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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU SEBELUM TINDAKAN 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA  

KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Satuan Pendidikan : MI Muhammadiyah Ngasem 

Nara Sumber  : Lila Normayanti, S.Pd 

Jabatan  : Guru Mapel IPA 

Pewawancara  : Nyuman Warlita Dewi 

 

1. Persiapan apa saja yang ibu lakukan sebelum mengajarkan materi pelajaran 

IPA kepada siswa? 

Jawab : persiapannya adalah membuat RPP dan membawa buku pelajaran 

IPA. 

2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA 

dikelas V? 

Jawab : metode yang digunakan adalah ceramah. 

3. Bagaimana kondisi pembelajaran dikelas saat menggunakan metode 

tersebut? 

Jawab : kondisinya siswa pasif atau tidak aktif. 
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4. Adakah hambatan atau kesulitan dalam mengajar IPA dikelas V? 

Jawab : kesulitannya adalah banyak siswa yang mengantuk dan diam 

sehingga kurang fokus dalam menerima materi. 

5. Bagaimana usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas V 

pada pelajaran IPA? 

Jawab : dengan cara kerja kelompok dalam pembelajaran dan memberikan 

PR yang dibantu orang tua dalam mengerjakannya sehingga dapat 

menunjang nilai. 

6. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas V dalam mengikuti pembelajaran 

IPA? 

Jawab : motivasi belajarnya rendah. 

7. Adakah reward atau hadiah yang diberikan oleh guru untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa terhadap pelajaran IPA? 

Jawab : reward berupa tepuk tangan. 

8. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas V? 

Jawab : hasil belajarnya yaitu belum memuaskan. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA SEBELUM TINDAKAN 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA  

KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Satuan Pendidikan : MI Muhammadiyah Ngasem 

Responden  : Abdul Zakifadilah 

Kelas   : V (lima) 

Umur   :  12 tahun 

Pewawancara  : Nyuman Warlita Dewi 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran IPA? 

Jawab : Iya senang karena IPA gampang. 

2. Apakah kamu mengerti dan dapat memahami materi yang dijelaskan oleh 

guru? 

Jawab : Iya mengerti. 

3. Materi apa yang menurut kamu paling menarik dari pelajaran IPA? 

Jawab : Materi gaya. 

4. Apakah guru sering membuat kelompok kerja ketika pembelajaran IPA 

berlangsung? 

Jawab : Tidak. 
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5. Apakah kamu tahu artinya siswa yang mempunyai motivasi belajar? 

Jawab : Tidak tahu. 

6. Motivasi seperti apa yang kamu dapat saat pembelajaran IPA dikelas? 

Jawab : Tidak tahu. 

7. Kesulitan apa yang kamu temui saat pembelajaran IPA berlangsung? 

Jawab : Soal sulit. 

8. Apakah kamu sering mengajukan pertanyaan kepada guru saat mengalami 

kesulitan? 

Jawab : Sering. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU SETELAH TINDAKAN 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA  

KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Satuan Pendidikan : MI Muhammadiyah Ngasem 

Nara Sumber  : Lila Normayanti, S.Pd 

Jabatan  : Guru Mapel IPA 

Pewawancara  : Nyuman Warlita Dewi 

 

1. Bagaimana menurut ibu setelah diterapkannya model Scientific Inquiry 

dalam pembelajaran IPA kelas V? 

Jawab : Siswa lebih aktif dan lebih memahami materi karena diberikan 

praktikum dalam pembelajaran. 

2. Menurut ibu, apakah dengan menerapkan model pembelajaran Scientific 

Inquiry dapat meningkatkan motivasi belajar IPA kelas V? 

Jawab : Iya motivasi siswa tinggi. 

3. Bagaimana hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA setelah 

diterapkannya model pembelajaran Scientific Inquiry? 

Jawab : Hasil belajarnya meningkat. 
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4. Tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan setelah adanya penelitian ini untuk 

terus meningkatkan motivasi belajar siswa? 

Jawab : Berusaha menerapkan metode Scientific Inquiry dalam 

pembelajaran IPA. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA SETELAH TINDAKAN 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA  

KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Satuan Pendidikan : MI Muhammadiyah Ngasem 

Responden  : Anisa Istiqomah 

Kelas   : V (lima) 

Umur   :  10 tahun 

Pewawancara  : Nyuman Warlita Dewi 

1. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Scientific Inquiry? 

Jawab : Iya tertarik karena enak dan dapat bekerjasama dalam kelompok. 

2. Apakah kamu lebih mengerti dan paham terhadap materi pelajaran IPA 

setelah diterapkannya model pembelajaran Scientific Inquiry? 

Jawab : Iya lebih paham dan mengerti. 

3. Apakah kamu merasa lebih bersemangat dan termotivasi saat belajar IPA 

dengan adanya pembelajaran berkelompok? 

Jawab : Iya lebih semangat. 

4. Bagaimana nilai yang kamu peroleh dalam pembelajaran IPA setelah 

diterapkannya model pembelajaran Scientific Inquiry? 

Jawab : Nilaiku baik. 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Ngasem 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ semester : V (lima)/ II (dua) 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Mendiskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui 

percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek). 

 

III. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian gaya magnet. 

2. Menyebutkan sifat- sifat magnet. 

3. Menyebutkan macam- macam bentuk magnet. 

4. Mempraktikan gaya tarik pada magnet mampu menarik benda- benda 

tertentu. 

5. Mempraktikan daya tembus gaya magnet. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan dari guru siswa mampu menjelaskan pengertian gaya 

magnet dengan percaya diri. 

2. Melalui tanya jawab siswa mampu menyebutkan sifat- sifat magnet 

dengan berani. 
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3. Melalui pengamatan gambar siswa mampu menyebutkan macam- macam 

bentuk magnet. 

4. Melalui praktik siswa mampu menjelaskan magnet dapat menarik benda- 

benda tertentu dengan jelas. 

5. Melalui praktik siswa mampu menjelaskan daya tembus gaya magnet 

dengan benar. 

