil refleksinya, jika memungkinkan dua atau tiga 

peserta lain menambahkan hasil refleksinya. Fasilitator memberikan review dan 

penguatan-penguatan. Review dapat diawali dengan  mengajukan beberapa 

pertanyaan, misalnya: 

 apakah indikator-indikator hasil belajar yang disepakati telah tercapai?,  

 adakah yang masih belum paham?,  

 untuk pencapaian indikator yang mana yang masih belum dipahami? .  

Setelah fasilitator merasa yakin bahwa peserta memahami semua materi   

pelatihan, kegiatan diakhiri dengan salam dan ucapan terimakasih. 
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BAB II 

HAKIKAT PAKEM 

 

PAKEM merupakan suatu singkatan dari P: Pembelajaran,  A: Aktif,  K: 

Kreatif, E: Efektif, dan M: Menyenangkan. Dalam penggunaannya di lapangan, ada 

yang menambahkan dengan satu huruf I: inovatif, sehingga menjadi PAIKEM.  Pada 

dasarnya, PAKEM didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Tuntutan Perundangan-undangan  

Undang- undang No.20 tentang Sisdiknas, pasal 40 , di mana salah satu 

ayat nya berbunyi:  

”Guru dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan 
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis 
dan PP No. 19  tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat (1). Dalam 
PP no 19, ayat (1) dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang  
gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi siswa”. 

 

Dari tuntutan perundangan tersebut dengan jelas bahwa esensi pendidikan atau 

pembelajaran harus memperhatikan kebermaknaan bagi peserta didik yang 

dilakukan secara dialogis atau interaktif, yang pada intinya pembelajaran berpusat 

pada siswa sebagai pebelajar dan pendidik sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

agar terjadi belajar pada peserta didik. 

2. Asumsi dasar belajar: Siswa yang membangun konsep. 

Belajar dalam konteks PAKEM dimaknai sebagai proses aktif dalam 

membangun pengetahuan atau membangun makna. Dalam prosesnya seorang 

siswa yang sedang belajar, akan terlibat dalam proses sosial. Proses membangun 

makna dilakukan secara terus menerus  (sepanjang hayat). Makna belajar 

tersebut didasari oleh pandangan konstruktivisme.  

Kontruktivisme merupakan suatu pandangan mengenai bagaimana 

seseorang belajar, yaitu menjelaskan bagaimana manusia membangun 

pemahaman dan pengetahuannya mengenai dunia sekitarnya melalui pengenalan 

terhadap benda-benda di sekitarnya yang direfleksikannya melalui 
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pengalamannya. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, kita dapat 

merekonstruksinya dengan ide-ide awal dan pengalaman kita, jadi kemungkinan 

pengetahuan itu mengubah keyakinan kita atau merupakan informasi baru yang 

diabaikan karena merupakan sesuatu yang tidak relevan dengan ide awal. 

Untuk mengimplementasikan konstruktivisme di kelas, kita harus memiliki 

keyakinan bahwa ketika peserta didik datang ke kelas, otaknya tidak kosong 

dengan pengetahuan, mereka datang ke dalam situasi belajar dengan 

pengetahuan, gagasan, dan pemahaman yang sudah ada dalam pikiran mereka. 

Jika sesuai, pengetahuan awal ini merupakan materi dasar untuk pengetahuan 

baru yang akan mereka kembangkan. 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, jika Anda akan 

mengimplementasikan konstruktivisme dalam pembelajaran, prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengajukan masalah yang relevan untuk siswa. 

Untuk memulai pembelajaran, ajukan permasalahan yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat meresponnya, contoh di 

sekolah kita, sampah plastik bekas bungkus jajanan menumpuk, apa yang 

dapat kalian lakukan untuk itu? 

2. Strukturkan pembelajaran untuk mencapai  konsep-konsep esensial.  

3. Sadarilah bahwa  pendapat (perspektif) siswa merupakan jendela mereka untuk 

menalar (berpikir). 

4. Adaptasikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan siswa. 

5. Lakukan asesmen terhadap hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran.  

(Brook and Brook ,2002:1) 

Peserta didik dalam belajar tidak sekedar meniru dan membentuk 

bayangan dari apa yang diamati atau diajarkan Guru, tetapi secara aktif ia 

menyeleksi, menyaring, memberi arti, dan menguji kebenaran atas informasi yang 

diterimanya. Pengetahuan yang dikonstruksi peserta didik merupakan hasil 

interpretasi yang bersangkutan terhadap peristiwa atau informasi yang 

diterimanya. Para pendukung konsktruktisme berpendapat bahwa pengertian 

yang dibangun setiap individu peserta didik dapat berbeda dari apa yang 

diajarkan Guru (Bodner, 1987 dalam Nggandi Katu, 1999:2). Sedangkan Paul 

Suparno (1997:61) mengemukakan bahwa menurut pandangan konstruktivis, 

belajar merupakan proses aktif siswa dalam mengkonstruksi arti (teks, dialog, 

pengalaman fisis, dan lain-lain). Belajar juga merupakan proses mengasimilasikan 
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dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian 

yang sudah dipunyai seseorang sehingga pengertiannya dikembangkan. 

Proses belajar yang bercirikan konstruktivisme menurut para konstruktivis 

adalah sebagai berikut : 

1. Belajar berarti membentuk makna. 

2. Konstruksi arti sesuatu hal yang sedang dipelajari terjadi dalam  proses yang 

terus menerus. 

3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih dari itu, yaitu 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. 

4. Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam 

keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan 

adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 

5. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik dengan dunia fisik 

dan lingkungannya. 

6. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui peserta 

didik (konsep, tujuan, motivasi) yang mempengaruhi interaksi dengan bahan 

yang dipelajari (Paul Suparno, 1997:61). 

Dengan adanya pandangan konstruktivisme, maka karakteristik iklim 

pembelajaran yang sesuai dengan konstruktivisme tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Peserta didik tidak dipandang sebagai suatu yang pasif melainkan individu 

yang memiliki tujuan serta dapat merespon situasi pembelajaran berdasarkan 

konsepsi awal yang dimilikinya. 

2. Guru hendaknya melibatkan proses aktif dalam pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya. 

3. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan melalui 

seleksi secara personal dan sosial. 

Iklim pembelajaran tersebut menuntut guru untuk :  

1. mengetahui dan mempertimbangkan pengetahuan awal siswa,  

2. melibatkan siswa dalam kegiatan aktif, dan  

3. memperhatikan interaksi sosial dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelas 

atau kelompok. (Horison, et al; Hewson, 1985, Bell, 1993, Driver & Leach, 1993 

dalam Medriati Rosane , 1997:12). 

Di samping alasan-alasan mendasar sebagaimana yang dipaparkan di 

atas, perlunya PAKEM dilaksanakan dalam membelajarkan peserta didik 
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dikarenakan berbagai tantangan yang akan dihadapi mereka saat ini. Tantangan 

kondisi saat ini di antaranya: (a) perkembangan IPTEK, POLITIK, SOSBUD yang 

semakin cepat dan banyak perubahan,  (b) laju teknologi komunikasi informasi 

yang tinggi, (c) sumber belajar semakin beragam, (d) tuntutan kemandirian, kerja 

sama, kemampuan melakukan relasi sosial, kemampuan untuk berpikir kritis, 

memecahkan masalah. Semua itu harus dibekali kepada siswa  agar mampu 

bersaing dalam era globalisasi, era otonomi, dan era pasar terbuka. Banyaknya 

perubahan yang terjadi di lingkungan kita, menuntut perubahan-perubahan dalam 

pembelajaran. 

 

A. Pilar-pilar PAKEM 

Dalam PAKEM terdapat empat pilar utama, yaitu: (a) Aktif, (b) Kreatif,  

(c) Efektif, dan (d) Menyenangkan. Sedangkan huruf ”P” merupakan 

pembelajaran  yang didefinisikan sebagai pengorganisasian atau penciptaan atau 

pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan 

terjadinya belajar pada peserta didik Dengan demikian pada waktu peserta didik 

belajar, pilar-pilar PAKEM berikut harus dirancang : 

1. Pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta 

didik (student centered ) daripada   berpusat pada guru (teacher centered).  

Untuk mengaktifkan peserta didik, kata kunci yang dapat dipegang guru 

adalah adanya kegiatan yang dirancang untuk dilakukan siswa baik kegiatan 

berpikir (minds-on) dan berbuat (hands-on). Fungsi dan peran guru lebih 

banyak sebagai fasilitator. 

Perbedaan pembelajaran yang berpusat pada guru dan  berpusat pada siswa   

adalah sebagai berikut. 
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Pembelajaran yang berpusat 
pada Guru  

Pembelajaran yang berpusat 
pada siswa 

 Guru sebagai pengajar 

 Penyampaian materi pelajaran 
dominan melalui ceramah 

 Guru menentukan apa yang mau 
diajarkan dan bagaimana siswa 
mendapatkan informasi yang 
mereka pelajari 

 

 Guru sebagai fasilitator dan bukan 
penceramah 

 Fokus pembelajaran pada siswa 
bukan Guru 

 Siswa aktif belajar 

 Siswa mengontrol proses belajar 
dan menghasilkan karya sendiri 
tidak mengutip dari Guru 

 Pembelajaran bersifat interaktif 

 

Perbedaan kegiatan siswa dan Guru pada strategi mengajar berpusat pada 

siswa : 

Kegiatan guru pada strategi 
mengajar yang berpusat pada Guru 

Kegiatan siswa pada strategi 
mengajar yang berpusat pada siswa 

 Membacakan  

 Menjelaskan  

 Memberikan instruksi 

 Memberikan informasi 

 Berceramah 

 Pengarahan tugas-tugas 

 Membimbing dalam tanya jawab 

 Bermain peran 

 Menulis dengan kata-kata sendiri 

 Belajar kelompok 

 Memecahkan masalah 

 Diskusi/berdebat 

 Mempraktikkan keterampilan 

 Melakukan kegiatan penyelidikan 

Pengelolaan kelas diperlukan untuk membangkitkan minat belajar siswa dan 

meningkatkan keaktifan siswa belajar, ruang kelas dapat dibuat menarik 

dengan cara mengubah tata letak/formasi bangku misalnya seperti pada 

Gambar 2.1  berikut : 

 Bentuk U  
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 Meja konferensi 

 
 

 

 

 

 Lingkaran 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Kelompok 

 
 
 

atau 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Contoh tata letak/formasi bangku di ruang kelas 

 

 

2. Pembelajaran kreatif,  yaitu pembelajaran yang menstimulasi siswa untuk  

mengembangkan gagasannya dengan memanfaat sumber belajar yang ada. 

Strategi mengajar untuk mengembangkan kreativitas siswa adalah : 

 Memberi kebebasan pada siswa untuk mengembangkan gagasan dan 

pengetahuan baru 

 Bersikap respek dan menghargai ide-ide siswa 

 Penghargaan pada inisiatif dan kesadaran diri siswa 

 Penekanan pada proses bukan penilaian hasil akhir karya siswa 
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 Memberikan waktu  yang cukup untuk siswa berpikir dan menghasilkan 

karya 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah kreativitas   

seperti : “mengapa”, “bagaimana”, “apa yang terjadi jika…”  dan bukan 

pertanyaan “apa”, “kapan”. 

Berikut ini hal-hal lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi guru 

kreatif  

 Mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga mampu 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

 Mampu menciptakan Kegiatan belajar yang dibuat memperhatikan/ 

menyesuaikan dengan level perkembangan kognisi, mental dan emosi 

dari siswa 

Strategi mengajar yang dapat mengembangkan kreativitas siswa akan 

menghasilkan siswa-siswa yang kreatif dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

 Mampu memotivasi diri 

 Berpikir kritis 

 Daya imaginasi tinggi (imaginative)  

 Berpikir orisinil/bukan kutipan dari Guru (original ) 

 Memiliki tujuan untuk ingin berprestasi  

 Menyampaikan pemikiran dengan bahasa sendiri. 

 

3. Pembelajaran efektif  

Secara harfiah efektif memiliki makna manjur, mujarab, berdampak, 

membawa pengaruh, memiliki akibat dan membawa hasil. Pembelajaran 

yang efektif adalah pembelajaran yang menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung (seperti 

dicantumkan dalam tujuan pembelajaran. 

 

4. Pembelajaran yang menyenangkan 

Menurut hasil penelitian, konsentrasi yang tinggi terbukti meningkatkan 

hasil belajar. Dalam penelitian mengenai otak dan pembelajaran 

mengungkapkan fakta yang mengejutkan, yaitu apabila sesuatu dipelajari 

secara sungguh-sungguh (dimana perhatian yang tinggi dari seorang 
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tercurah) maka struktur internal sistem syaraf kimiawi seseorang berubah. Di 

dalam diri seseorang tercipta hal-hal baru seperti jaringan syaraf baru, jalur 

elektris baru, asosiasi baru, dan koneksi baru.  

Dave Meier (2002:36) memberikan pengertian menyenangkan atau fun 

sebagai suasana belajar dalam keadaan gembira. Suasana gembira disini 

bukan berarti suasana ribut, hura-hura, kesenangan yang sembrono dan 

kemeriahan yang dangkal. Ciri-ciri suasana belajar yang menyenangkan dan 

tidak menyenangkan di antaranya adalah sebagai berikut : 

Ciri suasana belajar yang menyenangkan 

 Rileks 

 Bebas dari tekanan 

 Aman  

 Menarik  

 Bangkitnya minat belajar 

 Adanya keterlibatan penuh 

 Perhatianpeserta didik tercurah  

 Lingkungan belajar yang menarik (misalnya keadaan kelas terang, 

pengaturan tempat duduk leluasa untuk peserta didik bergerak) 

 Bersemangat 

 Perasaan gembira 

 Konsentrasi tinggi 

  

Ciri suasana belajar yang tidak menyenangkan 

 Tertekan  

 Perasaan terancam 

 Perasaan menakutkan  

 merasa tidak berdaya  

 tidak bersemangat  

 malas/tidak berminat 

 jenuh/bosan 

 suasana pembelajaran monoton 

 pembelajaran tidak menarik iswa 

 

Berdasarkan uraian materi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa PAKEM adalah proses pembelajaran dimana Guru harus 

menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa aktif 
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bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, kreatif, kritis serta 

mencurahkan perhatian /konsentrasinya secara penuh dalam belajar serta 

suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk 

belajar. Di dalam PAKEM, Guru memanfaatkan berbagai sumber belajar 

untuk pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. 

Secara garis besar, PAKEM dapat digambarkan sebagai berikut : 

Guru Siswa 
Lingkungan (kelas 

indoor/outdoor, 
laboratorium) 

 Guru sebagai fasilitator 

 

 

 Guru menggunakan 
berbagai alat bantu 
dan berbagai cara 
dalam membangkitkan 
semangat belajar.  

 

 

 

 Guru menerapkan cara 
mengajar yang lebih 
kooperatif dan 
interaktif termasuk cara 
belajar kelompok 

 Guru menerapkan 
berbagai 
strategi/model 
pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa 
melalui kegiatan yang 
menantang 
kemampuan siswa 
untuk berpikir kreatif, 
kritis dan mampu 
memecahkan masalah 

 Guru menggunakan 
berbagai macam 
strategi mengajar 
termasuk pembelajar-
an yang lebih interaktif 
dalam kelompok serta 
lebih banyak praktek 

 Siswa lebih 
mendominasi dan 
mewarnai 
pembelajaran 

 Siswa terlibat dalam 
berbagai kegiatan 
yang mengembangkan 
pemahaman dan 
kemampuan mereka 
dengan penekanan 
pada belajar melalui 
berbuat (learning by 
doing). 
 

 Siswa giat dan dinamis 
mengikuti 
pembelajaran 
 
 
 

 secara fisik dan mental 
aktif ditandai dengan 
tercurahnya 
konsentrasi yang tinggi 
 

 siswa berani 
mengemukakan 
gagasan  

 

 
 

 Siswa tidak malu 
terlibat aktif dalam 
kegiatan 

 Guru mengatur 
lingkungan kelas 
dengan cara 
memajang buku-buku 
dan bahan belajar 
yang menarik, 
menyediakan pojok 
untuk membaca (pojok 
baca). 

 Hasil karya siswa 
dipajang di kelas 

 
 

 Kelas dibuat semenarik 
mungkin 

 

 

 Lingkungan digunakan 
sebagai sumber 
belajar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Tata letak /formasi 
kelas diubah dan 
disesuaikan dengan 
kegiatan. 
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Kriteria Pakem 

Secara garis besar kriteria PAKEM dapat dirangkum sebagai berikut : 

Kriteria Aktif Kriteria Kreatif 

Siswa melakukan sesuatu dan memikirkan 
apa yang mereka lakukan seperti : 

 Menulis 

 Berdiskusi 

 Berdebat 

 Memecahkan masalah 

 Mengajukan pertanyaan 

 Menjawab pertanyaan 

 Menjelaskan 

 Menganalisis 

 Mensintesa 

 Mengevaluasi 
 

 Berpikir kritis 

 Memecahkan masalah secara 
konstruktif 

 Ide/gagasan yang berbeda 

 Berpikir konvergen (pemencahan 
masalah yang “benar” atau “terbaik” 

 Berpikir divergen (beragam alternatif 
pemecahan masalah) 

 Fleksibilitas dalam berpikir (melihat 
dari berbagai sudut pandang) 

 Berpikir terbuka 

Kriteria Efektif Kriteria Menyenangkan 

Ketercapaian target hasil belajar, dapat 
berupa: 

 Siswa menguasai konsep 

 Siswa mampu mengaplikasikan 
konsep pada masalah sederhana 

 Siswa menghasilkan produk tertentu 

 Siswa termotivasi untuk giat belajar 
 

Pembelajaran berlangsung secara: 

 Interaktif 

 Dinamik 

 Menarik  

 Mengembirakan 

 Atraktif 

 Menimbulkan inspirasi 

 

B. Hal-hal harus Diperhatikan dalam Melaksanakan PAKEM 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu Guru akan 

melaksanakan PAKEM, yaitu sebagai berikut. 

a. Memahami sikap yang dimiliki siswa, misalnya :  

1) rasa ingin tahu yang besar 

2) keinginan untuk belajar 

3) daya imaginasi yang tinggi 

b. Mengenal anak secara perorangan (karakter siswa). 

Guru sebaiknya mengenal perbedaan kemampuan, harapan, pengalaman, 

sikap terhadap sekolah dan latar belakang ekonomi dan sosial dari setiap 

siswa. 

Berbekal pengetahuan tersebut, guru dapat membantu siswa apabila  

mendapat kesulitan sehingga anak belajar secara optimal 
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c. Memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. 

Secara alami sebagai makhluk sosial siswa bermain secara berkelompok 

sehingga mereka dapat mengerjakan tugas belajar 

berpasangan/berkelompok. Meski demikian, siswa perlu diberi kesempatan 

untuk menyelesaikan tugas secara individu agar bakat individunya 

berkembang. 

d. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan 

memecahkan masalah.  

1) Guru memberikan tugas-tugas praktik 

2) Mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata “mengapa”, 

“bagaimana”, “apa yang terjadi jika… (tipe open question)  

e. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.  

Hasil pekerjaan siswa di pajang di kelas. Pajangan dapat berupa: gambar, 

peta, diagram, model, puisi, karangan dan lain sebagainya. 

f. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan objek belajar. 

Lingkungan fisik, sosial dan budaya dapat berperan sebagai sumber belajar 

sekaligus objek belajar. Siswa dapat diberi kegiatan untuk melakukan 

pengamatan (dengan seluruh indera-nya), mencatat, merumuskan 

pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat 

diagram. 

g. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar 

1). Umpan balik yang diberikan hendaknya mengungkapkan kekuatan 

daripada kelemahan siswa. 

2). Umpan balik diungkapkan secara santun dengan maksud agar siswa 

lebih percaya diri. 

3). Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan 

komentar serta catatan yang bermakna untuk pengembangan siswa 

daripada sekedar pemberian angka/nilai.  

h. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental 

Siswa yang aktif secara fisik memiliki indikator : terlihat sibuk bekerja dan 

bergerak. Siswa yang aktif secara mental memiliki indikator : sering bertanya, 

mempertanyakan gagasan orang lain, mengungkapkan gagasan. 

Syarat berkembangnya aktifitas mental adalah tumbuhnya perasaan tidak 

takut ditertawakan, tidak takut disepelekan atau tidak takut dimarahi jika 

salah. Guru hendaknya menghilangkan rasa takut itu. 
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C. Contoh Kegiatan PBM dan Kemampuan Guru yang Bersesuaian dengan 

Kriteria PAKEM 

Komponen Pembelajaran PAKEM 

Guru merancang dan mengelola 
PBM yang mendorong siswa untuk 
berperan aktif dalam pembelajaran 

Guru melaksanakan PBM dengan merancang 
kegiatan untuk siswa yang beragam, misalnya : 

 Melakukan percobaan 

 Diskusi kelompok 

 Memecahkan masalah 

 Mencari informasi di perpustakaan 

 Menulis laporan/cerita/puisi 

 Mengamati objek di  luar kelas 

 Berkunjung ke luar kelas (musium, 

Guru menggunakan alat bantu dan 
sumber belajar yang beragam 

Sesuai dengan mata pelajaran, Guru 
menggunakan  berbagai media/sumber belajar, 
misalnya : 

 Alat pabrikan atau alat yang dibuat sendiri 

 Gambar/film/foto  

 Kasus/ceritera 

 Nara sumber 

 Lingkungan  sekitar 

Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengembangkan keterampilan 

Siswa Melakukan percobaan:   

 menggunakan alat,  

 mengamati,  

 mengelompokkan,  

 mengumpulkan data/jawaban dan 
mengolahnya sendiri 

 Menarik kesimpulan 

 Memecahkan masalah, mencari rumus 
sendiri 

 Menulis laporan/hasil karya lain dengan 
kata-kata sendiri 

 Melakukan wawancara 

 Membuat produk 

Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk meng-
ungkapkan gagasan nya sendiri 
secara lisan atau tulisan 

Siswa melakukan: 

 Diskusi  

 Mengajukan pertanyaan terbuka 

 Mengajukan saran/ide 

 Membuat karangan bebas/karya lain 

Guru menyesuaikan bahan dan 
kegiatan belajar dengan 
kemampuan siswa 

 Siswa dikelompokkan sesuai dengan 
kemampuan (untuk kegiatan tertentu) 

 Bahan pelajaran disesuaikan dengan 
kemampuan kelompok tersebut 

 Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan 

Guru mengaitkan PBM dengan 
pengalaman siswa sehari-hari 

 Siswa menceritakan atau memanfaatkan 
pengalamannya sendiri 

 Siswa menerapkan hal yang dipelajari 
dalam kegitan sehari-hari 

Guru menilai PBM dan kemajuan 
belajar siswa secara terus 
menerus 

 Guru memantau proses belajar/kerja siswa 

 Guru memberikan umpan balik 
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BAB III 

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN 

BERORIENTASI PAKEM 
 
 

Untuk melaksanakan PAKEM, guru selain harus hakikat PAKEM,  prinsip-

prinsip pembelajaran konstruktivisme, juga harus menguasai berbagai model 

pembelajaran. Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan baik model 

pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan psikomotor, 

keterampilan berpikir , maupun keterampilan sosial. Pemilihan model pembelajaran 

hendaknya disesuaikan dengan tujuan dan target hasil belajar yang ditetapkan 

berdasarkan hasil analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

Dalam bab III ini akan dipaparkan garis besar penggolongan model 

pembelajaran, pengertian, karakteristik model pembelajaran, dan contoh penerapan 

model pembelajaran dalam RPP. 

A. Penggolongan dan Jenis-Jenis Model Pembelajaran 

Joyce dan Weil (1980,1992) dalam bukunya Models of Teaching 

menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam empat rumpun. Keempat 

rumpun model pembelajaran tersebut adalah: (1) rumpun model pembelajaran 

Pemrosesan Informasi, (2) rumpun model pembelajaran Personal, (3) rumpun 

model pembelajaran Sosial, dan (4) rumpun model pembelajaran Perilaku.  

1.  Rumpun model-model Pemrosesan Informasi  

Model-model pembelajaran dalam rumpun Pemrosesan Informasi 

bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada 

cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan, 

mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan 

masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam 

rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pebelajar (peserta didik) untuk 

memecahkan masalah, dengan demikian peserta didik dalam belajar menekankan 

pada berpikir produktif. Sedangkan beberapa model pembelajaran lainnya 

berhubungan dengan kemampuan intelektual secara umum, dan sebagian lagi 
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menekankan pada konsep dan informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara 

akademis. 

Jenis model-model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun 

pemrosesan informasi ini adalah seperti tertera pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Model-Model Pembelajaran Rumpun 

 Pemrosesan Informasi 

No Nama Model 
Pembelajaran 

Tokoh Misi/tujuan/manfaat 

1. Berpikir Induktif Hilda Taba Ditujukan secara khusus untuk pembentukan 

kemampuan berpikir induktif yang banyak 

diperlukan dalam kegiatan akademik 

meskipun diperlukan juga untuk kehidupan 

pada umumnya. Model ini memiliki 

keunggulan melatihkan kemampuan 

menganalisis informasi dan membangun 

konsep yang berhubungan dengan 

kecakapan berpikir. 

 

2. Latihan inkuari Richard 

Suchman 

Sama dengan model berpikir induktif, model 

ini ditujukan untuk pembentukan 

kemampuan berpikir induktif yang banyak 

diperlukan dalam kegiatan akademik 

meskipun diperlukan juga untuk kehidupan 

pada umumnya. 

 

3. Pembentukan 

konsep 

Jerome 

Bruner, 

Good-now, 

dan Austin 

Dirancang terutama untuk pembentukan 

kemampuan berpikir induktif, peserta didik 

dilatih mempelajari konsep secara efektif. 

 

4 Perkembangan 

kognitif 

Jean Piaget, 

Irving Sigel, 

Edmun 

Sullivan, 

Lawren-ce 

dan 

Kohlberg 

Dirancang terutama untuk pembentukan 

kemampuan berpikir/pengembangan 

intelektual pada umumnya, khususnya 

berpikir logis, meskipun demikian 

kemampuan ini dapat diterapkan pada 

kehidupan sosial dan pengembangan moral. 
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No Nama Model 
Pembelajaran 

Tokoh Misi/tujuan/manfaat 

5 AdvAdvance 

organizer anc 

David 

Ausubel 

Dirancang untuk meningkatkan kemampuan 

mengolah informasi melalui penyajian materi 

beragam (ceramah, membaca, dan media 

lainnya) dan  menghubungkan pengetahuan 

baru dengan struktur kognitif yang telah ada.  

 

6. Mnemonics Pressley, 

Levin, 

Delaney 

Strategi belajar untuk mengingat dan 

mengasimilasi informasi. 

(Sumber:  Bruce Joyce dan Marsha Weil, 1980 dan Bruce Joyce, Marsha Weil, 

dan  Beverly Showers, 1992, 1996: Models of Teaching)  

 

2.  Rumpun model-model Pribadi/individual 

Model-model pembelajaran yang termasuk rumpun model-model 

Personal/individual menekankan pada pengembangan pribadi. Model-model 

pembelajaran ini menekankan pada proses dalam 

“membangun/mengkonstruksi” dan mengorganisasi realita, yang memandang 

manusia sebagai pembuat makna. Model-model pembelajaran rumpun ini 

memberikan banyak perhatian pada kehidupan emosional. Fokus 

pembelajaran ditekankan untuk membantu individu dalam mengembangkan 

hubungan individu dengan lingkungannya dan untuk melihat dirinya sendiri. 

Jenis-jenis model pembelajaran pribadi seperti tercantum pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Model-Model Pembelajaran Personal (Pribadi) 

Nama Model Tokoh Misi/Tujuan  

Pengajaran Non 

Direktif 

Carl Rogers Penekanan pada pembentukan kemampuan belajar 

sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan 

diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Model ini 

menekankan pada hubungan guru-peserta didik. 

Latihan 

Kesadaran 

Fritz Perls 

William Schutz 

Pembentukan kemampuan menjajagi dan 

menyadari  pemahaman diri sendiri. 

Sinektik William 

Gordon 

Pengembangan individu dalam hal kreativitas dan 

pemecahan masalah kreatif. 

Sistem 

Konseptual 

David Hunt Didisain untuk meningkatkan kompleksitas pribadi 

dan fleksibilitas. 

Pertemuan kelas William 

Glasser 

Pengembangan  pemahaman diri dan 

tanggungjawab pada diri sendiri dan kelompok 

sosial lainnya. 

(Sumberi  Bruce Joyce dan Marha Weil, 1980, Models of Teaching, ) 

 

3.  Rumpun model-model Interaksi Sosial 

Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun Sosial ini 

menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-

model ini memfokuskan pada proses di mana realitas adalah negosiasi sosial. 

Model-model pembelajaran dalam kelompok ini  memberikan prioritas pada 

peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain untuk 

meningkatkan proses demokratis dan untuk belajar dalam masyarakat secara 

produktif. 

Tokoh-tokoh teori sosial juga peduli dengan pengembangan pikiran 

(mind)  diri sebagai pribadi dan materi keakademisan. Jenis-jenis model 
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pembelajaran rumpun Interaksi Sosial adalah seperti dalam tabel 3.3. berikut 

ini. 

Tabel 3.3. Model-model Pembelajaran Interaksi Sosial 

Nama 
Model 

Tokoh Misi/tujuan 

Kerja 

kelompok. 

(investigati-on 

group) 

Herbert Thelen  

John Dewey 

Mengembangkan keterampilan-keterampilan 

untuk berperan dalam kelompok yang 

menekankan keterampilan komunikasi 

interpersonal dan keterampilan inkuari ilmiah. 

Aspek-aspek pengembangan pribadi 

merupakan hal yang penting dari model ini. 

Inkuari Sosial Byron Massialas 

Benjamin Cox 

Pemecahan masalah sosial, utamanya melalui 

inkuari ilmiah dan penalaran logis. 

Jurispru-dential National Training 

Laboratory 

Bethel, Maine 

Donald  Oliver 

James P.Shaver 

 

Pengembangan keterampilan interpersonal 

dan kerja kelompok untuk mencapai, 

kesadaran, dan fleksibilitas pribadi. Didisain 

utama untuk melatih kemampuan mengolah 

informasi dan menyelesaikan isu 

kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau 

cara berpikir Jurisprudensial (ilmu tentang 

hukum-hukum manusia). 

Role playing 

(Bermain 

peran) 

Fannie Shaftel 

George Shafted 

Didisain untuk mengajak peserta didik dalam 

menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui 

tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang 

menjadi sumber dari penyelidikan itu 

Simulasi Sosial Sarene Boocock, 

Harold Guetzkow 

Didisain untuk membantu pengalaman peserta 

didik melalui proses sosial dan realitas dan 

untuk menilai reaksi mereka terhadap proses-

proses sosial tersebut, juga untuk memperoleh 

konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan 

pengambilan keputusan. 

(Sumber:  Bruce Joyce dan Marha Weil, 1980, Models of Teaching) 
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4. Rumpun Model-model Perilaku 

Semua model pembelajaran rumpun ini didasarkan pada suatu 

pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku, teori belajar, teori belajar 

sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model- model pembelajaran 

rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan 

manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku 

yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis model pembelajaran perilaku seperti 

pada tabel 3.4.  

Tabel 3.4. Model-model Pembelajaran Rumpun Perilaku 

Model Tokoh Misi atau tujuan 

Contingency Management 

(manajemen dari akibat/hasil  

perlakuan) 

B.F. Skinner Fakta-fakta, konsep-konsep dan 

keterampilan 

Self Conrol B.F. Skinner Perilaku sosial/keterampilan-

keterampilan 

Relaksasi Rimm & Masters 

Wolpe 

Tujuan-tujuan pribadi 

Stress Reduction 

(pengurangan stres) 

Rimm & Masters Cara relaksasi untuk mengatasi 

kecemasan dalam situasi sosial 

Assertive Training (Latihan  

berekspresi) 

Wolpe, lazarus, 

Salter 

Menyatakan perasaan secara 

langsung dan spontan dalam 

situasi sosial 

Desensititation Wolpe Pola-pola perilaku, keterampilan–

keterampilan 

Direct training Gagne 

Smith & Smith 

Pola tingkah laku, keterampilan-

keterampilan. 

(Sumber: Bruce Joyce dan Marha Weil, 1980, Models of Teaching) 
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B.   Pengertian Model Pembelajaran 

1. Pembelajaran 

Di dalam modul ini istilah pembelajaran sama dengan  proses belajar 

mengajar. Dalam konteks pembelajaran terdapat dua komponen penting, 

yaitu guru dan peserta didik yang saling berinteraksi. Dengan demikian, 

dalam modul ini, pembelajaran didefinisikan sebagai pengorganisasian atau 

penciptaan atau pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya 

yang memungkinkan terjadinya belajar pada peserta didik. 

 

2. Model pembelajaran 

a. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.(Syaiful Sagala, 2005: ...). 

b. Secara luas, Joyce dan Weil (2000:13) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang 

menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, rancangan unit 

pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program 

multimedia, dan bantuan belajar melalui program komputer. Hakikat 

mengajar menurut Joyce dan Weil adalah membantu pebelajar (peserta 

didik) memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan 

belajar bagaimana cara belajar. 

 Merujuk pada dua pendapat di atas, penulis memaknai model pembelajaran 

dalam modul ini sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola 

pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru-

peserta didik di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan 

yang menyebabkan terjadinya belajar pada peserta didik. Di dalam pola 

pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik berupa rentetan atau 

tahapan perbuatan/kegiatan guru-peserta didik yang dikenal dengan istilah 

sintaks. Secara implisit di balik tahapan pembelajaran tersebut terdapat 

karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasional yang membedakan 

antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang 

lainnya. 
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C.   Karakteristik Model Pembelajaran 

Rangke L Tobing, dkk (1990:5) mengidentifikasi lima karakterististik suatu 

model pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini. 

1. Prosedur Ilmiah 

Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik 

untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau memiliki sintaks yang 

merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru-peserta 

didik. 

2. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan 

Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci 

mengenai penampilan peserta didik. 

3. Spesifikasi lingkungan belajar 

Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan 

dimana respon peserta didik diobservasi. 

4. Kriteria penampilan 

Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaaan penampilan 

yang diharapkan dari para peserta didik. Model pembelajaran merencanakan 

tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat 

didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. 

5. Cara-cara pelaksanaannya 

Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan 

reaksi peserta didik dan interaksinya dengan lingkungan. 

Bruce dan Weil (1980 dan 1992: 135-136) mengidentifikasi karakteristik 

model pembelajaran ke dalam aspek-aspek berikut. 

1. Sintaks 

Suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap 

kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan 

bagaimana model tersebut bekerja dalam praktiknya, misalnya bagaimana 

memulai pelajaran, bagaimana memfasilitasi peserta didik dalam menggunakan 

sumber belajar.. 

2. Sistem sosial 

Sistem sosial menggambarkan bentuk kerja sama antara guru-peserta didik 

dalam pembelajaran atau peran-peran guru dan peserta didik dan 
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hubungannya satu sama lain serta jenis-jenis aturan yang harus diterapkan. 

Peran kepemimpinan guru bervariasi dalam satu model ke model pembelajaran 

lainnya. Dalam beberapa model pembelajaran, guru bertindak sebagai pusat 

kegiatan dan sumber belajar (hal ini berlaku pada model yang terstruktur tinggi), 

namun dalam model pembelajaran yang terstruktur sedang peran guru dan 

peserta didik seimbang. Setiap model memberikan peran yang berbeda pada 

guru dan peserta didik.  

3. Prinsip reaksi 

Prinsip reaksi menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau 

menilai peserta didik dan bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh 

peserta didik. Sebagai contoh, dalam suatu situasi belajar, guru memberi 

penghargaan atas kegiatan yang dilakukan peserta didik atau mengambil sikap 

netral. 

4. Sistem pendukung menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk 

mendukung keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk sarana dan 

prasarana, misalnya alat dan bahan, kesiapan guru, serta kesiapan peserta 

didik.  

5. Dampak pembelajaran langsung dan iringan 

Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai dengan 

cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan sedangkan 

dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses 

pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami 

langsung oleh peserta didik. 