 

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya Magnet 

Gaya magnet berasal dari magnet. Istilah magnet berasal dari kata 

“magnesia”. Magnesia itu adalah nama sebuah daerah kecil di Asia. Dahulu, 

di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik 

besi. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Kini, batu itu tergolong magnet 

alam. Magnet mempunyai sifat- sifat, salah satunya adalah magnet mampu 

menarik benda- benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah 

benda yang terbuat dari bahan logam tertentu, yaitu besi, nikel, dan kobalt. 

Benda itu dinamakan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat 

ditarik oleh magnet disebut benda nonmagnetis. 

Daya Tembus Gaya Magnet 

 Gaya magnet mampu menembus penghalang, yaitu benda nonmagnetis. 

Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis dibalik 

penghalang tersebut. Namun demikian, jika penghalang itu terlalu tebal, maka 

pengaruh magnet bisa hilang. Dengan demikian, kekuatan gaya tarik magnet 

dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis. 

Selain faktor ketebalan itu, juga ditemukan faktor lain yang masih ada 

hubungannya yaitu jarak magnet terhadap benda magnetis. 

 Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah sama disetiap sisi atau bagiannya. 

Gaya magnet paling kuat terletak dikutub- kutub magnet. Daerah disekitar 

magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. 

Area medan magnet itu biasa ditunjukkan dengan garis- garis gaya magnet. 

Garis- garis gaya magnet tersebut saling bertemu diujung kedua kutubnya. 
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Magnet mempunyai dua kutub. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu 

menunjuk kearah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara 

disebut kutub utara, sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan 

disebut kutub selatan. Biasanya kedua ujung magnet diberi warna yang 

berbeda untuk membedakan kedua magnet itu. Kutub- kutub magnet 

mempunyai sifat- sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet 

batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya jika 

kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, akan terjadi tarik menarik.  

Gaya tarik magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya 

tarik magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari alat yang 

sederhana hingga alat yang rumit. Magnet digunakan pada alat-alat berikut: 

a. Ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. 

b. Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. 

c. Papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. 

d. Kompas sebagai penunjuk arah utara-selatan. 

Magnet dibedakan menjadi dua macam berdasarkan cara terbentuknya. 

Magnet tersebut yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi 

secara alami, contohnya magnet bumi. Magnet buatan merupakan magnet 

yang sengaja dibuat. Ada beberapa bentuk magnet buatan, misalnya magnet 

batang, tabung (silinder), jarum, huruf U, dan magnet berbentuk ladam (tapal 

kuda). 

 

VI. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model pembelajaran 

 Scientific Inquiry 

2. Metode pembelajaran 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Eksperimen 

 Diskusi 

 Penugasan 
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VII. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Membaca basmallah bersama sebelum memulai proses belajar 

mengajar.  

c. Guru mengecek kehadiran siswa.  

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Karakter : Religius, disiplin, antisipatif, rasa ingin tahu 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru mulai melibatkan siswa mengenali kompetensi yang akan 

dicapai yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan 

energi melalui percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, gaya 

gesek). 

b. Tanya jawab tentang gaya magnet dapat menarik benda- benda 

tertentu. 

c. Guru menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

Elaborasi 

a. Guru mengemukakan rumusan masalah: 

Apakah magnet dapat menarik benda- benda tertentu? 

b. Siswa membentuk kelompok heterogen dengan masing- masing 

kelompok beranggotakan 4- 5 siswa. 

c. Siswa mengungkapkan jawaban sementara atas rumusan masalah 

tertentu. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gaya magnet. 

e. Masing- masing kelompok mengerjakan LKS sambil melakukan 

percobaan. 

f. Masing- masing kelompok melakukan analisis terhadap hipotesis 

dan hasil percobaan. 



111 
 

g. Perwakilan siswa dari masing- masing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan. 

h. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi. 

Konfirmasi 

a. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Karakter : Rasa ingin tahu, berani, komunikatif, teliti, adil, tanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

b. Guru dan siswa mengakhiri proses belajar mengajar dengan 

membaca hamdallah bersama- sama. 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Karakter : Peduli, antisipatif, religius. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Membaca basmallah bersama sebelum memulai proses belajar 

mengajar.  

c. Guru mengecek kehadiran siswa.  

d. Guru mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Karakter : Religius, disiplin, antisipatif, rasa ingin tahu 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru mulai melibatkan siswa mengenali kompetensi yang akan 

dicapai yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan 

energi melalui percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek). 
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b. Tanya jawab tentang daya tembus gaya magnet. 

c. Guru menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

Elaborasi 

a. Guru mengemukakan rumusan masalah: 

Apakah gaya magnet mempunyai daya tembus? 

b. Siswa membentuk kelompok heterogen dengan masing- masing 

kelompok beranggotakan 4- 5 siswa. 

c. Siswa mengungkapkan jawaban sementara atas rumusan masalah 

tertentu. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gaya magnet. 

e. Masing- masing kelompok mengerjakan LKS sambil melakukan 

percobaan. 

f. Masing- masing kelompok melakukan analisis terhadap hipotesis dan 

hasil percobaan. 

g. Perwakilan siswa dari masing- masing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan. 

h. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi. 

Konfirmasi 

a. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Karakter : Rasa ingin tahu, berani, komunikatif, teliti, adil, tanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa mengerjakan evaluasi. 

b. Guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Guru dan siswa mengakhiri proses belajar mengajar dengan membaca 

hamdallah bersama- sama. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Karakter : Mandiri, jujur, tanggungjawab, peduli, antisipatif, religius. 
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VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat dan Bahan 

Percobaan I : 

sebuah magnet   kertas 

peniti    karet penghapus 

paku payung   pensil 

klip kertas    uang logam 

saputangan   batu kerikil 

Percobaan II : 

sebuah magnet       

klip kertas dari besi 

selembar karton 

selembar plastik mika 

selembar kardus 

beberapa buku tulis 

2. Sumber Pembelajaran 

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. BSE IPA 5 Salingtemas untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 81- 

96. 

 Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 100- 120. 

 Tim Bina Karya Guru. 2008. IPA SD untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. Halaman 91- 120. 

 

IX. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

a. Tes tertulis : pilihan ganda 

b. Non tes : perbuatan 

2. Kriteria Penilaian 

a. Tes tertulis 
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Jumlah soal 20 

Skor masing- masing soal adalah 5 

Skor maksimal = Jumlah benar x skor 

   = 20 x 5  

  = 100 

Skor maksimal = nilai maksimal = 100    

b. Non tes 

Tes perbuatan 

  

X. LAMPIRAN 

1. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

2. Soal Evaluasi 

3. Kunci Jawaban 

 

 

 

      Karanganyar,     Januari 2014 

 

Observer      Peneliti (Guru) 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd    Nyuman Warlita Dewi 

NIP.        NIM. A 510100181 

 

Mengetahui 

Kep. MI Muhammadiyah Ngasem 

 

 

H. Daroni, S.Ag 

     NIP. 19641007 200003 1 002 
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LEMBAR KERJA SISWA 

MAGNET MENARIK BENDA TERTENTU 

 

Tujuan   : Mengetahui bahwa magnet menarik benda- benda tertentu. 

Alat dan Bahan : 

1. sebuah magnet   6. kertas 

2. peniti    7. karet penghapus 

3. paku payung   8. pensil 

4. klip kertas dari besi  9. uang logam 

5. saputangan   10. batu kerikil 

Cara Kerja : 

1. Letakkan masing- masing benda di atas meja. Usahakan jarak antar benda 

cukup jauh (misal selebar telapak tanganmu). 

2. Dekatkan magnet ke tiap benda (satu per satu). 

3. Catatlah hasilnya dalam tabel berikut. Setelah itu, lepaskanlah benda dan 

letakkanlah kembali di tempatnya. 

 

Tabel. Benda- benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet 

No. Nama Benda Tertarik Magnet Tidak Tertarik Magnet 

1. Peniti   

2. Paku payung   

3. Klip kertas dari besi   

4. Saputangan   

5. Kertas   

6. Karet penghapus   

7. Pensil   

8. Uang logam   

9. Batu kerikil   

Ket: Berilah tanda √ pada kolom tertarik dan tidak tertarik magnet yang sesuai. 
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Pertanyaan : 

1. Benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Benda apa sajakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Terbuat dari bahan apakah benda- benda yang dapat ditarik oleh magnet? 

Jawab : ........................................................................................................... 

4. Terbuat dari bahan apakah benda- benda yang tidak dapat ditarik oleh 

magnet? 

Jawab : ........................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA 

DAYA TEMBUS GAYA MAGNET 

 

Tujuan   : Mengetahui daya tembus gaya magnet 

Alat dan Bahan : 

1. sebuah magnet 

2. klip kertas dari besi 

3. selembar karton 

4. selembar plastik mika 

5. selembar kardus 

6. beberapa buku tulismu 

 

Cara Kerja : 

1. Peganglah selembar karton dengan tangan kirimu. Usahakan kamu bisa 

meletakkan sebuah klip kertas di atasnya. 

2. Peganglah magnet dengan tangan kananmu. Tempel dan geser- geserlah 

magnet di sisi bawah karton. Amati yang terjadi pada klip kertas itu. 

3. Dengan cara yang sama, gantilah selembar karton tadi dengan benda yang 

lain seperti plastik mika dan kardus. 

4. Dengan cara yang sama, gantilah penghalang dengan sebuah buku tulis. 

Apakah klip kertas terpengaruh magnet? Tambahkan ketebalan 

penghalang dengan buku tulis lainnya. Amati apa yang terjadi. 

5. Catatlah ada tidaknya pengaruh magnet pada semua hasil percobaanmu. 

Jika ya, berilah tanda (√) dalam tabel berikut. 

Tabel. Daya tembus gaya magnet 

No. Penghalang Apakah klip terpengaruh magnet? 

1. selembar karton  

2. plastik mika  

3. kardus  

4. buku tulis  
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Pertanyaan : 

1. Apakah ada pengaruh magnet terhadap klip kertas ketika diberi 

penghalang karton, plastik mika, kardus, dan buku tulis? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Berapa jumlah buku tulis yang menjadi penghalang sehingga pengaruh 

magnet hilang? 

Jawab : ........................................................................................................... 
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EVALUASI 

Siklus I 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Istilah magnet berasal dari kata ... 

a. magnet    c. magnetis 

b. magnesia    d. magnet 

2. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ... 

a. magnet    c. nonmagnetis 

b. magnetis    d. magnesia 

3. Magnet dapat menarik benda- benda yang terbuat dari ... 

a. kayu     c. logam 

b. kertas     d. kain 

4. Berikut ini yang bukan merupakan benda yang dapat ditarik magnet adalah ... 

a. besi     c. kayu 

b. nikel     d. kobat 

5. Jarum penunjuk kompas selalu bergerak menunjuk arah utara dan selatan. 

Jarum kompas bergerak karena ... 

a. gaya gesek    c. gaya gravitasi 

b. gaya magnet    d. gaya pegas 

6. Dua keping uang sakumu ketika didekatkan dengan magnet akan tertarik oleh 

magnet. Karena uangmu terbuat dari bahan ... 

a. logam     c. kertas 

b. karet     d. batu 

7. Pada saat mendekatkan magnet dengan bermacam- macam benda, tetapi 

hanya satu benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu ... 

a. sapu tangan    c. kertas 

b. paku payung    d. karet penghapus 

8. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh 

magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam. Jika suatu benda tidak 

mengandung bahan logam disebut ... 
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a. benda magnetis   c. besi 

b. nikel     d. benda nonmagnetis 

9. Perhatikan kutub- kutub magnet berikut ini : 

1) Utara selatan 

2) Timur barat 

3) Utara timur 

4) Selatan barat 

Arah kutub magnet yang benar yaitu ditunjukkan pada nomor ... 