 

D.   Penerapan Model Pembelajaran dalam RPP 

Pembelajaran yang dirancang, selain berorientasi pada pilar-pilar PAKEM, 

juga harus memperhatikan kegiatan-kegiatan minimal yang harus ada dalam 

proses pembelajaran sesuai dengan pesan standar proses (Permendiknas RI no 

41, tahun 2007, tentang Standar Proses), yaitu eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

Kegiatan eksplorasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melibatkan 

peserta didik dalam mencari informasi yang luas mengenai materi yang sedang 

dipelajari dari berbagai sumber belajar baik yang ada di lingkungan sekolah atau 

di luar sekolah, misalnya melalui lembar kerja peserta didik, buku teks, media 
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masa (koran, majalah), internet, praktikum, atau musium. Metode pembelajaran 

yang dapat digunakan guru juga bervariasi, yaitu metode diskusi, eksperimen dan 

penugasan; demikian pula pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat 

bervariasi, misalnya pendekatan lingkungan, pendekatan proses, atau pendekatan 

kontekstual. 

Kegiatan elaborasi dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dirancang untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan arti pada 

informasi baru dengan menghubungkannya dengan pengetahuan-pengetahuan 

(informasi yang sudah dimiliki). (Loy.W.K & Miskel, C.G.(2005) . Kemampuan 

peserta didik dalam mengelaborasi dapat berupa menguraikan materi yang 

sedang dipelajari lebih rinci dan lebih lengkap. Kegiatan yang dapat dirancang 

misalnya melalui kegiatan membaca berbagai sumber menganalisis bacaan, 

penyelesaian masalah, penyusunan laporan, diskusi kelompok , pameran produk, 

dan lain-lain. 

Kegiatan konfirmasi dapat dimaknai sebagai kegiatan guru untuk meminta 

penegasan atau pembenaran dari hasil eksplorasi, elaborasi, atau eksplanasi 

(penjelasan) yang diberikan peserta didik. Kegiatan konfirmasi juga dapat 

berfungsi sebagai pemberian umpan balik dan kesempatan untuk memberikan 

penguatan baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat. Kegiatan yang dapat dilakukan 

dapat berupa tanya jawab, laporan lisan, seminar, dan lain-lain. Kegiatan 

konfirmasi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam 

merefleksikan hasil belajarnya dari berbagai sumber belajar. 

Kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang dipaparkan di atas, 

bukanlah sebagai nama dari urutan atau tahapan atau sintaks model 

pembelajaran. Penulis lebih memaknai ketiga kegiatan tersebut sebagai kegiatan-

kegiatan kunci dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sebagai 

upaya menerapkan konstruktivisme. Guru dalam upaya menerapkan PAKEM 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik konsep yang 

akan dipelajari dan sesuai dengan tuntutan konstruktivisme. Banyak model 

pembelajaran yang dapat digunakan dan sintaksnya memuat kegiatan eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Namun sebelum membahas model-model pembelajaran 

yang dapat digunakan, ada baiknya Anda memahami kembali makna model 

pembelajaran.  

Pada bagian D ini, akan dipaparkan beberapa contoh model pembelajaran 

yang berorientasi PAKEM dan penerapannya dalam RPP. 
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1. Model Pembelajaran Latihan Inkuari 

Latihan inkuari berasal dari suatu keyakinan bahwa peserta didik 

memiliki kebebasan dalam belajar. Model pembelajaran ini menuntut 

partisipasi aktif peserta didik dalam inkuari (penyelidikan) ilmiah. Peserta didik 

memiliki keingintahuan dan ingin berkembang. Latihan inkuari menekankan 

pada sifat-sifat peserta didik ini, yaitu memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk bereksplorasi dan memberikan arah yang spesifik sehingga area-

area baru dapat tereksplorasi dengan lebih baik.  

Tujuan umum dari model latihan inkuari adalah membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan intelektual dan keterampilan-keterampilan 

lainnya, seperti mengajukan pertanyaan dan menemukan (mencari) jawaban 

yang berawal dari keingintahuan mereka.  

Model pembelajaran latihan inkuari dikemukakan oleh Richard 

Suchman, ia menginginkan peserta didik untuk bertanya mengapa suatu 

peristiwa terjadi, kemudian peserta didik melakukan kegiatan, mencari 

jawaban, memproses data secara logis, sampai akhirnya peserta didik 

mengembangkan strategi pengembangan intelektual yang dapat digunakan 

untuk menemukan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. 

Karakteristik Model Pembelajaran Latihan Inkuari 

a.  Sintaks  

Model pembelajaran latihan inkuari ini memiliki lima fase sebagai sintaks 

pembelajarannya. Adapun kelima fase tersebut adalah sebagai berikut. 

Fase 1 : Berhadapan dengan masalah 

  Guru menjelaskan prosedur inkuari dan menyajikan 

peristiwa yang membingungkan. 

Fase 2 : Pengumpulan data untuk verifikasi 

  Menemukan sifat obyek dan kondisi. Menemukan 

terjadinya masalah. 

Fase 3 : Pengumpulan data dalam eksperimen 

  Mengenali variabel-variabel yang relevan, 

merumuskan hipotesis dan mengujinya. 
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Fase 4 : Merumuskan penjelasan 

  Merumuskan aturan-aturan atau penjelasan-

penjelasan. 

Fase 5 : Mengalisis proses inkuari 

  Menganalisis strategi inkuari dan mengembang-

kannya menjadi lebih efektif. 

 

Dari lima fase di atas, fase 2 dan 3 merupakan kegiatan eksplorasi peserta 

didik, fase 4 adalah kegiatan elaborasi, dan pada fase 5, guru dapat 

melakukan konfirmasi. 

b.  Sistem sosial 

Sistem sosial dalam model latihan inkuari diharapkan bersifat kooperatif. 

Meskipun model ini dapat sangat terstruktur dengan sistem sosial yang 

dikendalikan Guru, lingkungan intelektual terbuka bagi seluruh gagasan 

yang relevan. Guru dan peserta didik berpartisipasi setara selama 

menyangkut adanya gagasan-gagasan. Guru harus mendorong peserta 

didik berinkuari sebanyak-banyaknya. Ketika peserta didik belajar prinsip-

prinsip inkuari, struktur dapat meluas hingga mencakup penggunaan 

sumber belajar, dialog dengan peserta didik lain, melakukan percobaan, 

dan diskusi dengan Guru. 

c.   Prinsip reaksi 

Reaksi yang paling penting yang harus diberikan Guru adalah pada fase 

kedua dan ketiga. Pada fase kedua, Guru harus membantu peserta didik 

melakukan inkuari, tetapi bukan melakukan inkuari sendiri untuk keperluan  

mereka. Apabila Guru ditanya oleh peserta didik yang tidak bisa dijawab 

“ya” atau “tidak”, Guru harus meminta peserta didik menata ulang 

pertanyaan yang akan diajukannya agar dapat dijawab oleh Guru “ya” atau 

“tidak” untuk menjaring mereka mengumpulkan data pada masalah yang 

akan diselesaikan. Pada fase terakhir, tugas Guru menjaga agar inkuari 

tetap terarah pada proses penyelidikan itu sendiri. 
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d.   Sistem Pendukung 

Pendukung yang paling optimal terhadap keterlaksanaan model latihan 

inkuari adalah adanya bahan-bahan yang akan digunakan pada saat Guru 

menghadapkan peserta didik dengan masalah. Guru harus memahami 

betul proses intelektual , strategi inkuari, dan sumber-sumber belajar yang 

ada dalam sebuah masalah. 

e.  Dampak pembelajaran langsung dan iringan 

Di dalam penggunaannya, model ini memiliki dampak pengajaran 

langsung dan iringan sebagai berikut. 

 

 

Keterangan gambar : 

Dampak langsung 

Dampak iringan 

      Gambar 3.1 Dampak  langsung dan iringan model Latihan Inkuari 

 

 

 

  

Model 

latihan 

Inkuari 

Semangat  untuk berkreativitas 

Kebebasan atau otonomi dalam belajar 

Menyadari bahwa pengetahuan itu 

bersifat sementara 

Toleran terhadap pendapat yang berbeda 

Strtegi untuk penyelidikan kreatif 

Keterampilan proses IPA 
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Contoh penerapan model pembelajaran latihan inkuari di SD 

Contoh 1: 

Mata pelajaran  :  IPA 

Kelas   :  VI 

Aspek   :  Benda dan sifatnya 

Materi Pokok         :  Perpindahan panas 

Alokasi Waktu :  2x 35 menit 

Standar Kompetensi: 5. Memahami  saling hubungan antara  suhu, sifat 

hantaran ,dan  kegunaan benda 

Kompetensi dasar   : 5.1 Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan  

panas dari berbagai benda  

I.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 

a. Mendefinisikan pengertian perpindahan panas secara konveksi 

melalui pengamatan. 

b. Memberi contoh proses perpindahan panas secara konveksi di alam  

c. Memberi contoh kegunaan adanya perpindahan panas secara 

konveksi untuk kehidupan manusia 

d. Mengembangkan keterampilan mengamati, mengumpulkan data, 

mengkategorikan, dan menyimpulkan.  

e. Memiliki sikap positif dalam bekerja, yaitu objektif. 

II.  Materi pembelajaran 

Perpindahan panas secara konveksi 

a. Pengertian perpindahan panas secara konveksi 

b. Contoh-contoh perpindahan panas secara konveksi 

c.  Kegunaan perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

III. KKM : 70 

IV. Strategi Pembelajaran 

a. Model Pembelajaran : Latihan Inkuari 

b. Pendekatan : Keterampilan Proses 

c. Metode : ceramah, tanya-jawab, demonstrasi 
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V. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 
Pembelajaran 

(Sintaks) 
Kegiatan Guru-Peserta didik 

Keterampilan 
proses/berpikir 

yang 
dikembangkan 

Pendahuluan 
- Menghadap-

kan peserta 
didik dengan 
suatu masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guru menginformasikan topik dan 
tujuan pembelajaran 

 Guru meminta peserta didik 
mengamati fenomena yang 
didemonstrasikan, misalnya sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada botol yang berisi air dingin 
dicampurkan zat warna. Kepada 
peserta didik tidak diinformasikan 
bahwa terdapat perbedaan temperatur 
pada kedua botol tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan inti 
- Pengambilan 

data untuk 
verifikasi 

 
(Eksplorasi) 

 

 Guru mengadakan tanya jawab untuk 
menggiring peserta didik pada 
pemberian penjelasan fenomena. 
- Apa yang kamu lihat pada kedua 

pasang botol (zat warna bergerak 
dalam botol berisi air) 

 Peserta didik mengamati fenomena. 

 Guru meminta peserta didik 
mengajukan pertanyaan tertutup atas 
fenomena yang ditunjukkan (adanya 
aliran zat warna dalam salah satu 
pasangan botol di atas.) yang dapat 
dijawab ya  atau tidak oleh guru. 

 

mengajukan 
pertanyaan 
 
Mengamati 
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Tahapan 
Pembelajaran 

(Sintaks) 
Kegiatan Guru-Peserta didik 

Keterampilan 
proses/berpikir 

yang 
dikembangkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Setelah peserta didik mengajukan 
pertanyaan yang dijawab ya oleh guru, 
guru meminta peserta didik 
memberikan penjelasan atas 
fenomena. Pertanyaan arahan guru, 
misalnya: 
- Jelaskan apa yang menyebabkan 

adanya aliran zat warna? 
(jika peserta didik tidak bisa 
menjawab), minta peserta didik 
memegang botol-botol yang dipegang 
guru) 
(pada botol berisi air terdapat 
perbedaan temperatur) 

 Guru mengarahkan peserta didik pada 
pemahaman bahwa adanya aliran zat 
warna karena adanya panas yang 
mengalir. 

 Guru mengadakan tanya jawab 
mengenai panas atau kalor, cara-cara 
kalor dapat berpindah dengan 
memberikan ilustrasi contoh sehari-
hari, misalnya pakaian basah yang 
dijemur. 

 Dijemur dibawah  terik matahari dapat 
menjadi kering, air dalam teko 
dipanaskan di atas kompor lama-lama 
mendidih. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pengambilan 
data melalui 
eksperimen 

 
 

(eksplorasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guru meminta peserta didik 
mempelajari cara perpindahan panas 
pada zat cair melalui kegiatan dalam 
LKS, misalnya seperti gambar berikut: 
 

Mengamati, 
mencatat data, 
mencari sebab-
akibat, 
menginfer’ 
menyimpulkan. 
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Tahapan 
Pembelajaran 

(Sintaks) 
Kegiatan Guru-Peserta didik 

Keterampilan 
proses/berpikir 

yang 
dikembangkan 

- Pemberian 
penjelasan 
 
(elaborasi  
 
 
Analisis proses 
inkuari 
 
 
 
 
(konfirmasi dan 
refleksi) 

 Peserta didik menjelaskan hasil 
kegiatan  Tanya-jawab hasil kegiatan 
untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai konsep konveksi. 

 Guru mereview hasil berpikir peserta 
didik melalui tanya jawab, misalnya: 

Mengapa kamu menyimpulkan bahwa 
ada perpindahan panas dalam air dan 
di udara (hasil pengamatan peserta 
didik setelah melakukan kegiatan)  

 Guru menelusuri cara peserta didik 
menjawab, misalnya dari pengamatan 
peserta didik ia menceritakan: mula-
mula air dalam wadah tidak merah, 
lama-lama kristal KMnO4 bergerak dan 
memerahkan semua air.  

Pada kotak konveksi terlihat aliran 
asap obat nyamuk yang dibakar 
karena udara di atas lilin yang menyala 
menjadi panas dan udara panas itu 
naik, diganti udara dingin.  

 Peserta didik menghubungkan aliran 
asap obat nyamuk karena adanya 
pergantian udara panas oleh udara 
dingin  

 Guru menguatkan jawaban peserta 
didik bahwa perpindahan panas pada 
zat cair dan gas disebut konveksi, 
karena adanya aliran atau 
perpindahan zat cair atau gas. 

 Tanya jawab contoh konveksi dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya sistem 
penggantian udara di ruangan. 

 

 

Penutup   Guru memberi tugas kepada peserta 
didik untuk memberi contoh aplikasi 
konveksi dalam kehidupan sehari-hari  
atau  peserta didik diminta 
memberikan penjelasan terjadinya 
angin darat dan angin laut 

 

 

VI. Sumber/Alat Bantu 

1. Sumber: 

a.  Buku IPA SD Kls VI 

b.  LKS 
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2. Alat dan bahan 

a. Pembakaran spiritus, 1 buah. 

b. Gelas kimia 600 mL 1 buah 

c. Air secukupnya 

d. Kristal KMnO4 sebesar serbuk gula pasir 

e. Korek api.  

f. Kotak konveksi 

g. Obat nyamuk bakar 

h. Lilin 1 buah 

 

VII. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

Penilaian Kognitif 

Jenis    : Pertanyaan tertulis 

Bentuk   : Jawaban singkat dan esai 

 Indikator  :  

- Mendefinisikan pengertian panas secara konveksi 

- Memberikan contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi di 

alam (dalam kehidupan) 

- Memberikan contoh manfaat adanya perpindahan panas secara 

konveksi di alam 

2.  Instrumen penilaian 

Contoh pertanyaan : 

1.  Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara  

konveksi ? 

2. Berikan 2 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi di 

alam ! 

3. Berikan manfaat adanya perpindahan panas secara konveksi yang 

terjadi di alam atau secara buatan untuk kehidupan manusia ! 
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2.  Model  Pembelajaran Siklus Belajar 

Model siklus belajar merupakan satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai kerangka umum untuk melaksanakan kegiatan kontruktivis. 

Ada berbagai macam jenis model siklus belajar, antara lain seperti berikut ini. 

Lawson, Anton E. (1995: 153) mengemukakan bahwa dalam 

merancang pembelajaran yang mengembangkan konsep-konsep 

(pengetahuan) maupun keterampilan berpikir, ada beberapa unsur yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 

a. Peserta didik harus menggali fenomena baru yang didasarkan pada 

keyakinan yang telah dimiliki peserta didik (konsep-konsep dan sistem 

konseptual), atau didasarkan pada prosedur maupun keterampilan berpikir 

yang  telah dikenalnya pula. 

b.  Penggalian fenomena  harus didahului  oleh  hal-hal yang membuat mereka 

bingung atau hal-hal yang kontradiktif sehingga menghasilkan 

ketidakseimbangan berpikir dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

meningkatkan provokasi argumentasi dan berpikir dalam bentuk  

jika…dan…,  maka… Dengan  cara ini peserta didik diharapkan berusaha 

merefleksikan keyakian atau prosedur  yang telah dimilikinya untuk 

mencari pemecahan terhadap  fenomena baru tersebut. 

c. Guru mengakomodasi berbagai jawaban sementara, baik yang diajukan 

oleh peserta didik maupun sebagai hasil intervensi yang dilakukan Guru. 

d. Jawaban sementara peserta didik digunakan untuk membangkitkan 

argumen-argumen, prediksi-prediksi atau data baru yang memungkinkan 

dapat mengubah keyakinan atau konstruksi pengetahuan lama peserta 

didik terhadap konsep baru yang diperkenalkan. 

e. Untuk dapat memungkinkan terjadinya pengaturan-sendiri sebagai upaya 

untuk mencapai kemantapan keseimbangan baru, berbagai pengalaman 

baru haruslah disediakan bagi peserta didik untuk menguji dan 

mengembangkan konsep-konsep atau prosedur-prosedur baru dan dapat 

diaplikasikan pada berbagai macam konteks yang terkait. 

Di samping langkah-langkah di atas, agar pembelajaran  dapat dilaksanakan 

secara lebih efektif, maka ada 3 fase yang harus diperhatikan yang oleh 

Karlplus dan Thier (1967) dinamai fase Eksplorasi (Exploration), fase 
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Penelusuran (Invention), dan fase Penemuan (Discovery). Tetapi belakangan 

oleh Lawson (1988) fase-fase tersebut dinamai fase Eksplorasi (Exploration), 

fase Pengenalan Istilah (Term introduction), dan fase Penerapan Konsep 

(Concept application). 