a. 1     c. 3 

b. 2     d. 4 

 

10. Gambar dibawah ini yang merupakan magnet lodam adalah gambar nomor ... 

 

a. 1     c. 3 

b.  2     d. 5 

11. Benda yang magnetis dapat menempel pada ... 

a. baja     c. besi   

b. magnet    d. karet 

12. Magnet akan menarik benda ... 

a. magnesia    c. nonmagnetis 

b. magnetis    d. magnet 

13. Gaya magnet mampu menembus penghalang, yaitu benda ... 

a. nonmagnetis    c. magnet 

b. magnetis    d. magnesia 

14. Saat kita mendekatkan magnet dengan peralatan elektronika maka gaya tarik 

magnet bisa merusak benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

dekat jarak benda ke magnet maka semakin ... 
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a. lemah gaya tarik magnet  c. cepat gaya tarik magnet 

b. kuat gaya tarik magnet  d. lambat gaya tarik magnet 

15. Kertas karton yang diberi klip kertas kemudian ditempelkan magnet dan 

digeser- geser maka klip kertas akan terpengaruh magnet. Hal ini terjadi 

karena klip kertas terbuat dari ... 

a. besi     c. perak 

b. emas     d. baja 

16. Pada magnet batang, gaya magnet terkuat berada di kedua ujungnya, yaitu 

kutub- kutubnya. Menurut pendapatmu adalah ... 

a. Tidak setuju, gaya magnet terkuat berada ditengahnya 

b. Tidak setuju, kutub- kutubnya mempunyai kekuatan yang berbeda 

c. Setuju, karena batang mempunyai kutub 

d. Setuju, karena kutub utara dan kutub selatan sama- sama kuat 

17. Setelah kalian melakukan percobaan daya tembus magnet yang kalian 

gunakan sebagai penghalang magnet adalah ... 

a. meja     c. selembar karton 

b. selembar uang   d. selembar kertas 

18. Klip kertas berada di atas selembar plastik mika, sebelum magnet digeser 

posisi klip kertas ... 

a. berubah- ubah   c. tetap 

b. bergeser    d. bergerak 

19. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah merata diseluruh sisinya. Gaya magnet 

terkuat berada di ... 

a. garis gaya magnet   c. seluruh magnet 

b. tengah magnet   d. kedua kutubnya 

20. Apabila kita menggunakan kompas akan menunjukkan arah ke utara dan 

selatan. Jarum kompas menunjukkan arah ke selatan karena ... 

a. jarum yang berwarna kuning  c. jarum yang berwarna merah 

b. jarum yang berwarna putih  d. jarum yang berwarna biru 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B   11. B 

2. B   12. B 

3. C   13. A 

4. C   14. B 

5. B   15. A 

6. A   16. D 

7. B   17. C 

8. D   18. C 

9. A   19. D 

10. D   20. D 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Ngasem 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ semester : V (lima)/ II (dua) 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Mendiskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui 

percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek). 

 

III. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian gaya gravitasi. 

2. Menjelaskan pengertian gaya gesek. 

3. Menyebutkan manfaat dari gaya gesek. 

4. Memberikan contoh peristiwa yang disebabkan oleh gaya gravitasi. 

5. Mempraktikan kecepatan jatuh dua benda yang berbeda. 

6. Mempraktikan gerak benda pada dua permukaan berbeda. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan dari guru siswa mampu menjelaskan pengertian gaya 

gravitasi dengan percaya diri. 

2. Melalui penjelasan dari guru siswa mampu menjelaskan pengertian gaya 

gesek dengan percaya diri. 
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3. Melalui tanya jawab siswa mampu menyebutkan manfaat dari gaya gesek 

dengan berani. 

4. Melalui tanya jawab siswa mampu memberikan contoh peristiwa yang 

disebabkan oleh gaya gravitasi dengan berani. 

5. Melalui praktik siswa mampu menjelaskan kecepatan jatuh dua benda 

yang berbeda dengan berani. 

6. Melalui praktik siswa mampu menjelaskan gerak benda pada dua 

permukaan yang berbeda dengan percaya diri. 

 

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya Gravitasi 

 Segala benda dapat jatuh menuju bumi karena bumi menarik benda 

tersebut. Jadi, bumi memiliki gaya tarik. Gaya tarik bumi dinamakan gaya 

gravitasi bumi. Gaya inilah yang menarik semua benda jatuh menuju bumi. 

Gerak jatuh yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. 

Gaya gravitasi membuat makhluk hidup maupun benda tidak hidup bisa 

bertahan di bumi. Gaya gravitasi membuat segala sesuatu di bumi mengalami 

peristiwa- peristiwa yang wajar. Misalnya arah gerak jatuh kelereng setelah 

menggelinding di atas meja adalah menuju ke lantai, gerak jatuh kelapa, buah 

durian, dan benda lainnya juga selalu menuju ke bawah. Termasuk benda cair 

apa pun yang dilemparkan ke atas, bisa turun lagi menuju bumi. Jika tidak 

ada gaya gravitasi bumi, semua yang ada dipermukaan bumi tidak dapat diam 

disuatu tempat. Benda- benda tidak akan jatuh kebawah, tetapi melayang- 

layang di udara. Seperti para astronot yang melakukan perjalanan keluar 

angkasa. Para astronot dapat melayang di dalam pesawat luar angkasa. Hal itu 

dikarenakan ruang angkasa terbebas dari gaya gravitasi. Pada saat itu, para 

astronot tidak memilikiberat. 

Gaya Gesek 

 Ada gaya lain selain gaya gravitasi yang mempengaruhi gerak jatuh benda. 

Gaya tersebut adalah gaya gesekan. Gaya gesekan adalah hambatan yang 

terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesekan 
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bersifat menahan gerakan benda. Arah gayanya ke atas mengakibatkan gerak 

jatuh benda menjadi lebih lambat. Kecepatan jatuh dapat diperlambat oleh 

gaya gesekan. Benda yang jatuh bergesekan dengan udara. Besar gaya 

gesekan udara terhadap benda itu tergantung pada bentuk dan ukuran benda. 

Gaya gesekan dapat diperbesar ataupun diperkecil disesuaikan dengan 

tujuannya, contohnya adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian oli pada rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. 

2) Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda mudah. 

3) Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. 

4)  Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. 

Gaya gesekan dapat bermanfaat, tetapi dapat pula menimbulkan kerugian. 

Manfaat gaya gesekan, antara lain sebagai berikut : 

1) Membantu gerak benda tanpa tergelincir.  

Contoh orang dapat berjalan karena antara kaki atau sepatu dan lantai 

terjadi gaya gesekan.  

2) Menghentikan gerak benda.  

Contoh sepeda yang sedang bergerak dapat dihentikan dengan menarik 

rem. Antara rem dan pelek serta antara ban dan jalan terjadi gaya gesekan.  

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek adalah: 

1) Menghambat gerak benda. 

2) Menyebabkan aus. 

 

VI. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model pembelajaran 

 Scientific Inquiry 

2. Metode pembelajaran 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Eksperimen 

 Diskusi 

 Penugasan 
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VII. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Membaca basmallah bersama sebelum memulai proses belajar 

mengajar.  

c. Guru mengecek kehadiran siswa.  

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Karakter : Religius, disiplin, antisipatif, rasa ingin tahu 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru mulai melibatkan siswa mengenali kompetensi yang akan 

dicapai yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan 

energi melalui percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, gaya 

gesek). 

b. Tanya jawab tentang gaya gravitasi bumi. 

c. Guru menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

Elaborasi 

a. Guru mengemukakan rumusan masalah: 

Apakah dua benda yang berbeda mempunyai kecepatan jatuh yang 

berbeda pula? 

b. Siswa membentuk kelompok heterogen dengan masing- masing 

kelompok beranggotakan 4- 5 siswa. 

c. Siswa mengungkapkan jawaban sementara atas rumusan masalah 

tertentu. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gaya gravitasi. 

e. Masing- masing kelompok mengerjakan LKS sambil melakukan 

percobaan. 

f. Masing- masing kelompok melakukan analisis terhadap hipotesis 

dan hasil percobaan. 
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g. Perwakilan siswa dari masing- masing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan. 

h. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi. 

Konfirmasi 

a. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Karakter : Rasa ingin tahu, berani, komunikatif, teliti, adil, tanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

b. Guru dan siswa mengakhiri proses belajar mengajar dengan 

membaca hamdallah bersama- sama. 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Karakter : Peduli, antisipatif, religius 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Membaca basmallah bersama sebelum memulai proses belajar 

mengajar.  

c. Guru mengecek kehadiran siswa.  

d. Guru mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Karakter : Religius, disiplin, antisipatif, rasa ingin tahu 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru mulai melibatkan siswa mengenali kompetensi yang akan 

dicapai yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan 

energi melalui percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek). 
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b. Tanya jawab tentang gaya gesek dan manfaatnya. 

c. Guru menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

Elaborasi 

a. Guru mengemukakan rumusan masalah: 

Apakah gerak benda pada dua permukaan yang berbeda mempunyai 

kecepatan gerak yang berbeda pula? 

b. Siswa membentuk kelompok heterogen dengan masing- masing 

kelompok beranggotakan 4- 5 siswa. 

c. Siswa mengungkapkan jawaban sementara atas rumusan masalah 

tertentu. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gaya gesek. 

e. Masing- masing kelompok mengerjakan LKS sambil melakukan 

percobaan. 

f. Masing- masing kelompok melakukan analisis terhadap hipotesis dan 

hasil percobaan. 

g. Perwakilan siswa dari masing- masing kelompok mempresentasikan 

hasil percobaan. 

h. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi. 

Konfirmasi 

a. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Karakter : Rasa ingin tahu, berani, komunikatif, teliti, adil, tanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa mengerjakan evaluasi. 

b. Guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Guru dan siswa mengakhiri proses belajar mengajar dengan membaca 

hamdallah bersama- sama. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Karakter : Mandiri, jujur, tanggungjawab, peduli, antisipatif, religius. 
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VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat dan Bahan 

Percobaan I :    

kelereng  

bulu ayam 

kertas  

pensil  

Percobaan II : 

2 lembar kertas kardus (+ 10cm x 30cm) 

1 lembar kertas ampelas (+ 10cm x 30cm) 

1 lembar kertas minyak (+ 10cm x 30cm) 

10 buah klip kertas 

2 keping uang logam 

2 buah penggaris   

2. Sumber Pembelajaran 

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. BSE IPA 5 Salingtemas untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 81- 

96. 

 Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. Halaman 100- 120. 

 Tim Bina Karya Guru. 2008. IPA SD untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. Halaman 91- 120. 

 

IX. PENILAIAN 

1. Jenis Tes 

a. Tes tertulis : pilihan ganda 

b. Non tes : perbuatan 

2. Kriteria Penilaian 

a. Tes tertulis 

Jumlah soal 20 

Skor masing- masing soal adalah 5 
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Skor maksimal = Jumlah benar x skor 

   = 20 x 5  

  = 100 

Skor maksimal = nilai maksimal = 100    

b. Non tes 

Tes perbuatan 

  

X. LAMPIRAN 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2. Soal Evaluasi 

3. Kunci Jawaban 

 

 

 

 

      Karanganyar,     Januari 2014 

 

Observer       Peneliti (Guru) 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd    Nyuman Warlita Dewi 

NIP.        NIM. A 510100181 

 

Mengetahui 

Kep. MI Muhammadiyah Ngasem 

 

 

H. Daroni, S.Ag 

           NIP. 19641007 200003 1 002 

 

 

 



131 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

MEMBANDINGKAN KECEPATAN JATUH DUA BENDA YANG BERBEDA 

 

Tujuan   : Mengetahui kecepatan jatuh dua b0enda yang berbeda 

Alat dan Bahan : 

1. kelereng 

2. bulu ayam 

3. kertas 

4. pensil 

 

Cara Kerja : 

1. Kamu dan temanmu berdiri. Usahakan kalian saling berhadapan. 

2. Kamu memegang kelereng dan temanmu memegang bulu ayam. 

3. Satu lagi temanmu bertugas mengamati gerak jatuh kedua benda tersebut. 

4. Dengan aba- aba dari temanmu yang bertugas mengamati, jatuhkan 

kelereng dan bulu ayam secara bersamaan. 