Fase Eksplorasi 

Fase pertama adalah fase eksplorasi. Pada fase ini peserta didik belajar 

melalui tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi yang telah mereka miliki terhadap 

situasi baru. Mereka menggali materi-materi baru dan ide-ide baru dengan 

bimbingan yang minimal dari guru. Pengalaman baru mereka akan 

membangkitkan pertanyaan-pertanyaan dan menimbulkan kerumitan-

kerumitan yang pada suatu ketika tidak dapat mereka pecahkan dengan cara 

berpikir mereka. Jadi melalui fase ini, guru memberikan kesempatan dan 

pengalaman baru kepada peserta didik yang dapat menimbulkan konflik-

konflik berpikir serta menimbulkan pertentangan dan analisis terhadap ide dan 

pemikiran mereka sendiri. Pada akhirnya analisis tersebut dapat memunculkan 

pembahasan-pembahasan untuk menguji ide-ide alternatif melalui prediksi-

prediksi. Proses ini akan memunculkan beberapa ide sekaligus menghilangkan 

ide-ide lainnya yang tidak relevan dalam pola siklus dari pengaturan-sendiri. 

Dan hal ini juga akan menimbulkan kehati-hatian dalam menguji prosedur 

dalam siklus ini. Eksplorasi harus didahului oleh identifikasi terhadap pola 

keteraturan dari suatu fenomena. 

Fase Eksplorasi juga memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan  

fenomena melalui cara mereka masing-masing yang dapat menguji baik 

keterampilan observasi maupun dalam berhipotesis.  

Fase Pengenalan konsep/istilah 

Fase kedua pengenalan istilah (term instroduction),  yang dimulai 

dengan memperkenalkan istilah baru yang merujuk pada pola yang sudah 

ditemukan pada fase eksplorasi. Istilah atau nama konsep ini dapat 

diinformasikan oleh guru atau diperoleh peserta didik melalui buku, film atau 

media lainnya. Tahap ini harus selalu diikuti eksplorasi dan dihubungkan 

dengan pola-pola yang mereka temukan dalam setiap kegiatan eksplorasi. 
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Fase Aplikasi Konsep 

Fase ketiga yaitu penerapan konsep (concept application). Di sini 

peserta didik mencoba mengaplikasikan konsep atau istilah (term) atau pola 

pikir baru pada situasi permasalahan baru. Penerapan diusahakan dengan 

banyak variasi agar pengertian baru yang telah mereka peroleh lebih mantap 

dan permanen. Perlu diperhatikan di sini bahwa konsep adalah pola mental 

yang direpresentasikan melalui label verbal  (dalam hal ini berarti istilah). Jadi 

konsep tiada lain adalah pola plus istilah. Guru dapat memperkenalkan istilah, 

tetapi yang lebih penting peserta didik harus dapat mempersepsi istilah 

tersebut dengan kemampuan mereka sendiri. 

Ketiga fase dalam siklus belajar dapat digambarkan dalam bentuk spiral 

seperti tampak pada Gambar 3.2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.2 Bagan siklus belajar jenis spiral 

  (Sumber : Lawson, 1995,  Science Teaching and the Development of Thinking) 

 
 Dari ketiga fase tersebut, maka eksplorasi (exploration) memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pola-pola. Pengenalan 

Istilah (term introduction) memungkinkan Guru dengan kesempatannya dapat 

memperkenalkan istilah, dilain pihak peserta didik dengan kesempatannya 

dapat menghubungkan pola-pola dengan istilah yang merupakan 

Eksplorasi 

Pengenalan Istilah 

Penerapan 

Konsep 

Eksplorasi 

Pengenalan Istilah 

Penerapan  

Konsep 

Eksplorasi 

Pengenalan Istilah 

Penerapan  

Konsep  
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pembentukan konsep. Akhirnya dengan Penerapan Konsep (concept 

aplication) memungkinkan peserta didik untuk menemukan penerapannya 

(juga non aplications) dari konsep-konsep tersebut pada konteks-konteks baru. 

 

Contoh RPP dengan menggunakan model Siklus Belajar 

Satuan Pendidikanan : SD/MI 

A. Mata Pelajaran B. : Ilmu Pengetahuan Alam 

C. Kelas/Semester D. : IV1 

E. Aspek F. :  

G. Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sumber daya alam 
dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

H. Kompetensi Dasar      : Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 
dengan lingkungan 

I. Waktu : 2 x 35 menit 

J.    

 

I. Tujuan 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu: 

1. Membedakan sumber daya alam (SDA) berdasarkan sifatnya. 

2. Mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 

3. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia 

 

II.  Materi Pembelajaran 

1. Pengertian SDA 

2. Jenis-jenis SDA berdasarkan sifatnya (terbaharukan dan tidak 

terbaharukan) 

3. Manfaat SDA bagi kehidupan manusia 

 

III. Strategi Pembelajaran:  

1. Model : Siklus Belajar 

2. Pendekatan : Keterampilan Proses 

3. Metode : Ceramah, diskusi 

IV. KKM: 70 

  



 

BERMUTU     43 BAB III MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI PAKEM 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

V. Langkah-langkah Kegiatan 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

KEGIATAN AWAL 

 Pengkondisian 
peserta didik  
 
 

 Menginformasikan 
tujuan pembelajaran 
dan orientasi 
pelajaran  

 Menggali 
pengetahuan awal 
peserta didik 

 
 

 Guru mengkondisikan peserta didik dalam 
beberapa kelompok dan meminta peserta didik 
membentuk kelompok, serta mengatur meja 
belajarnya 

 Guru menginformasikan hal-hal yang akan 
dipelajari dan hasil belajar peserta didik yang 
diharapkan. 

 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk 
mengetahui pengetahuan awal peserta didik, 
misalnya sebagai berikut: 
 Siapa yang dapat menjelaskan pengertian dari 

SDA? 
 Apa yang dimaksud dengan lingkungan? 

 

KEGIATAN INTI 

 Eksplorasi. 
 
 
 
 
 
 

 Pengenalan 
Konsep/istilah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplikasi konsep 
 

(konfirmasi) 
 

 
 

 Guru mengarahkan tugas yang harus dilakukan 
peserta didik dan membagikan LKS. 

 Peserta didik dalam kelompok mempelajari LKS 
dan mendiskusikan jawaban pertanyaan yang ada 
dalam LKS: Sumber Daya Alam 

 

 Guru meminta peserta didik melaporkan hasil 
diskusi.  

 Membahas hasil diskusi dan membimbing peserta 
didik untuk memahami pengertian SDA dan jenis-
jenis SDA berdasarkan sifatnya.  

 Guru menambahkan informasi: bahwa  . semua 
kekayaan bumi, baik makhluk hidup maupun tak 
hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia 
disebut Sumber Daya Alam (SDA).  

 Kaitkan penjelasan tentang pengelompokkan dan 
manfaat SDA dengan etika lingkungan. Jelaskan 
pentingnya etika lingkungan ketika manusia 
memanfaatkan SDA untuk memenuhi 
kebutuhannya. Jelaskan pentingnya hemat SDA 
untuk keberlanjutan kehidupan. 

 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman peserta didik mengenai 
konsep-konsep yang telah dipelajari pada fase 
eksplorasi dan pengenalan konsep. 

 (Pertanyaan yang daijukan berbeda dengan 
pertanyaan dalam LKS) 
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Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

KEGIATAN PENUTUP 

Mereview dan 
memberikan umpan balik. 
 

 

 Guru  meminta peserta didik merefleksikan hal-hal 
yang telah dipelajari  

 Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta 
didik untuk membuat kliping tentang cara 
melestarikan SDA. 

 

 

VI. Sumber/alat bantu 

1. Sumber : Buku Ipa Kelas IV 

2. LKS 

3. Gambar-gamba SDA 

 

VII. Penilaian 

1. Teknik Penilaian: respon pilihan dan kinerja 

2. Bentuk : Pilihan Ganda dan produk (laporan hasil diskusi) 

 

VIII. Instrumen Penilaian 

Petunjuk : 

Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat! Beri tanda silang  (x) 

pada lembar jawaban yang tersedia ! 

 

1. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam hayati adalah .... 

A. Padi, bakteri, angin  C. Padi, sagu, tanah 

B. Padi, bakteri, sagu  D. Bakteri, sagu, air 

2. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan pemeliharaan     

dan .... 

A.  Penjualan   C. Pelestarian 

B.  Pemakaian   D. Penanaman 

3. Berdasarkan sifatnya, energi pasang surut termasuk kedalam kelompok 

SDA…. 

A. Terbarukan   C. Tidak Habis  

B. Tidak terbarukan   D. Non-Hayati 
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4. Tumbuhan dikelompokkan ke dalam sumber daya alam yang 

terbarukan karena.... 

A. Memiliki daya regenerasi       

B. Merupakan makhluk hidup 

C. Dapat memenuhi kebutuhan manusia 

D. Tumbuh dan berkembang 

5. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan 

adalah .... 

A. Minyak tanah, air, energi matahari  

B. Minyak tanah, batubara, air  

C. Emas, perak, angin  

D. Emas, perak, batubara 

 (Sumber: Yeni Hendriani, 2007, Model Pembelajaran PAKEM, SD) 

 

3. Model Pembelajaran P.O.E (Predict- Observe- Explain) 

 
P.O.E adalah singkatan dari Predict-Observe-Explain . P.O.E ini sering juga 

disebut suatu strategi pembelajaran di mana guru menggali pemahaman 

peserta didik dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga tugas 

utama, yaitu predik, observasi,dan memberikan penjelasan (explain). 

 
Ketiga tugas siswa dalam model pembelajaran POE yaitu: 

Predict : pada tahap ini, mintalah pada peserta didik untuk mengamati  apa 

yang akan Anda demonstrasikan. Mintalah mereka mengamati 

fenomena yang didemonstrasikan, kemudian mereka memprediksi  

hasilnya dan mempertimbangkan hasil prediksinya. 

Observe: pada tahap ini, guru melaksanakan kegiatan, menunjukkan proses 

atau demonstrasi dan mintalah peserta didik untuk mencatat apa 

yang terjadi. 

Explain: pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk mengajukan 

hipotesis mengenai  mengapa terjadi seperti yang  mereka lakukan 

dan  menjelaskan perbedaan  antara prediksi yang dibuatnya 

dengan hasil observasinya. 
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Contoh penerapan model POE dalam RPP 

 

Satuan Pendidikanan : SD/MI 

K. Mata Pelajaran L. : Ilmu Pengetahuan Alam 

M. Kelas/Semester N. : V/2 

O. Tahun pelajaran P.  2008/2009 

Q. Alokasi waktu R. : 4 x 35 menit 

S. Standar 
Kompetensi 

: 7.  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan 
lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Memahami 
perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 
penggunaan sumber daya alam 

T. Kompetensi Dasar      : 4.  Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 
yang dapat mempengaruhinya 

U. Waktu : 2 x 35 menit 

 

Pertemuan 1 

I. Tujuan:   

Peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan peristiwa–peristiwa perubahan wujud zat pada proses 

daur air di alam melalui pengamatan gambar siklus air 

2. Menjelaskan tahapan perubahan wujud air pada proses daur air 

3. Mendeskripsikan pengertian daur air berdasarkan hasil percobaan. 

4. Mengembangkan keterampilan proses mengamati, memprediksi, 

mengorganisasikan data, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan 

5. Merangkai alat percobaan pemanasan air 

6. Mengembangkan sikap ilmiah  

 Hati-hati dalam melakukan percobaan 

 Teliti dalam mengamati 

 Objektif dalam melakukan pengamatan 
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II. Materi Pelajaran 

Peristiwa perubahan wujud zat pada proses daur air 

Pada proses daur air terjadi beberapa perubahan wujud air, yaitu peristiwa 

berubahnya air dari wujud cair menjadi gas (menguap), wujud gas menjadi 

cair (mengembun); wujud cair menjadi padat (membeku). 

1. Pengertian daur air 

Daur air adalah perubahan pada air yang terjadi dengan pola tertentu 

berlangsung terus menerus. Ketika cuaca di bumi hangat, air dari 

daratan dan laut menguap (evaporasi) dan uapnya berkumpul di 

atmosfer. Di atmosfer kumpulan uap air menjadi awan, bersama angin 

awan bergerak ke tempat yang lebih tinggi (suhunya  lebih dingin) 

terjadilah pengembunan (kondensasi). Titik-titik air pada awan semakin 

banyak akhirnya jatuh ke bumi berupa hujan (presipitasi). Di bumi, air 

mengalir ke sungai, dan kembali ke laut. Tumbuhan menggunakan air 

dari tanah. Air itu bergerak dari akar menuju daun. Sebagian air pada 

daun menguap ke udara, dinamakan transpirasi. 

 

III. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

 Model Pembelajaran : Predict, Observe, Explain (POE) 

 Pendekatan : Keterampilan Proses 

 Metode : ceramah, tanya-jawab, dan percobaan 

IV. KKM : 65 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Pembelajaran 

Pengorganisasian 

Peserta 

didik 

Waktu 

A Kegiatan Awal 
Motivasi 

 Tanya jawab peristiwa alam, misalnya: 
 Anak-anak bagaimana keadaan cuaca hari 

ini? Coba lihat ke luar!  

(Pertanyaan berikutnya bergantung pada 

jawaban peserta didik).  

 Saat akan turun hujan, bagaimana keadaan 
langit? 

Apersepsi 

 Tanya jawab mengenai konsep prasyarat, 
misalnya: 
 Anak-anak siapa yang masih ingat, zat 

dibedakan ke dalam berapa wujud?wujud 

 
Klasikal 

 
5 ’ 
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No. Kegiatan Pembelajaran 

Pengorganisasian 

Peserta 

didik 

Waktu 

zat apa saja? 
 Sebutkan salah satu peristiwa perubahan 

wujud! 

 Penyampaian tujuan pelajaran dan 
pengkondisian peserta didik.  

B Kegiatan Inti 

 Guru memperlihatkan gelas kimia berisi air. 
Diajukan pertanyaan sebagai berikut (jawaban 
peserta didik ditulis pada buku catatan 
masing-masing). 
 Apa yang terjadi jika air dipanaskan? 
 Apa yang akan terjadi jika air dalam gelas 

kimia ini terus menerus dipanaskan? 
  Jika demikian, ke manakah air dalam gelas 

itu?  

 Guru memperlihatkan potongan es pada 
cawan. Kemudian diajukan pertanyaan 
sebagai berikut. 
 Apa yang terjadi jika es ini dibiarkan? 

Mengapa demikian? 
 Amati permukaan luar cawan! Apa yang 

kamu lihat? Mengapa demikian?  
 Jika uap air di sekeliling cawan ini 

jumlahnya banyak, apa yang akan terjadi 
pada permukaan cawan ini? 

 

 Guru membagikan LKS, dan menugaskan 
peserta didik untuk membacanya. Kemudian 
meminta salah seorang peserta didik 
menjelaskan prosedur kerja yang ada pada 
LKS.  

 Setelah yakin peserta didik memahami 
prosedur kerja, Guru menugaskan peserta 
didik melakukan kegiatan sesuai  dengan 
prosedur dalam LKS. 

 Kelompok peserta didik melakukan percobaan: 
mengamati mendiskusikan jawaban 
pertanyaan, dan membuat laporan (guru 
berkeliling memberi bimbingan) 

 Secara bergiliran, perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil percobaan dan hasil 
diskusi kelompok  

 Guru menayangkan carta daur air dan 
membimbing diskusi kelas. Guru menunjuk 
salah satu tahapan daur air pada carta (misal 
penguapan): 
 Peristiwa apakah ini? 
 Jika dihubungkan dengan kegiatan pada 

percobaan tadi, tahapan percobaan mana 
yang sama dengan peristiwa tersebut? 

Selanjutnya hal yang sama dilakukan guru 
untuk menganalogikan setiap tahapan 

 
Klasikal 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasikal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kelompok 
 
 
 
 
klasikal 
 
 
 
klasikal 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok 
 
 
 
 
 
 
Klasikal 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
7’ 
 
 
 
7’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
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No. Kegiatan Pembelajaran 

Pengorganisasian 

Peserta 

didik 

Waktu 

peristiwa sesuai gambar. 

 Peserta didik membaca komik ”Perjalanan Si 
Tetes Air” dan berdiskusi menjawab 
pertanyaan yang ada di bagian akhir komik. 

 Presentasi  hasil diskusi kelompok 
C Kegiatan akhir 

 Resume: guru membimbing pembuatan 
resume hasil kegiatan 

  Tindak lanjut: Tugas peserta didik mencari 
informasi tentang  ”Kegiatan manusia yang 
mempengaruhi daur air” 

 
Klasikal 

 
6’ 

 

VI. Alat /Bahan/sumber 

Alat: 

 Gelas kimia;  1 buah  Kaki tiga dan kasa; 1 buah 

 Pembakar spiritus; 1 buah  Statif dan klem;  1 set 

 Cawan; 1 buah  Cincin Besi ; 1 buah 

Bahan: 

 Air  Spiritus  Potongan es batu  Korek api 

 

Sumber Belajar 

 Buku IPA kelas V 

 LKS    Gambar siklus air 

VII. Penilaian 

1. Teknik penilaian : tertulis 

2. Bentuk soal : esai 

VIII. Indikator Soal: 

Siswa dapat: 

a. menjelaskan proses-proses perubahan wujud air dalam proses daur 

air. 

b. menjelaskan tahapan perubahan wujud pada air dalam pross daur air 

c. merumuskan pengertian daur air. 
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1. Pelajari gambar siklus air berikut: 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas! 

…….menguapkan … dari danau dan laut. Ketika terjadi pendinginan, 

uap air mengkondensasi menjadi titik-titik air dalam bentuk … . Titik-

titik air berkumpul dan jatuh dalam bentuk …. Aliran air akhirnya 

berkumpul di ….. 