5. Ulangi kegiatan di atas dengan menggunakan selembar kertas dan pensil. 

 

Pertanyaan : 

1. Benda apakah yang sampai di lantai lebih dulu? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Benda apakah yang sampai di lantai lebih lama? 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Apakah gerak jatuh kelereng lebih cepat dibanding gerak jatuh bulu? 

Jawab : ........................................................................................................... 

4. Apakah gerak jatuh kertas lebih lambat dibanding gerak jatuh pensil? 

Jawab : ........................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA 

MEMBANDINGKAN GERAK BENDA PADA PERMUKAAN 

YANG BERBEDA 

 

Tujuan  : Mengetahui gerak benda pada dua permukaan yang berbeda 

Alat dan Bahan 

1. 2 lembar kertas kardus (+ 10cm x 30 cm) 

2. 1 lembar kertas ampelas (+ 10cm x 30cm) 

3. 1 lembar kertas minyak (+ 10cm x 30cm) 

4. 10 buah klip kertas 

5. 2 keping uang logam 

6. 2 buah penggaris 

 

Cara Kerja : 

1. Lapisilah kertas kardus pertama dengan kertas ampelas dan kardus kedua 

dengan kertas minyak! Jepitlah sisi- sisinya dengan klip kertas! 

2. Tegakkan kedua penggaris 

dan letakkan kardus pertama 

yang dilapisi kertas ampelas 

pada penggaris pertama! 

Selanjutnya, letakkan kardus 

kedua yang dilapisi kertas 

minyak pada pada penggaris 

kedua. Kardus- kardus itu 

diletakkan miring dengan 

permukaan yang berlapis 

kertas ampelas atau kertas 

minyak menghadap ke atas. 

Dalam hal ini salah satu 

sisinya menempel di 

penggaris pada ketinggian 

yang sama. 

 

 

3. Letakkan kedua uang logam pada tiap- tiap puncak kertas kardus dan 

lepaskan secara bersamaan! 
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Pertanyaan : 

1. Bagaimana perbedaan antara permukaan kertas ampelas dengan kertas 

minyak? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Bagaimana perbandingan kecepatan gerak atau meluncurnya uang logam 

pada permukaan kertas ampelas dengan kertas minyak? 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Manakah permukaan yang memberikan gaya gesek yang lebih besar? 

Jawab : ........................................................................................................... 
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EVALUASI 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Buah kelapa jatuh dari pohon ke bawah akibat pengaruh gaya ... 

a. magnet    c. gravitasi bumi 

b. listrik statis    d. mesin 

2. Dibawah ini merupakan buah yang jatuh dari pohonnya yaitu ... 

a. nasi     c. durian 

b. taoge     d. kacang hijau 

3. Buah jatuh dari pohon menuju ke ... 

a. bawah     c. kanan 

b. atas     d. kiri 

4. Berikut ini merupakan peristiwa gerak jatuh benda, kecuali ... 

a. gerak jatuh kelereng   c. gerak jatuh buah durian 

b. gerak jatuh buah kelapa  d. gerak maju sepeda 

5. Manfaat utama gaya gravitasi adalah ... 

a. menghentikan benda yang sedang bergerak 

b. menunjukkan kutub utara dan kutub selatan bumi 

c. mengurangi gaya gesekan antara dua permukaan benda 

d. menahan segala benda tetap berada di bumi 

6. Di udara benda yang luas permukaannya besar akan jatuh lebih lambat 

daripada benda yang luas permukaannya kecil, karena ... 

a. gaya gravitasi lebih kecil  c. benda yang luas lebih berat 

b. gaya hambatan udara lebih kecil d. benda yang kecil beratnya ringan 

7. Astronot bisa terbebas dari tarikan gaya gravitasi. Hal ini disebabkan karena 

astronot ... 

a. terbang dilangit   c. jatuh ke bumi 

b. benda diruang angkasa  d. turun ke bumi 

8. Kamu bisa duduk tenang dikursimu karena ada gaya ... yang menarik, 

sementara kursi menahanmu. 
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a. gravitasi    c. gesekan 

b. magnet    d. pegas 

9. Gaya gravitasi membuat makhluk hidup maupun benda tidak hidup bisa 

bertahan dibumi. Dari pernyataan tersebut menurut pendapat kalian adalah ... 

a. Setuju, karena tidak hanya gaya gravitasi bumi yang mampu menahan 

b. Setuju, karena hanya gaya gravitasi yang mampu menahan benda 

c. Tidak setuju, gaya gravitasi justru yang menyebabkan benda bergerak 

d. Tidak setuju, benda jatuh karena gaya magnet 

10. Perhatikan benda- benda dibawah ini! 

1) Kelereng 

2) Bulu ayam 

3) Pensil 

4) Kertas 

Benda- benda tersebut yang sampai dilantai lebih dulu adalah ... 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 2 dan 3    d. 3 dan 4 

11. Hambatan yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan 

disebut gaya ... 

a. gravitasi    c. magnet 

b. gesek     d. pegas 

12. Kecepatan gerak jatuh dipengaruhi oleh ... 

a. gaya gravitasi    c. gaya pegas 

b. gaya gesek    d. gaya magnet 

13. Arah gaya gesek menuju ke ... 

a. bawah     c. kanan 

b. samping    d. atas 

14. Jika kita menendang bola dipermukaan tanah, maka pada suatu saat bola 

berhenti. Hal ini terjadi karena bola mendapat ... 

a. gaya mesin    c. gaya listrik statis 

b. gaya gesekan    d. gaya pegas 

15. Gaya ... terjadi saat kita mengasah pisau. 
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a. mesin     c. gesekan  

b. pegas     d. listrik statis 

16. Gerak jatuh kelereng lebih cepat daripada bulu karena bulu mendapat gaya 

gesekan yang lebih besar dari kelereng. Menurt pendapatmu adalah ... 

a. Tidak setuju, gerak jatuh kelereng dan bulu sama cepat 

b. Tidak setuju, gerak jatuh kelereng dan bulu lebih lambat 

c. Setuju, karena kelereng lebih berat daripada bulu 

d. Setuju, karena kelereng dan bulu sama beratnya 

17. Setelah ayah kalian mengendarai mobil kemudian mengeremnya dan mobil 

akan berhenti. Gaya yang bekerja pada ban mobil yang sedang di rem adalah 

... 

a. panas     c. gesekan  

b. kecepatan    d. tekanan 

18. Permukaan benda yang kasar akan memperbesar gaya ... 

a. gesekan    c. gravitasi 

b. magnet    d. listrik statis 

19. Perhatikan peristiwa dibawah ini! 

1) Gesekan antara sepatu dengan lantai 

2) Gesekan antara ban dan jalan 

3) Gesekan antara lilin dan api 

4) Gesekan antara gelas dan air 

Peristiwa- peristiwa tersebut yang merupakan manfaat gaya gesekan adalah 

nomor ... 

a. 1 dan 3    c. 1 dan 2 

b. 1 dan 4    d. 2 dan 4 

20. Apabila kita menaiki sepeda akan terjadi gesekan antara ban dan jalan. Hal ini 

terjadi karena manfaat gaya gesekan yaitu untuk menghentikan benda yang 

sedang ... 

a. berhenti    c. berdiri 

b. berubah    d. bergerak 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B   11. B 

2. B   12. B 

3. C   13. A 

4. C   14. B 

5. B   15. A 

6. A   16. D 

7. B   17. C 

8. D   18. C 

9. A   19. D 

10. D   20. D 
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Lampiran 6 

HASIL OBSERVASI TINDAK MENGAJAR GURU PRA SIKLUS 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Nama Guru  : Lila Normayanti, S.Pd 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 – 11.15 

Hari/tanggal  : Sabtu, 23 November 2013 

Peneliti  : Nyuman Warlita Dewi 

 

TINDAK MENGAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ceklist  (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 



139 

 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

  I. Pra Pembelajaran         

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran  √       

2. Memeriksa kesiapan siswa    √     

  II. Membuka Pembelajaran         

1. Kesesuaian dengan apersepsi dengan materi ajar  √       

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai    √     

  III. Kegiatan Inti Pembelajaran         

   A. Penguasaan materi pelajaran         

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran      √   

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  √       

3. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar  √       

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √     

  B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran         

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)    √     

2. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa  √       

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √     

4. Menguasai kelas    √     

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  √       

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif  √       

7. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan     √    

  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar         

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media  √       

2. Menghasilkan pesan yang menarik    √     

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien  √       

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  √       

  D. Pembelajaran yang menantang dan memacu keterlibatan         

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  √       

2. Merespon positif partisipasi aktif siswa  √       

3. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar  √       

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √     

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif    √     

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar  √       

  E. Penilaian proses dan hasil belajar         
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1. Memantau kemajuan belajar    √     

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)    √     

  F. Penggunaan bahasa         

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar       √   

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar      √   

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √     

  IV. Penutup         

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √     

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  √       

3. Melaksanakan tindak lanjut  √       

Jumlah 54 

 

 

 

Karanganyar, 23 November 2013 

Peneliti 

 

Nyuman Warlita Dewi 

       NIM. A 510100181 
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Lampiran 7 

HASIL OBSERVASI TINDAK MENGAJAR GURU SIKLUS I 

 

Pertemuan I 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 09.00 - 10.10 WIB 

Hari/tanggal  : Selasa, 7 Januari 2014 

Observer  : Lila Normayanti, S.Pd 

 

TINDAK MENGAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ceklist  (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

  I. Pra Pembelajaran         

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran    √     

2. Memeriksa kesiapan siswa    √     

  II. Membuka Pembelajaran         

1. Kesesuaian dengan apersepsi dengan materi ajar    √     

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai    √     

  III. Kegiatan Inti Pembelajaran         

   A. Penguasaan materi pelajaran         

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran      √   

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  √       

3. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar    √     

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √     

  B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran         

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)    √     

2. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa    √     

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √     

4. Menguasai kelas  √       

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    √     

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif    √     

7. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan    √     

  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar         

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media    √     

2. Menghasilkan pesan yang menarik  √       

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien    √     

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √     

  D. Pembelajaran yang menantang dan memacu keterlibatan         

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    √     

2. Merespon positif partisipasi aktif siswa    √     

3. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar    √     

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √     

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif    √     

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar    √     

  E. Penilaian proses dan hasil belajar         
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1. Memantau kemajuan belajar    √     

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)    √     

  F. Penggunaan bahasa         

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar       √   

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar    √     

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √     

  IV. Penutup         

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √     

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    √     

3. Melaksanakan tindak lanjut    √     

Jumlah 64 

 

 

 

Karanganyar, 7 Januari 2014 

Observer 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd 

        NIP. 
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Pertemuan II 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 - 11.15 WIB 

Hari/tanggal  : Sabtu, 11 Januari 2014 

Observer  : Lila Normayanti, S.Pd 

 

TINDAK MENGAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ceklist  (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

  I. Pra Pembelajaran         

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran    √     

2. Memeriksa kesiapan siswa    √     

  II. Membuka Pembelajaran         

1. Kesesuaian dengan apersepsi dengan materi ajar    √     

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai    √     

  III. Kegiatan Inti Pembelajaran         

   A. Penguasaan materi pelajaran         

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran      √   

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan    √     

3. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar    √     

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √     

  B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran         

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)      √   

2. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa    √     

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √     

4. Menguasai kelas    √     

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    √     

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif    √     

7. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan      √   

  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar         

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media    √     

2. Menghasilkan pesan yang menarik    √     

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien    √     

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media      √   

  D. Pembelajaran yang menantang dan memacu keterlibatan         

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    √     

2. Merespon positif partisipasi aktif siswa    √     

3. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar    √     

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √     

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif      √   

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar      √   

  E. Penilaian proses dan hasil belajar         
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1. Memantau kemajuan belajar    √     