 

2. Jelaskan tahapan perubahan wujud air pada proses daur air? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Jelaskan, apakah yang dimaksud dengan siklus/daur air? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Untuk menilai keterampilan proses dan keterampilan psikomotor merangkai 

alat percobaan daur air dilakukan dengan observasi dengan menggunakan 

format observasi kinerja siswa. 
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4. Model Pembelajarn IPA-Teknologi-Masyarakat atau Science Technology-

Society 

Yager (1992:20) mendefinisikan STS (Science Technology Society) 

atau IPA Teknologi Masyarakat sebagai belajar dan mengajar mengenai 

IPA/teknologi dalam konteks pengalaman manusia. Dengan mengutip dari 

NSTA (National Science Teachers Association) Yager memberikan ciri-ciri 

khas pembelajaran dengan model STS sebagai berikut : 

a.  peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya 

dan  dampaknya,  

b. menggunakan sumber-sumber setempat (nara sumber dan bahan-bahan) 

untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah,  

c. keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mencari informasi yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah,  

d. penekanan pada keterampilan proses IPA, agar dapat digunakan oleh 

peserta didik dalam mencari solusi terhadap masalahnya, dan  

e. sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. 

Horsley, et.al, (1990:59) mengemukakan bahwa pembelajaran IPA dan 

teknologi diperlukan agar konsisten dengan cara-cara para ahli dalam 

melakukan penyelidikan yang bersifat ilmiah dan teknologi. Model 

pembelajaran IPA dan teknologi melibatkan peserta didik dalam kegiatan-

kegiatan penyelidikan, mengkonstruksi makna yang mereka temukan, 

mengajukan penjelasan dan solusi yang masih tentatif, menelusuri kembali 

konsep-konsep, dan menilai konsep-konsep yang dijadikan rujukan.  

Model pembelajaran IPA dan teknologi yang berorientasi pada 

konstrukstivisme dengan model STS yang diajukan oleh Horsley, et.al, 

(1990:59), Carin (1997:74), dan Yager (1992:15) meliputi empat tahap, yaitu 

tahap: 

a. invitasi,  

b. eksplorasi, penemuan, dan penciptaan,  

c. pengajuan penjelasan dan solusi,  

d. pengambilan tindakan.  
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Sintaks pembelajaran IPA dengan model STS menurut Carin 

(1997:74), Horsley et.al, (1990:59), dan Yager (1992:15) tersebut 

diilustrasikan seperti pada Gambar 3.3  berikut ini. 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Carin1997:74 dan Horsley, (1990:59) 

 
Gambar 3.3  Bagan sintaks Pembelajaran IPA dan teknologi dengan 

model STS 

              

Invitasi 

Pada tahap ini guru merangsang  peserta didik mengingat atau 

menampilkan kejadian-kejadian yang ditemui baik dari media cetak  maupun 

media elektronik yang berkaitan dengan topik yang merupakan hasil 

observasi. 

Selanjutnya peserta didik merumuskan masalah yang akan dicari 

jawabannya dengan tetap mengaitkan kepada topik yang dibahas, peran 

Guru sangat diperlukan untuk menghaluskan rumusan masalah yang diajukan 

peserta didik dan mengacu kepada sumber belajar, bisa berupa LKS yang 

Aplikasi berupa 
tindakan personal 
dan sosial 

Aplikasi berupa 
tindakan 

personal dan 

sosial 

TEKNOLOGI 

INVITASI 

EKSPLORASI, 

PENEMUAN, 

KREASI 

 

PENGAJUAN 
PENJELASAN 
DAN SOLUSI 

PENGAMBILAN 

TINDAKAN 

IPA 

Berasal 
dari 
pertanya-
an ten-

tang alam 

Berasal dari 
masalah adaptasi 
manusia terhadap 

lingkungannya 

Strategi 
pemecahan 
masalah 

Metode 

inkuiri 

Penjelasan 
tentang 
fenomena 

di alam 

Solusi terhadap 
masalah 
adaptasi 
manusia 



 

BERMUTU     53 BAB III MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI PAKEM 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

telah ada atau menyiapkan LKS yang baru. Guru dan peserta didik 

mengidentifikasi bersama mengenai masalah atau pertanyaan dan jawaban 

sementara yang paling mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan 

keadaan lingkungan dan alokasi waktu pembelajaran serta topik. 

 

Eksplorasi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peserta didik merupakan upaya 

untuk mencari jawaban atau menguji jawaban sementara yang telah dibuat 

dengan mencari data dari berbagai sumber informasi (buku, koran, majalah, 

lingkungan, nara sumber, instansi terkait, atau melakukan percobaan). Hasil 

yang diperoleh peserta didik hendaknya berupa suatu hasil analisis dari data 

yang diperoleh. 

Kegiatan yang dilakukan peserta didik dapat mengacu kepada LKS 

yang telah ada untuk topik tersebut atau dapat juga mengembangkan sendiri 

berdasarkan LKS yang telah ada atau membuat LKS yang baru. 

Kegiatan peserta didik dapat berlangsung di dalam kelas, halaman 

sekolah, atau di luar sekolah yang diperkirakan memungkinkan dilakukan oleh 

peserta didik. 

Kegiatan peserta didik pada tahap ini di antaranya dapat berupa iur 

pendapat, mencari informasi, bereksperimen, mengobservasi fenomena 

khusus, mendesain model, dan mendiskusikan pemecahan masalah. 

 

Penjelasan dan Solusi 

Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengkomunikasikan gagasan 

yang diperoleh dari analisis informasi yang didapat, menyusun suatu model 

penjelasan (baru), meninjau dan mendiskusikan solusi yang diperoleh, dan 

menentukan beberapa solusi. Guru membimbing peserta didik untuk 

memadukan konsep yang dihasilkannya dengan konsep yang dianut oleh 

para ahli IPA. Peran Guru hendaknya dapat menghaluskan atau meluruskan 

konsep peserta didik yang keliru. 
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Penentuan Tindakan 

Pada tahap ini peserta didik diajak untuk membuat suatu keputusan 

dengan mempertimbangkan penguasaan konsep IPA dan keterampilan yang 

dimiliki untuk berbagai gagasan dengan lingkungan, atau dalam kedudukan 

peserta didik sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat.  

Peserta didik juga diharapkan merumuskan pertanyaan lanjutan 

dengan ditemukannya suatu penjelasan terhadap fenomena alam (konsep 

IPA), dan juga mengadakan pendekatan dengan berbagai unsur untuk 

meminimalkan dampak negatif suatu hal atau yang merupakan tindakan 

positif suatu masyarakat. Pengambilan tindakan ini di antaranya dapat berupa 

kegiatan pengambilan keputusan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, 

membagi informasi dan gagasan,dan mengajukan pertanyaan baru. 

Model pembelajaran STS ini telah dikembangkan oleh  Robert E. Yager  

et al  untuk membantu Guru-Guru dalam mengajarkan IPA untuk mencapai 

lima tujuan utama. Tujuan-tujuan itu dikarakteristikkan sebagai “domain”. 

Domain-domain itu meliputi domain konsep, proses, aplikasi, kreativitas, dan 

sikap. 

 

Domain konsep 

Domain konsep memfokuskan pada muatan IPA-nya. Domain ini 

meliputi fakta-fakta, prinsip, penjelasan-penjelasan, teori-teori dan hukum-

hukum. 

 

Domain proses 

Domain ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh 

pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-

proses yang sering disebut keterampilan proses IPA, yaitu sebagai berikut: 

mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menginfer, memprediksi, mengenali 

variabel, menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, 

mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, dan melaksanakan 

eksperimen. 
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Domain Aplikasi 

Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan 

keterampilan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, misalnya    

menggunakan proses-proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menilai laporan media massa 

mengenai pengembangan pengetahuan, pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan kesehatan pribadi, gizi, dan gaya hidup yang 

didasarkan atas pengetahuan/konsep-konsep IPA. 

 

Domain kreativitas 

Domain kreativitas terdiri atas interaksi  yang komplek dari 

keterampilan-keterampilan dan proses –proses mental. Dalam konteks ini, 

kreativitas terdiri atas empat langkah, yaitu tantangan terhadap imajinasi, 

(melihat adanya tantangan), inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. 

 

Domain Sikap 

Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap IPA 

pada umumnya, kelas IPA, program IPA, kegunaan belajar IPA, dan Guru 

IPA, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri 

sendiri. 

 

Contoh RPP IPA dengan mengunakan Model STS 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 6 x 35’ 

 

Standar Kompetensi 

 Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar  

 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 
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I. Tujuan 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu: 

1. Menggali informasi dari berbagai sumber belajar untuk mengidentifikasi 

dampak over eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam. 

2. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

3. Mengembangkan metode ilmiah dan sikap ilmiah 

4. Membuat janji diri tentang tindakan positif yang akan dilakukan dalam 

upaya  pelestarian SDA dan lingkungan. 

 

II. Materi Pembelajaran 

 Dampak eksploitasi  manusia secara berlebihan terhadap SDA 

 Hubungan antara SDA dan Lingkungan 

 

III. Strategi Pembelajaran 

1.  Model Pembelajaran  :  STS 

2. Pendekatan  :  Keterampilan Proses 

3.  Metode  :  diskusi,  ceramah, tanya jawab.  

 

IV. KKM:70 

 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN KEDUA 

Sintaks 
Pembelajaran 

Kegiatan 

KEGIATAN AWAL 

 Menginformasikan 
tujuan 
pembelajaran dan 
orientasi pelajaran  

 

 Mengajukan 
pertanyaan untuk 
memfokuskan 
perhatian peserta 
didik 

 
 
 

 

Guru menginformasikan hal-hal yang akan 
dipelajari dan kinerja peserta didik yang 
diharapkan. 
 
 
Guru mengajukan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhatian peserta didik. 
Pertanyaan yang diajukan misalnya sebagai 
berikut: 

 Apakah kalian masih ingat,  apa fungsi SDA 
bagi kehidupan manusia? 

 Bagaimana pengelompokkan SDA 
berdasarkan jenisnya? 
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Sintaks 
Pembelajaran 

Kegiatan 

Fase Invitasi 
 (Guru 
menghadapkan 
peserta didik pada 
permasalahan-
permasalahan 
lingkungan) 

  
 

Guru menunjukkan beberapa gambar yaitu 
gambar penggundulan hutan, gambar polusi 
udara, dan air, serta gambar sekelompok 
orang yang sedang menangkap ikan di sungai 
dengan menggunakan racun ikan (portas): 

 Coba kalian lihat,  ini gambar apa?. Ajukan 
pertanyaan susulan. 

 Menurut kalian, berdasarkan sifatnya hutan 
dikelompokkan ke dalam kelompok SDA 
terbarukan atau tidak? 

 

Guru menunjukkan gambar sekelompok orang 
yang sedang menangkap ikan di sungai 
dengan menggunakan racun ikan (portas). 

Ajukan pertanyaan: 

 Apa akibatnya bagi lingkungan jika 
manusia melakukan aktivitas tersebut? 

 

Guru mengadakan curah pendapat mengenai 
permasalahan-permasalahan yang akan 
terjadi jika manusia melakukan eksploitasi 
SDA secaar berlebihan 

Pembagian kelompok dan informasi tugas 

Tugasi setiap kelompok untuk menyepakati 
permasalahan lingkungan yang akan diteliti 
oleh kelompok mereka.  Jelaskan kepada 
peserta didik bahwa setelah mereka 
menyepakati satu permasalahan yang akan 
diteliti, mereka boleh mencari penyebab dan 
solusi permasalahan tersebut dari berbagai 
sumber. Misalnya dari berbagai sumber 
bacaan dan literatur, bertanya kepada 
narasumber, mencari di internet, atau 
melakukan pengamatan atau penyelidikan 
sendiri. Jika akan dilakukan penyelidikan 
maka langkah-langkah penyelidikan harus 
sesuai dengan metoda ilmiah dan mereka 
harus merancang terlebih dahulu langkah-
langkah penelitiannya. Contoh rumusan 
permasalahan adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana dampak penggundulan 
tanaman terhadap suhu udara? 

 Bagaimana kondisi SDA yang ada di 
sekitar sekolah? 

 Bagimana dampak pengambilan ikan di 
sungai dengan menggunakan racun ikan 
terhadap kehidupan makhluk air 
lainnya? 
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Sintaks 
Pembelajaran 

Kegiatan 

KEGIATAN INTI 

Fase Eksplorasi 
strategi pemecahan 
masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Pengajuan 
Eksplanasi dan 
Solusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peserta didik melakukan eksplorasi atau 
pencarian ke berbagai sumber belajar untuk  
mencari penyebab, akibat dan solusi 
permasalahan yang telah mereka rumuskan 
dalam kelompok.  
 
Contoh kegiatan siswa:.  

 
Untuk kelompok peserta didik yang menilih 
masalah “Bagaimana dampak penggundulan 
tanaman terhadap suhu udara?”,  maka 
kelompok itu harus menyelidiki suhu udara di 
kawasan kota yang ditumbuhi banyak 
tanaman dan di kawasan yang tidak ada 
tanamannya, kemudian menyelidiki dampak 
perbedaan suhu  baik terhadap unsur biotik 
maupun abiotik, dan menarik kesimpulan dari 
penyelidikannya, serta merumuskan solusi 
untuk menangani permasalahan yang 
berkaitan dengan dampak penggundulan 
tanaman tadi. Dalam fase ini Guru bertindak 
sebagai fasilitator dan  membimbing setiap 
langkah kegiatan yang dilakukan peserta 
didik. 

 

Peserta didik membuat laporan, dan 
mempresentasikannya. 

 

Guru memberikan penguatan dan meminta 
klarifikasi siswa bila ada yang tidak jelas 
dalam laporan mereka. 

Guru hendaknya meluruskannya. Bimbinglah 
peserta didik untuk merumuskan kesimpulan 
sesuai dengan data yang mereka peroleh. 

Penjelasan dan solusi untuk masing-masing 
permasalahan hendaknya benar-benar 
dipahami oleh seluruh peserta didik.  

Jika Guru menganggap masih ada yang perlu 
dijelaskan kepada peserta didik Guru dapat  
menyampaikan materi dan  memberikan 
contoh-contoh.  

 

Kaitkan kegiatan manusia yang menyebabkan 
masalah perusakan/pencemaran lingkungan 
dengan etika lingkungan dan tunjukkan 
kepada peserta didik bagaimana pelestarian 
lingkungan dapat mewujudkan Pembangunan 
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 
(PBBL).   

Informasikan lebih lanjut dalam kaitannya 
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Sintaks 
Pembelajaran 

Kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan menjaga kelestarian SDA dan 
lingkungan,  kita sebagai individu dapat 
melakukan berbagai tindakan misalkan: 

 Membuang sampah di tempatnya. 

 Hemat dalam menggunakan SDA. 

 Memelihara tanaman di rumah atau 
sekolah. 

 

KEGIATAN 
PENUTUP 

Fase Tindak Lanjut 
tindakan aplikasi 
personal dan sosial. 
 
 
 

 
 

Guru memberi tugas mandiri kepada peserta 
didik  untuk merumuskan beberapa tindakan 
positif sebagai janji diri yang dapat dilakukan 
peserta didik sebagai individu untuk ikut 
berperan dalam upaya pelestarian SDA dan 
lingkungan. 

Mintalah beberapa orang peserta didik untuk 
membacakan apa yang dituliskannya. 
Ingatkan kepada mereka untuk selalu 
berusaha melaksanakan apa yang telah 
dituliskannya tersebut. 

Janji diri ini kemudian disimpan di atas meja 
masing-masing atau dipajang di pojok kelas 
agar dapat mengingatkan peserta didik untuk 
melaksanakan janjinya. 

 

(Sumber: Yeni Hendriani, 2007, Model Pembelajaran PAKEM SD) 

 
VI. Alat dan sumber belajar 

1. Alat dan bahan   

Tergantung dari permasalahan yang dirumuskan peserta didik. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku IPA SD Kelas IV. 

b. Lingkungan sekitar 

 

VII. Penilaian 

1. Teknik penilaian : tertulis (esai) , kinerja, dan produk 

2. Bentuk : Jawaban singkat dan penugasan 
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VIII. Instrumen penilaian: 

1.  Perhatikan gambar berikut! 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jelaskan pendapat mu, apa yang sedang dilakukan orang pada ke 

dua gambar tersebut?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b. Apa akibat dari kegiatan tersebut jika dilakukan secara berlebihan 

terhadap lingkungan? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila ada orang yang melakukan 

pengambilan ikan-ikan hias di laut secara serampangan dengan 

menggunakan dinamit (bahan peledak)? 

……………………………………………………………………………….. 

 

Untuk penilaian keaktifan siswa 

Sekolah :  ………………………. 
Mata Pelajaran :  ……………………….. 
Topik :  ……………………….. 
Tanggal :  ……………………….. 
Waktu :  ……………………….. 
Aspek yang diukur :  keaktifan siswa dalam diskusi 

No. Nama siswa 1 2 3 4 5 
1. Ana      
2. Achmad      
3.       
4.       
5.       
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Keterangan:  1: Tidak aktif ; 2: kurang aktif; 3: cukup aktif; 4: aktif ; 

 5: sangat aktif 

 

Kriteria penilaian: 

1: tidak aktif jika siswa hanya diam saja tanpa menghiraukan 

jalannya diskusi 

2 : kurang aktif, jika siswa diam tapi mendengarkan jalannya diskusi 

3: cukup aktif jika siswa mendengarkan penuh dengan cukup 

antus 

4: aktif jika siswa terlibat penuh dalam diskusi, yang 

ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 

5 : sangat aktif jika siswa terlibat penuh dalam diskusi yang 

ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, memberi saran/pendapat, 

dan memberi solusi terhadap pemecahan masalah. 

 

Sikap ilmiah:  

- Menghargai pendapat teman 

- Terbuka dalam menerima kritikan teman 

Penilaian Produk (laporan hasi penggalian informasi dari berbagai sumber 

belajar) 

Aspek-aspek yang dinilai: 

- Kelengkapan dan relevansi informasi yang diperoleh dengan 

permasalahan yang dipilih. 

- Adanya sumber belajar yang dirujuk 

 

5. Model Pembelajaran Langsung   (Direct atau Directive Instruction) 

A. Pengertian 

Direct Instruction atau directive instruction, dibahasa-Indonesiakan 

menjadi pembelajaran langsung, digunakan oleh para peneliti untuk 

merujuk pada pola-pola pembelajaran di mana guru banyak menjelaskan 

konsep atau keterampilan kepada sejumlah kelompok siswa dan menguji 
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keterampilan siswa melalui latihan-latihan di bawah bimbingan dan arahan 

guru. Dengan demikian, tujuan pembelajaran distrukturkan oleh guru.  

Sementara itu, menurut Roy Killen (1998:2), direct instruction 

merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori (pemindahan 

pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui 

ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas. 

Pendekatan dalam model pembelajaran ini berpusat pada guru di mana 

guru menyampaikan isi akademik dalam format yang sangat terstruktur, 

mengarahkan kegiatan para siswa, dan mempertahankan fokus 

pencapaian akademik. 

Tujuan utama pembelajaran langsung (direktif) adalah untuk 

memaksimalkan penggunaan waktu belajar siswa. Beberapa temuan 

dalam teori perilaku di antaranya adalah pencapaian siswa yang 

dihubungkan dengan waktu yang digunakan oleh siswa dalam 

belajar/tugas dan kecepatan siswa untuk berhasil dalam mengerjakan 

tugas sangat positif. Dengan demikian, model pembelajaran langsung 

dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan 

berorientasi pada pencapaian akademik. Guru berperan sebagai 

penyampai informasi, dalam melakukan tugasnya, guru dapat 

menggunakan berbagai media, misalnya film, tape recorder, gambar, 

peragaan, dsb. Informasi yang dapat disampaikan dengan strategi direktif 

dapat berupa pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang 

bagaimana melaksanakan sesuatu atau pengetahuan deklaratif, yaitu 

pengetahuan tentang sesuatu dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Dengan demikian pembelajaran langsung dapat didefinisikan 

sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi 

atau keterampilan secara langsung kepada siswa dan pembelajaran 

berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Model ini sangat 

cocok jika guru menginginkan siswa menguasai informasi atau 

keterampilan tertentu. (Gerten, Taylor & Graves, 1999), akan tetapi jika 

guru menginginkan siswa belajar menemukan konsep lebih jauh dan 

melatihkan keterampilan berpikir lainnya, maka model ini kurang cocok. 
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B. Karakteristik Model Pembelajaran Langsung 

 Salah satu karakteristik dari suatu model pembelajaran adalah 

adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Di samping harus 

memperhatikan sintaks, guru yang akan menggunakan model 

pembelajaran langsung juga harus memperhatikan variabel-variabel 

lingkungan lainnya, yaitu fokus akademik, arahan dan kontrol guru, 

harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu, dan dampak netral dari 

pembelajaran. 

Fokus akademik diartikan sebagai prioritas pemilihan tugas-tugas 

yang harus dilakukan siswa, selama pembelajaran, aktivitas akademik 

harus ditekankan. Pengarahan dan kontrol guru terjadi ketika guru memilih 

tugas-tugas siswa dan melaksanakan pembelajaran, menentukan 

kelompok, berperan sebagai sumber belajar selama pembelajaran, dan 

meminimalisasikan kegiatan non akademik di antara siswa. Kegiatan 

pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan sehingga guru memiliki 

harapan yang tinggi terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 

siswa. Dengan demikian pembelajaran langsung sangat mengoptimalkan 

penggunaan waktu. 

Sintaks model pembelajaran langsung menurut Bruce dan Weil 

(1996:349) adalah sebagai berikut. 

1. Orientasi 

Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat 

menolong siswa jika guru memberikan kerangka pelajaran dan 

orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Bentuk-bentuk 

orientasi dapat berupa : a) kegiatan pendahuluan untuk mengetahui 

pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa; b) mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pelajaran; c) 

memberikan penjelasan/arahan mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan; d) menginformasikan materi/konsep yang akan digunakan 

dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran; dan e) 

menginformasikan kerangka pelajaran. 

2. Presentasi 

Pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa 

konsep-konsep maupun keterampilan. Penyajian materi dapat berupa: 
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a) penyajian materi dalam langkah-langkah kecil sehingga materi dapat 

dikuasai siswa dalam waktu relatif pendek; b) pemberian contoh-

contoh konsep ; c) pemodelan atau peragaan keterampilan dengan 

cara demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap 

tugas; d) menghindari disgresi; e) menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. 

3. Latihan terstruktur 

Pada fase ini guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. 

Peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan 

balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap 

respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah. 

4. Latihan terbimbing 

Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih konsep atau keterampilan. Latihan terbimbing ini baik juga 

digunakan oleh guru untuk mengases kemampuan siswa untuk 

melakukan tugasnya. Pada fase ini peran guru adalah memonitor dan 

memberikan bimbingan jika diperlukan. 

5. Latihan mandiri 

Pada fase ini siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri, fase ini 

dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 

85-90% dalam fase bimbingan latihan. 

Borich dalam Udin S, (1992:107) mengemukakan sintaks 

pembelajaran langsung  sebagai berikut. 

1. Reviu harian 

 Pengecekan pekerjaan yang lalu 

 Pengarahan ulang 

2. Penyajian bahan baru 

 Memberi pAndangan umum 

 Menjabarkan langkah khusus 

3. Membimbing kegiatan siswa 

 Memberikan penegasan 

 Memberi umpan balik khusus 

 Mengecek pengertian 

 Melanjutkan kegiatan 
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4. Memberikan koreksi dan umpan balik 

 Memberi koreksi 

 Memberi umpan balik 

5. Memberi latihan bebas 

6. Reviu mingguan dan bulanan 

Slavin (2003:222) mengemukakan tujuh langkah dalam sintaks 

pembelajaran langsung, yaitu sebagai berikut. 

1. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran 

kepada siswa. Dalam fase ini guru menginformasikan hal-hal yang 

harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. 

2. Mereviu pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam fase ini guru 

mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai siswa. 

3. Menyampaikan materi pelajaran. Dalam fase ini, guru menyampaikan 

materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, 

mendemontrasikan konsep dan sebagainya. 

4. Melaksanakan bimbingan, dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi 

kesalahan konsep. 

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam fase ini, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu 

atau kelompok. 

6. Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru memberikan 

reviu terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan 

balik terhadap respon siswa yang benar dan mengulang keterampilan 

jika diperlukan. 

7. Memberikan latihan mandiri. Dalam fase ini, guru dapat memberikan 

tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. 

 

Berdasarkan sintaks di atas, model pembelajaran langsung 

mengutamakan pendekatan deduktif, dengan titik berat pada proses 
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belajar konsep dan keterampilan motorik. Suasana pembelajaran terkesan 

lebih terstruktur dengan peranan guru yang lebih dominan. 

Killen (1998:2) mengemukakan beberapa  kelebihan model 

pembelajaran langsung jika diterapkan secara efektif, sebagai berikut: 

 Siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran secara jelas. 

 Waktu untuk berbagai kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan 

ketat. 

 Guru dapat mengendalikan urutan kegiatan pembelajaran. 

 Terdapat penekanan pada pencapaian akademik. 

 Kinerja siswa dapat dipantau secara cermat. 

 Umpan balik bagi siswa berorientasi akademik. 

Selain itu, model pembelajaran langsung juga disukai karena 

memberi guru kendali penuh atas apa, kapan, dan bagaimana siswa 

belajar, serta memiliki dasar penelitian yang kuat. 

 

C. Kapan Menggunakan Model Pembelajaran Langsung sebagai Strategi 

Pembelajaran? 

Berikut beberapa situasi di mana model pembelajaran langsung 

cocok untuk diterapkan: 

 Ketika guru ingin mengenalkan suatu bidang pembelajaran yang baru 

dan memberikan garis besar pelajaran dengan mendefinisikan 

konsep-konsep kunci dan menunjukkan keterkaitan di antara konsep-

konsep tersebut. 

 Ketika guru ingin mengajari siswa suatu keterampilan atau prosedur 

yang memiliki struktur yang jelas dan pasti. 

 Ketika guru ingin memastikan bahwa siswa telah menguasai 

keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kegiatan-

kegiatan yang berpusat pada siswa, misalnya penyelesaian masalah 

(problem solving). 

 Ketika guru ingin menunjukkan sikap dan pendekatan-pedekatan 

intelektual (misalnya menunjukkan bahwa suatu argumen harus 

didukung oleh bukti-bukti, atau bahwa suatu penjelajahan ide tidak 

selalu berujung pada jawaban yang logis) 
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 Ketika subjek pembelajaran yang akan diajarkan cocok untuk 

dipresentasikan dengan pola penjelasan, pemodelan, pertanyaan, 

dan penerapan. 

 Ketika guru ingin menumbuhkan ketertarikan siswa akan suatu topik.  

 Ketika guru harus menunjukkan teknik atau prosedur-prosedur 

tertentu sebelum siswa melakukan suatu kegiatan praktik. 

 Ketika guru ingin menyampaikan kerangka parameter-parameter 

untuk memandu siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

kelompok atau independen. 

 Ketika para siswa menghadapi kesulitan yang sama yang dapat 

diatasi dengan penjelasan yang sangat terstruktur. 

 Ketika lingkungan mengajar tidak sesuai dengan strategi yang 

berpusat pada siswa atau ketika guru tidak memiliki waktu untuk 

melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa. 

 

D. Kelebihan-Kelebihan Menggunakan Model Pembelajaran Langsung 

Model pembelajaran langsung memberi guru kendali penuh atas 

lingkungan pembelajaran. Berikut beberapa kelebihannya: 

 Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi 

dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat 

mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

 Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil.  

 Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-

kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat 

diungkapkan. 

 Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan 

pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 

 Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah. 

 Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam 

waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh 

seluruh siswa. 
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 Memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi 

mengenai mata pelajaran (melalui presentasi yang antusias) yang 

dapat merangsang ketertarikan dan dan antusiasme siswa. 

 Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak 

memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi.  

 Secara umum, ceramah adalah cara yang paling memungkinkan untuk 

menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas stres bagi 

siswa. Para siswa yang pemalu, tidak percaya diri, dan tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tidak merasa dipaksa dan berpartisipasi dan 

dipermalukan. 

 Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun 

model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat 

menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, 

bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan 

dihasilkan.  

 Pengajaran yang eksplisit membekali siswa dengan ”cara-cara 

disipliner dalam memAndang dunia (dan) dengan menggunakan 

perspektif-perspektif alternatif” yang menyadarkan siswa akan 

keterbatasan perspektif yang inheren dalam pemikiran sehari-hari.  

 Model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar 

(misalnya ceramah) dan mengamati (misalnya demonstrasi) dapat 

membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. 

 Ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan yang 

tidak tersedia secara langsung bagi siswa, termasuk contoh-contoh 

yang relevan dan hasil-hasil penelitian terkini.  

 Model pembelajaran langsung (terutama demonstrasi) dapat memberi 

siswa tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan yang terdapat 

di antara teori (yang seharusnya terjadi) dan observasi (kenyataan 

yang mereka lihat). 

 Demonstrasi memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada hasil-

hasil dari suatu tugas dan bukan teknik-teknik dalam menghasilkannya. 

Hal ini penting terutama jika siswa tidak memiliki kepercayaan diri atau 

keterampilan dalam melakukan tugas tersebut. 
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 Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap 

berprestasi apabila model pembelajaran langsung digunakan secara 

efektif. 

 Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi 

guru sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi dan 

memperbaikinya. 

 

E. Keterbatasan-Keterbatasan Model Pembelajaran Langsung 

Berikut adalah beberapa keterbatasan model pembelajaran langsung: 

 Model pembelajaran langsung bersAndar pada kemampuan siswa 

untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, 

mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki 

keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus 

mengajarkannya kepada siswa. 

 Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan 

dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 

 Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara 

aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonal mereka.  

 Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan 

strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak 

tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, 

siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran 

mereka akan terhambat.  

 Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali 

guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, yang menjadi 

karakteristik model pembelajaran langsung, dapat berdampak negatif 

terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan 

keingintahuan siswa.  

 Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya 

komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan 

pembelajaran yang buruk pula dan model pembelajaran langsung 

membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku 
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komunikasi positif yang diidentifikasikan oleh Wubbels, Creton, Levy, 

dan Hooymayers (1993). 

 Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, 

model pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberi siswa 

kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi 

yang disampaikan. 

 Model pembelajaran langsung memberi siswa cara pAndang guru 

mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang tidak selalu 

dapat dipahami atau dipahami oleh siswa. Siswa memiliki sedikit 

kesempatan untuk mendebat cara pAndang ini. 

 Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, 

siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan 

mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. 

 Jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran langsung akan 

membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu mereka 

semua yang perlu mereka ketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa 

tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri.  

 Karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi 

satu arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai 

pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau 

salah paham.  

 Beberapa hal (seperti psikomotorik) tidak dapat diajarkan melalui 

model pembelajaran langsung. 

 Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa bukanlah pengamat yang baik sehingga 

dapat melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 
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F. Penerapan Model Pembelajaran Langsung Dalam Pembelajaran 

IPA 

A. Bagaimana Persiapan Guru untuk Menggunakan Pembelajaran 

langsung? 

 

 

 

 

Anda jangan berharap akan sukses dalam pembelajaran yang Anda 

berikan jika tidak direncanakan dengan baik. Hal ini bukan berarti Anda 

selalu harus menuliskan secara rinci hal-hal yang akan diajarkan dalam 

format tertentu (walaupun ini gagasan yang baik). Namun, Anda 

sebagai guru tetap harus bekerja melalui langkah-langkah yang 

berurutan dan membuat catatan yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan rencana Anda ke dalam tindakan. 

Berikut ini langkah-langkah perencanaan umum yang dapat digunakan: 

1. Perjelas tujuan pembelajaran dalam topik pelajaran yang Anda 

pilih. 

Perumusan tujan adalah hal yang mendasar, karena pertama, 

rumusan tujuan akan mengarahkan persiapan mengajar Anda. 

Kedua, Anda dapat menginformasikan kepada siswa Anda 

mengapa setiap topik/konsep penting dipelajari. Untuk memperjelas 

tujuan pelajaran, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Apa yang akan siswa Anda ketahui atau yang dapat mereka 

kuasai di akhir pelajaran? 

b. Bagaimana pelajaran ini berhubungan dengan pelajaran 

sebelumnya atau dengan bagaimana pelajaran ini berhubungan 

dengan topik lain yang telah dipelajari siswa? 

Apa yang harus saya 

lakukan jika saya akan 

menggunakan 

model/strategi pembelajaran 

langsung? 
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c. Prasyarat pengetahuan apa yang diperlukan siswa untuk 

memahami pelajaran ini? 

d. Apa yang diharapkan dikerjakan siswa setelah mempelajari 

pelajaran (bacaan tambahan, PR, kerja praktikum)? 

e. Bagaimana Anda akan mengembangkan pelajaran ini pada 

pelajaran berikutnya?  

2. Rumuskan/tetapkan hasil belajar yang Anda harapkan dari siswa 

Anda setelah mempelajari topik pelajaran. 

Hasil belajar adalah pernyataan mengenai kemampuan-

kemampuan siswa  Anda yang diharapkan dapat dikuasai atau 

diunjukkerjakan setelah akhir pelajaran.  

3. Tentukan hambatan-hambatan (waktu dan sumber belajar) yang 

mungkin dihadapi. 

Beberapa hambatan mungkin dapat Anda hadapi ketika akan 

mengajar, misalnya keterbatasan sumber belajar, keragaman 

karakteristik siswa, konteks yang berhubungan dengan waktu 

pembelajaran (jadwal pembelajaran pada siang hari). Semua 

hambatan hendaknya diantisipasi karena dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran. 

4. Pilih isi materi pelajaran yang akan Anda sampaikan 

Materi pelajaran merupakan hal pokok yang harus Anda tentukan 

sebelum mengajar sejalan dengan perumusan hasil belajar yang 

Anda harapkan dapat dikuasai oleh siswa Anda. Seringkali Anda 

perlu memilih contoh-contoh tambahan untuk mendukung informasi 

yang akan disampaikan kepada siswa. Anda sebaiknya tidak selalu 

berasumsi bahwa siswa Anda akan mengerti contoh-contoh yang 

diberikan. 

5. Organisasikan isi materi pelajaran ke dalam urutan yang sistematis. 

Setelah Anda memilih materi pelajaran yang akan disampaikan, 

materi pelajaran tersebut disusun ke dalam urutan yang sistematis 

untuk disampaikan kepada siswa. Siswa akan mengasimilasi 

materi pelajaran lebih mudah bila terstruktur dengan baik. Ketika 
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Anda memutuskan bagaimana cara mempresentasikan bahan 

pelajaran, ikuti prinsip-prinsip umum pengorganisasian berikut. 

a. Yakinkan bahwa siswa Anda mengerti setiap tujuan pelajaran 

yang Anda rumuskan. 

b. Jelaskan ide-ide Anda secara sederhana agar mudah 

dimengerti. 

c. Bantu siswa Anda agar membuat hubungan antara 

pengetahuan yang sudah dimiliki sebelmnya dengan 

pengetahuan yang akan mereka pelajari, dan dengan 

beberapa bagian informasi baru yang akan Anda jelaskan. 

d. Pilah-pilah materi ke dalam bagian-bagian kecil, tetapi dapat 

digabungkan secara keseluruhan secara bermakna. 

e. Gunakan analogi  dan contoh-contoh untuk membantu siswa 

mengerti. 

f. Berikan rangkuman pada bagian-bagian yang penting dari 

pelajaramn. 

g. Jika memungknkan, gunakan gambar-gambar, grafik, diagram, 

model untuk mendukung penyajian pelajaran. 

6. Tentukan metode yang cocok untuk menyajikan materi pelajaran 

atau untuk melibatkan siswa dalam belajar. 

Anda harus mengetahui betul tujuan atau hasil belajar yang 

diharapkan dapat dikuasai siswa setelah pelajaran selesai dan 

tentu materi utama yang akan Anda sampaikan sebelum Anda 

memutuskan strategi atau model pembelajaran atau metode 

pembelajaran yang akan dipilih. Strategi,model, dan metode yang 

akan Anda gunakan akan membantu siswa Anda mencapai tujuan 

pelajaran. 

7. Tentukan bagaimana Anda akan mengases siswa Anda apakah 

mereka sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Cara Anda melaksanakan asesmen harus berhubungan dengan 

hasil belajar atau tujuan yang ingin dicapai oleh siswa Anda. Oleh 
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karena itu metode dan instrumen asesmen harus bisa mengukur 

tujuan yang telah Anda rumuskan. 

8. Rencanakan bagaimana Anda akan mengevaluasi keberhasilan 

proses siswaan Anda, sehingga Anda dapat memutuskan apakah 

harus melengkapi atau memodifikasi  

Evaluasi pembelajaran adalah proses membuat keputusan 

mengenai kualitas dan nilai dari pembelajaran yang telah Anda 

lakukan. Cara memperoleh data untuk membuat evaluasi dapat 

dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada siswa atau 

secara informal dari perbincangan dengan siswa ketika memnta 

umpan balik. Evaluasi dapat Anda lakukan dari refleksi hasil 

pembelajaran. Hasi evaluasi pembelajaran dapat meningkatkan 

pembelajaran Anda ke arah yang lebih baik. 

 

G. Bagaimana Merancang RPP dengan Menerapkan Model Pembelajaran 

Langsung? 

Model pembelajaran dalam konteks modul ini digunakan secara khusus 

dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP), khususnya secara 

eksplisit dalam bagian proses belajar-mengar. Berikut ini contoh 

penerapan model pembelajaran langsung yang dituangkan dalam bentuk 

RPP. 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :  VI/1 

Aspek :  Benda dan Sifatnya 
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I. Standar Kompetensi :  

3. Memahami  sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

II. Kompetensi dasar     :  

3.2. Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna, 

atau rasa) yang dapat diamati akibat dari pembakaran, 

pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka 

Materi Pokok  : Kondisi yang mempengaruhi perubahan pada 

benda antara lain suhu dan waktu 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Indikator Pencapaian KD : Mendeskripsikan perubahan berbagai benda 

dengan kondisi yang berbeda, misal suhu dan 

kelembaban. 

Untuk mencapai indikator tersebut, siswa sebelumnya harus mampu 

menggunakan termometer, dengan demikian guru sebaiknya mengajarkan 

keterampilan menggunakan termometer dahulu. 

III. Tujuan pembelajaran:  

a. menyebutkan urutan langkah-langkah mengukur suhu zat cair 

dengan termometer; 

b. memperagakan cara menggunakan termometer. 

IV. Materi Pelajaran  

 Alat pengukur suhu (termometer) 

 Jenis-jenis termometr 

 Cara menggunakan termometer 

V. Alat dan bahan 

 Macam-macam termometer 

 Gelas kimia 

 Pembekar spiritus 

 Air 
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VI. Strategi Pembelajaran: 

a. Model Pembelajaran : Direct/ Langsung 

b. Pendekatan : konsep 

c. Metode : ceramah, tanya jawab, latihan individu 

 

VII. Kegiatan  Pembelajaran 

Tahapan/Sintaks  

pembelajaran 
Kegiatan Guru-Siswa 

Pendahuluan: 

Orientasi 

 

Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran: 

Misalnya: 

Anak-anak hari ini kalian akan belajar dan 

berlatih menggunakan termometer, setelah 

pelajaran selesai kamu diharapkan dapat: 

 menyebutkan urutan langkah-langkah 

mengukur suhu zat cair dengan 

termometer; 

 memperagakan cara menggunakan 

termometer. 

Guru menginformasikan kegiatan yang 

akan dilakukan dan pentingnya 

mempelajari penggunaan termometer. 

Guru menginformasikan hal-hal yang harus 

diperhatikan siswa dalam pelajaran. 

Kegiatan inti: 

Presentasi 

 

 Guru menunjukkan termometer dan 

menjelaskan nama dan jenis 

termometer kemudian menjelaskan 

urutan langkah-langkah cara 

menggunakan termometer. 

 Guru mendemonstrasikan cara 

mengukur suhu zat cair dengan 

termometer. 

 Guru meminta seorang siswa 

menyebutkan kembali urutan langkah-
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Tahapan/Sintaks  

pembelajaran 
Kegiatan Guru-Siswa 

langkah menggunakan termometer 

sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan. 

 Guru meminta seorang siswa 

mengulang peragaan menggunakan 

termometer. 

Latihan terstruktur Guru meminta siswa melakukan kegiatan 

mengukur suhu zat cair dengan kondisi 

suhu zat cair berbeda-beda dibawah 

instruksi guru dan pengawasan guru. 

Latihan terbimbing Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan kegiatan 

pengukuran suhu berbagai zat cair dengan 

kondisi dipanaskan dan tidak dipanaskan 

dan suhu campuran air panas dengan air 

dingin. 

Latihan mandiri Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa melakukan pengukuran suhu 

berbagai zat zair. 

Penutup: Guru mengadakan tanya jawab untuk 

memantapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari siswa. 

 

VIII. Penilaian 

Bentuk penilaian: tertulis 

Metode : esay dan kinerja 

a. Penilaian kognitif 

1. Tuliskan jenis-jenis termometer! 

2. Tuliskan fungsi termometer! 

3. Jelaskan langkah-langkah menggunakan termometer 

pengukur temperatur benda, misalnya suhu zat cair yang 

dipanaskan 



 

78    BERMUTU     BAB III MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI PAKEM 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

 

b. Penilaian kinerja 

 

LEMBAR OBSERVASI 

NO ASPEK KETERAMPILAN 

HASIL 

OBSERVASI 

ya tidak 

1 Persiapan 

1.1 Mempersiapkan alat bahan 

1.2 Merangkai alat 

  

II Pelaksanaan 

2.1 Menggunakan termometer: 

 Menyamakan suhu termeter awal dengan 

suhu ruangan. 

 Mencelupkan termometer ke dalam zat cair 

yang akan dikur pada posisi yang benar 

(tidak menyentuh dasar wadah atau dinding 

wadah) 

 Memegang termometer dengan benar  

2.2 Membaca skala 

 Posisi badan/mata yang benar ketika 

membaca skala 

  

 

6. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

mengembangkan hubungan kerjasama di antara peserta didik dalam 

mengerjakan tugas-tugas akademik di dalam kelas. Di dalam strategi 

kooperatif ini ada tiga aspek pengelolaan pembelajaran yang harus 

diperhatikan, yaitu tugas-tugas yang terstruktur yang harus dikerjakan peserta 

didik dalam bekerja sama dengan yang lainnya, struktur tujuan, dan struktur 

penghargaan yang bergantung pada kinerja kelompok baik produk maupun 
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hasil belajar lainnya yang ditampilkan oleh setiap peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

Struktur tugas mengacu kepada organisasi kerja dalam kelompok yang 

tercermin salah satunya dari pembagian kerja (peran dan tanggung jawab 

anggota kelompok). Struktur tujuan mengacu kepada orientasi kelompok 

dalam mencapai tujuan (yaitu pretasi dan keberhasilan kelompok). Struktur ini 

dapat terlihat dari adanya saling ketergantungan dan kontribusi serta 

partisipasi yang merata. Mencapai tujuan merupakan semangat peserta didik 

untuk bekerjasama. Struktur Penghargaan mengacu pada prestasi kelompok 

sebagai prestasi setiap anggota kelompok; prestasi kelompok merupakan 

keberhasilan bersama anggota kelompok, bukan ditentukan oleh anggota 

tertentu. 

Dalam penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu 

saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Agar 

peserta didik dapat memahami pentingnya pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan kompetensi dan kecakapan hidup, penekanan berikut perlu 

diinformasikan kepada peserta didik: 

 Peserta didik dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka 

“sepenanggungan bersama”. 

 Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 

kelompoknya seperti milik mereka sendiri. 

 Peserta didik harus melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

 Peserta didik harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di 

antara anggota kelompoknya 

 Peserta didik akan dievaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga 

akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

 Peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan 

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

 Peserta didik diminta pertanggungjawabannya secara individu atas materi 

yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. 
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Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa karakteristik pendekatan Cooperative Learning, antara lain: 

 Tanggung jawab individu, yaitu; bahwa setiap individu di dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh kelompok, sehingga keberhasilan kelompok sangat 

ditentukan oleh tanggung jawab setiap anggota. 

 Keterampilan sosial, meliputi seluruh kehidupan sosial, kepekaan sosial 

dan mendidik peserta didik untuk menumbuhkan pengekangan diri dan 

pengarahan diri demi kepentingan kelompok. Keterampilan ini 

mengajarkan peserta didik untuk belajar memberi dan menerima, 

mengambil dan menerima tanggung jawab, menghormati hak orang lain 

dan membentuk kesadaran sosial. 

 Ketergantungan yang positif, adalah sifat yang menunjukkan saling 

ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif. 

Keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh peran serta setiap anggota 

kelompok, karena setiap anggota kelompok dianggap memiliki kontribusi. 

Jadi peserta didik berkolaborasi bukan berkompetensi. 

 Group Processing, proses perolehan jawaban permasalahan dikerjakan 

oleh   kelompok secara bersama-sama. 

 

 Jenis-jenis Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Jenis-jenis strategi pembelajaran kooperatif di antaranya: 

 STAD (Student- Team Achievement-Division),  

 Jigsaw.  

 Number Heads Together (NHT) 

 

a. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Secara garis besar tahap-tahap kooperatif tipe STAD dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tahap persiapan 

Pada tahap ini, Guru mempersiapkan materi berikut perangkat pengajaran 

termasuk lembar kerja peserta didik dan soal quiz serta menentukan 

metode pembelajaran dan penyajian materi pada awal pembelajaran. 
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Pembagian kelompok diatur berdasarkan skor awal, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4–6 orang dengan prestasi yang bervariasi, jenis 

kelamin dan ras yang berbeda. Guru menjelaskan bahwa tugas utama 

kelompok  adalah membantu anggota untuk menguasai materi dan 

mempersiapkan quiz serta setiap anggota hendaknya berusaha untuk 

memperoleh nilai yang baik karena prestasi individu akan berpengaruh 

besar terhadap kelompok. 

Tahap Penyajian Materi  

Sebelum pembelajaran, Guru menginformasikan kepada peserta didik 

tujuan yang hendak dicapai dan prasyarat yang harus dimiliki. Penyajian 

materi dilakukan secara klasikal. Dalam menyajikan materi pelajaran, 

Guru memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari peserta didik dalam kelompok, 

 menekankan kepada peserta didik bahwa belajar adalah memahami 

makna bukan hafalan, 

 mengontrol pemahaman peserta didik sesering mungkin, 

 memberikan penjelasan tentang benar atau salahnya jawaban dari 

suatu pertanyaan 

Setelah peserta didik memahami permasalahan, selanjutnya beralih pada 

materi berikutnya. 

Tahap kegiatan kelompok 

Dalam tahap ini peserta didik mempelajari materi dan mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan Guru dalam LKS. Dalam kegiatan kelompok peserta 

didik saling membantu dan berbagi tugas. Setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab atas kelompoknya. Peran Guru dalam tahap ini 

sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok 

Tahap pelaksanaan tes individu 

Setelah materi dipelajari dan dibahas secara berkelompok, peserta didik 

diberi tes dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

yang telah dicapainya. Hasil tes digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu dan untuk perolehan skor kelompok 
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Tahap perhitungan skor perkembangan individu 

Skor perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih perolehan tes 

sebelumnya (skor awal) dengan tes akhir. Berdasarkan skor awal, setiap 

peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan 

sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang 

diperolehnya. 

b. Model Kooperatif Tipe Jigsaw  

Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong peserta didik aktif dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Dalam model belajar kooperatif Jigsaw ini terdapat tahap-tahap dalam 

penyelenggaraannya, yaitu:  

Tahap pertama, peserta didik dikelompokkan dalam bentuk kelompok-

kelompok kecil. Pembentukan kelompok-kelompok peserta didik tersebut 

dapat dilakukan oleh Guru berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk 

mengoptimalkan manfaat dari belajar dalam kelompok, keanggotaan 

kelompok seyogyanya heterogen, baik dari segi kemampuannya maupun 

karakteristik lainnya. Jumlah peserta didik yang bekerja sama dalam 

masing-masing kelompok pun harus dibatasi, agar kelompok-kelompok 

yang terbentuk dapat bekerja sama secara efektif. Jumlah kelompok yang 

tepat menurut penelitian adalah 4-6 orang. 

Tahap kedua, setelah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan didiskusikan, 

di dalam Jigsaw ini setiap anggota kelompok ditugaskan untuk 

mempelajari suatu materi tertentu. Kemudian peserta didik-peserta didik 

atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing bertemu dengan 

anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi yang sama. 

Selanjutnya materi tersebut didiskusikan dengan mempelajari serta 

memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga masing-masing 

perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. 
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Tahap ketiga, setelah masing-masing perwakilan tersebut  menguasai 

materi yang ditugaskannya, mereka kembali ke kelompok masing-masing 

atau kelompok asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota  saling 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu 

kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan oleh Guru.   

Tahap keempat, peserta didik diberi tes/kuis oleh Guru, hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui  pemahaman materi oleh peserta didik 

Langkah-langkah jigsaw dapat digambarkan seperti bagan  berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.4   Pembentukan kelompok awal dan kelompok ahli 
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Gambar 3.5 Peserta didik yang sudah ahli kembali ke kelompok asal 

Dengan strategi tipe jigsaw dalam proses pembelajaran dapat 

menumbuhkan tanggung jawab peserta didik sehingga terlibat langsung 

secara aktif untuk memahami suatu persoalan dan menyelesaikannya 

secara kelompok. 

 

c. Model Kooperatif Tipe NHT (Number Head Together/Kepala 

Bernomor) 

Model pembelajaran koperatif tipe NHT memiliki sintaks sebagai berikut. 

 Peserta didik dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik dalam 

setiap kelompok mendapat nomor 

 Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya 

 Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya 

 Guru memanggil salah satu nomor peserta didik dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka 
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 Tanggapan dari teman yang lain, kemudian Guru menunjuk nomor 

yang lain 

 Kesimpulan, peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman 

pelajaran yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. 

 

Contoh RPP dengan Model Kooperatif Tipe STAD 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mata Pelajaran              : IPA (Aspek Kimia)  

Kelas/ Program             : IV / 1 

Materi                             : Hubungan antara sifat bahan dengan 
kegunaannya. 

Alokasi Waktu                : 4  Jam Pelajaran (4 x 35 Menit) 

Standar Kompetensi      
 
 

: 6.  Memahami beragam sifat dan 
perubahan wujud benda serta 
berbagai cara penggunaan benda  
berdasarkan sifatnya 

Kompetensi Dasar         : 6.3  Menjelaskan hubungan antara sifat 
bahan dengan kegunaannya 

Indikator       :  Mengidentifikasi benda-benda dalam 
kehidupan sehari-hari yang memiliki 
sifat-sifat  tertentu. 

 Menentukan bahan benda yang 
memiliki sifat-sifat tertentu. 

 Menjelaskan  hubungan sifat bahan 
benda  sesuai dengan kegunaan 
benda       

 Menjelaskan alasan pemilihan suatu  
bahan yang sesuai  dengan 
kegunaannya. 

 

                 
 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat : 

 menentukan benda-benda yang tahan api dan tahan air melalui 

percobaan. 

 menyebutkan nama bahan dari benda-benda yang tahan api, 

tahan air atau  tahan api dan air 

 menyebutkan sifat bahan dari benda yang diuji dalam percobaan. 

 menyebutkan jenis bahan yang sesuai dengan  kegunaan benda   

 menjelaskan hubungan antara sifat bahan dan kegunaannya. 
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 membedakan benda berdasarkan daya serap terhadap air. 

 menjelaskan alasan pemilihan suatu  bahan benda  yang sesuai 

untuk keperluan   tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

 Melakukan kerja sama dalam kelompok 

 

II. Materi Pembelajaran 

Hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya 

- Sifat –sifat Bahan. 

- Kegunaan benda berdasarkan sifat bahan.               

- Pemilihan bahan benda untuk keperluan tertentu. 

 

III. KKM :   70 

 

IV. Strategi Pembelajaran 

1. Model            :  Kooperatif  tipe STAD 

2. Pendekatan  :  Keterampilan Proses 

3. Metode         :  Demonstrasi, Diskusi, ceramah 

 

V. Langkah-langkah Kegiatan 

Perte-
muan 

Tahap 
Pembelajaran  

Rincian Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

Pertama 
 

Pendahuluan  Menggali informasi tentang jenis 
bahan  benda-benda yang 
digunakan sehari-hari dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi  

 Mengajukan masalah misalnya 
dengan pertanyaan mengapa 
bahan untuk jas hujanmu  dibuat 
dari plastik. 

 Menginformasikan materi yang 
akan dibahas.  

 Mengelompokan peserta didik   
sesuai dengan model  STAD. 
 

10 

 Kegiatan Inti 
Penyajian 
materi 
Kegiatan 
kelompok 

Pemberian starter 

 Guru membakar kembang api 
sambil memberikan pertanyan-
pertanyaan yang mengarah ke 
sifat-sifat bahan 

5 
 

10 
 

15 
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Perte-
muan 

Tahap 
Pembelajaran  

Rincian Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

 Dalam kelompok, peserta didik 
mengamati benda- benda yang 
tersedia, mencatat nama dan 
bahan benda tersebut 

 Peserta didik mengamati 
demonstrasi percobaan 
pengujian benda-benda dari 
berbagai bahan yang tahan dan 
tidak tahan api kemudian 
mencatat hasil pengamatan 
dalam lembar kerja. 

 Setiap kelompok melakukan 
percobaan “Mengenali Sifat-
sifat Bahan Benda” dengan 
cara menguji benda-benda dari 
berbagai bahan yang  tahan air 
dan yang tidak tahan air,  
kemudian mencatat hasil 
pengamatan dalam tabel 
pengamatan. 

 Peserta didik berdiskusi dalam 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di dalam 
LKS. 

 Peserta didik mengerjakan LKS 
“Hubungan Sifat Bahan Benda 
Dengan Kegunaannya “   untuk 
menyimpulkan hubungan antara 
sifat bahan dengan 
kegunaannya dan mencari 
contoh lain yang terjadi di 
sekitarnya 

 Perwakilan kelompok 
menyampaikan hasil diskusi 
kelompok. 

 Diskusi kelas untuk, 
menyamakan persepsi tentang 
sifat-sifat benda dan kegunaan 
benda berdasarkan sifat bahan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 Penilaian 
(kuis) 

Penutup 

 Memberikan kuis.   

 Memberikan tugas untuk 
mencatat sifat-sifat 10 macam 
benda yang ada dirumah dan 
tugas baca materi selanjutnya 

 

10 

Ke-dua 
 
Pendahuluan 

 Tanya jawab tentang jenis dan 
sifat bahan pembentuk benda. 

 
10 
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Perte-
muan 

Tahap 
Pembelajaran  

Rincian Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

 Menggali informasi tentang 
pemilihan bahan untuk benda 
tertentu misal kertas HVS untuk 
menulis 

 Mengajukan masalah misalnya 
dengan pertanyaan  mengajukan 
pertanyaan kertas apa yang baik 
digunakan untuk menyeka 
keringat. 

 Menginformasikan materi yang 
akan dibahas.    

 Mengelompokan peserta didik 
untuk diskusi sesuai dengan 
model  STAD. 

 Penyajian 
materi 
 

Kegiatan Inti 

 Peserta didik membaca lembar 
kerja yang tersedia “ 
Membandingkan sifat   bahan” 

 Peserta didik menyimak 
penjelasan guru mengenai 
langkah-langkah percobaan 
sesuai dengan lembar kerja. 

 

 
 

5 
 
 

20 

 Kegiatan 
kelompok 

 Melakukan percobaan pengujian 
daya serap kain dan kertas 
terhadap air, kemudian mencatat 
hasil pengamatan dalam lembar 
kerja. 

 Peserta didik   menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di dalam 
LKS berdasarkan hasil 
percobaan. 

 Didalam kelompoknya  
peserta didik mendiskusikan    
kegunaan benda berdasarkan 
daya serap terhadap air. 

 Presentasi hasil percobaan 
oleh wakil beberapa 
kelompok 

 Diskusi kelas  dan tanya 
jawab tentang alasan 
pemilihan suatu  bahan yang 
sesuai untuk keperluan 
tertentu. 

 

 
5 
5 
10 

 

 

 

 

 
Penutup 
penilaian 

 Mengerjakan soal evaluasi 
(kuis)       

15 
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Perte-
muan 

Tahap 
Pembelajaran  

Rincian Kegiatan 
Waktu 

(menit) 

  Memberikan tugas 
mengidentifikasi benda-benda 
dirumah berdasarkan jenis 
bahan dan sifat bahan      

 
 

VI. Sumber / Alat Bantu 

Sumber : 

a. Buku IPA kelas V 

b. LKS, Carta    

  

Alat dan Bahan Praktikum :  

Alat Bahan 

a. gelas 

b. sendok logam 

c. sendok plastik 

d. korek api 

e. Kain katun 

f. Kain wool 

g. Kain kaos 

  

h. lilin 

i. sedotan plastik 

j. Kertas tisu 

k. Kertas karton 

l. Kertas HVS 

m. Kertas koran 

 

Air 

 

VII. Penilaian 

Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Kognitif  

Teknik     :   Pertanyaan lisan dan  tulisan. 

Bentuk    :  Pilihan Ganda dan Jawaban Singkat. 

b. Penilaian Afektif 

Teknik   :   Observasi 

Bentuk   :   Non tes   

Instrumen  :  Penilaian terlampir 
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VIII. Instrumen Penilaian  

Pilihlah jawaban yang paling tepat diantara pilihan yang 
tersedia. 
 

1. Bahan yang cocok digunakan untuk membuat jas hujan adalah . 
. . . 

a. kain katun  
b. kain wol  
c. plastik 

d. kaca 
 

2. Perhatikan gambar berikut! 

 
Jenis bahan dan alasan alat ini digunakan untuk memasak 
adalah . . . . 

 Bahan Alasan 

a.  

b.  

c.  

d.  

Logam dan kaca 

Plastic dan logam 

Plastic dan kayu 

 Logam dan kayu 

Kedap air dan tahan api 

Transparan dan tahan api 

Tahan api dan kedap air 

Tahan air dan tahan api 

 
3. Kertas tisu sangat baik untuk mengelap keringat karena   . . . . 

a. meyerap air 
b. menolak air 
c. kedap air 
d. tembus air 

 

4. Bahan yang baik untuk kemasan 
makanan seperti gambar 
disamping adalah . . . . 

a. plastik 
b. kertas 
c. kaca 
d. kain 
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5. Diantara benda-benda berikut yang tidak tahan terhadap air 
panas adalah …. 

                                          a                        b                       c                       d 

    
              

6. Dilakukan praktik pengujian kemampuan menyerap air terhadap 
4 jenis kain, seperti gambar berikut.   

 
Berdasarkan hasil pengujian, kain yang kurang baik untuk 
mengepel adalah kain . . . . 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
7. Agar dapat ditulisi, buku tulis sebaiknya menggunakan kertas 

yang . . . . 
a. tipis dan tembus pandang 
b. kaku dan warna-warni 
c. berserat dan menyerap tinta 
d. licin, tebal, dan kaku 

 
8. Perhatikan gambar berikut,   

 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

 

Gambar 3 

 

Gambar 4 

 

Benda-benda yang  memiliki sifat tahan air dan tahan api 
adalah . . . . 
a. Gambar 1 dan 3 
b. Gambar 2 dan 3 
c. Gambar 1 dan 4 
d. Gambar 2 dan 4 
 
 



 

92    BERMUTU     BAB III MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI PAKEM 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

9. Makanan yang digoreng dengan minyak akan tetap renyah bila 
dibungkus dengan . . . . 

a. kertas koran 
b. kertas tisu 
c. kertas saring 
d. kertas berlapis aluminium 

 
10. Tas Santi dari bahan kain, tas Aris dari bahan kulit, dan tas Diah 

dari bahan plastik. Suatu hari mereka bertiga kehujanan. Buku 
siapakah yang aman dari air hujan ? 

a. Buku Santi dan Aris, karena bahan tas tahan air 
b. Buku Aris dan Diah karena bahan tas anti air 
c. Buku Santi dan Diah karena bahan tas menyerap air 
d. Buku Santi dan Aris karena bahan tas mudah kering. 

 
11. Seorang penjual makanan melakukan pengujian terhadap 

beberapa pembungkus makanan. Hasilnya dicatat dalam tabel 
berikut : 

No Yang Diuji Ketahanan Makanan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Bungkus A 

Bungkus B 

Bungkus C 

Bungkus D 

2 Hari 

1,5 Hari 

3 Hari 

6 Hari 
Catatan : Yang dimaksud ketahanan makanan adalah 
makanan tetap renyah. 
Berdasarkan data tersebut, bungkus D kemungkinan besar 
berasal dari bahan...... 

a. Plastik 
b. Kertas Koran 
c. Kertas Tisu 
d. Kain 

 
12. Makanan cepat matang bila dimasak dengan panci alumunium 

karena panci itu .... 
a. cepat menyerap panas 
b. tahan terhadap air 
c. tidak tahan panas 
d. tahan terhadap panas 

 
13. Bagian pegangan panci paling baik terbuat dari .... 

a. plastik 
b. kertas 
c. kayu 
d. besi 
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14. Makanan ringan lebih awet bila dibungkus dengan bahan yang 
kedap terhadap air dan udara. Bahan yang bersifat demikian 
adalah .... 

a. kertas 
b. kain 
c. plastik 
d. daun 

 
15. Menyalakan obat nyamuk di malam hari sebaiknya dilakukan 

dengan .... 
a. Menjimpan di kolong tempat tidur 
b. Membakar dekat horden jendela 
c. Membakar dekat tabung gas 
d. Menyimpan di sudut ruangan yang jauh dengan kita  

 
 

Uraian 

1. Sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh suatu bahan yang dipakai 

untuk membuat payung , panci dan piring ? 

2. Jika kamu mau camping peralatan dan pakaian apa yang kamu 

siapkan sesuai dengan keadaan cuaca yang sering hujan?  

3. Berikan contoh alat yang digunakan pada saat ibumu 

menggoreng ikan? Bahan apakah yang paling tepat untuk alat-

alat memasak tersebut ? 

4. Bagaimana sifat-sifat kertas yang baik untuk buku tulis ?  

 

 
IX. Contoh Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

No Nama Disiplin Aktifitas Kerjasama Kejujuran Etika Ratarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

94    BERMUTU     BAB III MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI PAKEM 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s,d 5. 

Penafsiran angka: 1= sangat kurang,  2= kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 

5 = amat baik 

Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s,d 5. 

Penafsiran angka: 1 = 60,  2 = 70, 3 = 80, 4 = 90, 5 = 100 
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BAB IV 

RANGKUMAN 

 

Tugas dan tanggung jawab guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran 

sesuai dengan kurikulum, melainkan juga memberikan pengalaman belajar yang 

bersifat mendidik. Harapan pemerintah dalam proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan hendaknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

memberikan ruang  gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi 

siswa. Harapan tersebut terekplisitkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, ayat (1), selanjutnya di lapangan lebih 

dikenal dengan PAKEM atau PAIKEM. Karena PAKEM sudah menjadi kebijakan 

pemerintah, maka  kewajiban bagi guru untuk melaksanakn amanat tersebut. 

 

Untuk dapat melaksanakan PAKEM, guru selain harus hakikat PAKEM,  

prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme, juga harus menguasai berbagai 

model pembelajaran. PAKEM pada hakikatnya adalah  proses pembelajaran 

dimana Guru harus menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga 

siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, kreatif, kritis 

serta mencurahkan perhatian /konsentrasinya secara penuh dalam belajar serta 

suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk belajar 

untuk mencapai tjuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam PAKEM, Guru 

memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk pencapaian hasil belajar yang telah 

ditentukan. 

Kontruktivisme merupakan suatu pandangan mengenai bagaimana 

seseorang belajar, yaitu menjelaskan bagaimana manusia membangun 

pemahaman dan pengetahuannya mengenai dunia sekitarnya melalui pengenalan 

terhadap benda-benda di sekitarnya yang direfleksikannya melalui pengalamannya. 

Untuk mengimplementasikan konstruktivisme di kelas, guru harus memiliki 

keyakinan bahwa ketika peserta didik datang ke kelas, otaknya tidak kosong 

dengan pengetahuan, mereka datang ke dalam situasi belajar dengan 
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pengetahuan, gagasan, dan pemahaman yang sudah ada dalam pikiran mereka. 

Jika sesuai, pengetahuan awal ini merupakan materi dasar untuk pengetahuan 

baru yang akan mereka kembangkan. 

PAKEM pada intinya melaksanakan faham konstruktivisme, dan untuk 

melaksanakan PAKEM diperlukan pengetahuan dan keterampilan menggunakan 

berbagai strategi atau model pembelajaran. . Secara umum model pembelajaran 

digolongkan ke dalam empat rumpun, yaitu rumpun model pemrosesan 

informasi, rumpun sosial, rumpun personal, dan rumpun perilaku. Setiap 

rumpun model pembelajaran memiliki orentasi dan tujuan masingmasing. 

Model pembelajaran didefinisikan sebagai  pola pembelajaran dimana 

dalam pembelajaran tersebut dapat terlihat kegiatan guru-siswa di dalam 

mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya 

belajar pada siswa. Di dalam model pembelajaran yang dimaksud  terdapat 

karakteristik  berupa rentetan atau tahapan perbuatan/kegiatan guru-siswa atau 

dikenal dengan istilah sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan 

dampak pembelajaran.  . 

Untuk menggunakan dan melaksanakan model pembelajaran hendaknya 

diperhatikan betuk karakteristik model pembelajaran agar dalam penggunaannya 

sesuai dengan orientasi dan tujuan dari model pembelajaran itu. Model 

pembelajaran ini digunakan dalam RPP pada komponen langkah-langkah 

pembelajaran. 
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BAB V 

EVALUASI 

 

Untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipaparkan dalam modul 

ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

 

A. Esai 

1. Jelaskanlah esensi PAKEM dan teori belajar yang mendasarinya! 

2. Buatlah bagan yang menggambarkan penggolongan model pembelajaran dan 

jenis-jenis model pembelajara yang tergolong dari masig-masing rumpun model 

pembelajaran! 

3. Buatlah RPP dengan topik terpilih dengan menggunakan model pembelajaran 

yang telah dibahas dalam modul ini, tentukan dalam langkah-langkah 

pembelajaran dalam model pembelajaran yang Anda pilih itu, kegiatan-kegiatan 

yang harus ada sesuai stándar proses! 

 

B. Pilihan ganda 

1.  Model pembelajaran merupakan gambaran yang utuh tentang …. 

A.  langkah-langkah kegiatan guru 

B.  interaksi siswa dan sumber belajar 

C. penyajian bahan pembelajaran 

D. bagaimana siswa belajar 

2.  Salah satu karakteristik model pembelajaran adalah adanya…. 

A.  pembagian tugas murid 

B.  urutan  langkah pembelajaran 

C. alat dan bahan yang lengkap 

D. interaksi siswa dengan siswa 
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3.  Jika Anda akan mengajarkan siswa Anda bagaimana cara-cara menggali, 

menggorganisasikan data, mengenali adanya masalah, dan mengupayakan jalan 

pemecahannya, maka salah satu model pembelajaran yang cocok untuk itu ada 

dalam kelompok model pembelajaran…. 

A. sosial 

B. personal 

C. perilaku 

D. pengolahan informasi 

4.  Orientasi pokok jenis model pembelajaran pemrosesan informasi di antaranya 

adalah …. 

A. kesadaran individu 

B. berpikir induktif 

C. semangat kelompok 

D. koreksi diri 

5.  Suatu model pembelajaran dapat dibedakan dari metode mengajar, karena 

modelpembelajaran di antaranya memiliki karakteristik adanya …. 

A. media pembelajaran, interaksi guru-siswa, dampak pembelajaran 

B. tahapan pembelajaran, sistem sosial, dampak pembelajaran 

C. sistem pendukung, prinsip reaksi, media pembelajaran 

D. media pembelajaran, dampak pembelajaran, dampak iringan 

6.   Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan definisi yang  ke arah model 

pembelajaran? 

A. Model pembelajaran adalah cara membelajarkan siswa dengan menggunakan 

berbagai teknik mengajar 

B. Model pembelajaran adalah cara membelajarkan siswa dengan menggunakan 

berbagai metode mengajar 

C. Model pembelajaran adalah pembelajaran yang memperlihatkan suatu pola 

tertentu didalamnya terdapat urutan mengajar yang ditujukan untuk mencapai 

hasil belajar siswa yang diharapkan 

D. Model pembelajaran adalah interaksi guru-siswa dengan menggunakan 

berbagai strategi mengajar 
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7.    Orientasi pokok dari model pembelajaran laihan inkuari adalah …. 

A. kemandirian siswa dan pembinaan kepribadian 

B. terapi perilaku dan penguatan respon siswa 

C. interaksi sosial dan kebersamaan kelompok 

D. pengembangan  keterampilan intelektual 

8. Jenis-jenis model pembelajaran yang termasuk rumpun model pemrosesan 

informasi di antaranya adalah …. 

A. berpikir induktif, pencapaian konsep, latihan inkuari 

B. memorisasi, bermain peran, advance organizer 

C. non direktif, kontrol diri, simulasi 

D. nmonik, bermain peran, berpikir induktif 

9.  Model pembelajaran  berpikir induktif STS memiliki sintaks/tahapan pembelajaran 

yang meliputi…. 

A. eksplorasi- penjelasan konsep- aplikasi 

B. invitasi-eksplorasi-pengajuan eksplanasi dan solusi-pengambilan tindakan 

C. menghadapkan siswa pada masalah-verifikasi data-mengambilan data melalui 

eksperimen- merumuskan penjelasan-menganalisis inkuari 

D. memprediksi-mengobservasi-memberikan penjelasan 

10. Apabila Anda akan melatihkan penalaran hubungan sebab-akibat, keterampilan 

mengajukan pertanyaan, dan melakukan penelitian kepada siswa, maka model 

pembelajaran yang cocok adalah …. 

A. POE 

B. STAD 

C. latihan inkuari 

D. Siklus Belajar 
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LAMPIRAN 

 
LKS-1/IV/SD 

 

PENGELOMPOKKAN SUMBERDAYA ALAM 

 

Semua kekayaan bumi, baik makhluk hidup maupun tak hidup yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia 

disebut Sumber daya alam (SDA). Berdasarkan jenisnya SDA dikelompokkan  menjadi 

dua, yaitu (1) Sumber daya alam nonhayati (abiotik); disebut juga sumber daya alam 

fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya : bahan 

tambang, tanah, air, dan kincir angin. (2) Sumber daya alam hayati (biotik); merupakan 

sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, 

dan manusia. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu (1) Sumber 

daya alam yang terbarukan (renewable), misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, air, 

dan tanah. (2) Sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), misalnya: 

minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. (3) Sumber daya 

alam yang tidak habis, misalnya, udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. 

 

TUJUAN 

Mengelompokkan sumberdaya alam berdasarkan jenis dan sifatnya. 

 

ALAT & BAHAN 

Gambar berbagai SDA         1 set 

 

CARA KERJA 

1. Perhatikan gambar berbagai SDA yang ada, kemudian kelompokkan berdasarkan 

jenisnya, catat hasilnya pada tabel dibawah ini. 

2. Selanjutnya kelompokkan SDA berdasarkan sifatnya, kemudian catat hasilnya 

pada tabel. 
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Tabel Pengelompokkan SDA 

 

No. Nama SDA 

Jenis Sifat 

Biotik Abiotik terbarukan 
tidak 

terbarukan 

SDA 
tidak 
habis 

1. 
 
 
 
 
 

 
 

Padi      

 

PERTANYAAN 

1. Berdasarkan tabel diatas sebutkan jenis-jenis  SDA yang terbarukan! 

2. Mengapa SDA tersebut dikelompokkan kedalam SDA terbarukan? 

3.  Berdasarkan tabel diatas sebutkan jenis-jenis  SDA yang tidak habis! 

4. Mengapa SDA tersebut dikelompokkan kedalam SDA tidak habis? 

5. Menurut kamu dapatkah tanah dikelompokkan kedalam SDA tidak  terbarukan? 

Berikan alasannya! 

6. Bagaimana cara menggunakan SDA supaya pemanfaatannya berkelanjutan? 

KESIMPULAN 

Buatlah kesimpulan hasil kegiatanmu berdasarkan data yang ada!  

 

 
 

Kesimpulan: 

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

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

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

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

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

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