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)    √     

  F. Penggunaan bahasa         

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar       √   

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar      √   

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √     

  IV. Penutup         

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √     

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    √     

3. Melaksanakan tindak lanjut    √     

Jumlah 75 

 

 

 

Karanganyar, 11 Januari 2014 

Observer 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd 

        NIP. 
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Lampiran 8 

HASIL OBSERVASI TINDAK MENGAJAR GURU SIKLUS II 

 

Pertemuan I 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 09.00 – 10.10 

Hari/tanggal  : Selasa, 21 Januari 2014 

Observer  : Lila Normayanti, S.Pd 

 

TINDAK MENGAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ceklist  (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

  I. Pra Pembelajaran         

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran      √   

2. Memeriksa kesiapan siswa      √   

  II. Membuka Pembelajaran         

1. Kesesuaian dengan apersepsi dengan materi ajar      √   

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai      √   

  III. Kegiatan Inti Pembelajaran         

   A. Penguasaan materi pelajaran         

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran        √ 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan      √   

3. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar      √   

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan      √   

  B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran         

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)      √   

2. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa      √   

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut      √   

4. Menguasai kelas      √   

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual      √   

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif      √   

7. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan        √ 

  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar         

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media        √ 

2. Menghasilkan pesan yang menarik      √   

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien        √ 

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media        √ 

  D. Pembelajaran yang menantang dan memacu keterlibatan         

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran      √   

2. Merespon positif partisipasi aktif siswa        √ 

3. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar      √   

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa        √ 

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif      √   

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar      √   

  E. Penilaian proses dan hasil belajar         
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1. Memantau kemajuan belajar      √   

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)      √   

  F. Penggunaan bahasa         

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar         √ 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar        √ 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai      √   

  IV. Penutup         

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa      √   

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa      √   

3. Melaksanakan tindak lanjut      √   

Jumlah 108 

 

 

 

Karanganyar, 21 Januari 2014 

Observer 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd 

        NIP. 
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Pertemuan II 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 – 11.15 

Hari/tanggal  : Sabtu, 25 Januari 2014 

Observer  : Lila Normayanti, S.Pd 

 

TINDAK MENGAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ceklist  (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

  I. Pra Pembelajaran         

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran        √ 

2. Memeriksa kesiapan siswa      √   

  II. Membuka Pembelajaran         

1. Kesesuaian dengan apersepsi dengan materi ajar      √   

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai        √ 

  III. Kegiatan Inti Pembelajaran         

   A. Penguasaan materi pelajaran         

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran        √ 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan      √   

3. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar      √   

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan      √   

  B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran         

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)        √ 

2. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa        √ 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut        √ 

4. Menguasai kelas      √   

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual        √ 

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif      √   

7. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan        √ 

  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar         

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media        √ 

2. Menghasilkan pesan yang menarik        √ 

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien        √ 

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media        √ 

  D. Pembelajaran yang menantang dan memacu keterlibatan         

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran        √ 

2. Merespon positif partisipasi aktif siswa        √ 

3. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar        √ 

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa        √ 

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif      √   

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar        √ 

  E. Penilaian proses dan hasil belajar         



152 

 

1. Memantau kemajuan belajar      √   

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)      √   

  F. Penggunaan bahasa         

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar         √ 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar        √ 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai        √ 

  IV. Penutup         

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa        √ 

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa      √   

3. Melaksanakan tindak lanjut      √   

Jumlah 120 

 

 

 

Karanganyar, 25 Januari 2014 

Observer 

 

 

Lila Normayanti, S.Pd 

        NIP. 
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Lampiran 9 

HASIL OBSERVASI TINDAK BELAJAR SISWA PRA SIKLUS 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Nama Guru  : Lila Normayanti, S.Pd 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 – 11.15 

Hari/tanggal  : Sabtu, 23 November 2013 

Peneliti  : Nyuman Warlita Dewi 

 

TINDAK BELAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada indikator motivasi dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

kolom skor aspek motivasi (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Nama Siswa 

Indikator Motivasi 

Jml 

Skor 

Dapat 

menyatakan 

pendapat dan 

merumuskan 

jawaban 

 

Selalu merespon 

dan mengajukan 

pertanyaan 

Mengingat 

materi dan 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik 

Keberanian 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Skor Skor Skor Skor 

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

1 Fitri Nur C.  √        √        √        √       4 

2 Wahyuningsih  √        √            √    √       6 

3 Rendra Esa A.      √        √    √        √       8 

4 Faiqotul Hanifah      √    √            √    √       8 

5 Dela Putri M.  √            √        √    √       8 

6 Mukadimah C.K      √    √            √        √   10 

7 Siti Nur Halizah      √    √            √    √       8 

8 Shifa Khairun N.      √        √    √        √       8 

9 Nanda Nur Y.  √            √        √    √       8 

10 Anisa Istiqomah  √            √        √        √   10 

11 Nur Muhammad       √    √        √            √   8 

12 Atika Dwi N.  √           √         √    √       8 

13 Muhammad H.R      √    √        √            √   8 

14 Abdul Z.      √    √            √        √   10 

15 Fard Aulia H.  √            √        √        √   10 

16 Hasyim As'ari      √    √            √        √   10 

17 Alvito Rian R.  √        √        √            √   6 

18 Dhanis Syafi'i J.  √            √    √          √     7 

19 Ahmad F.  √        √        √            √   6 

20 Yumna Rada S.  √        √        √        √       4 

21 Rosy Mutia Sari  √        √        √        √       4 

22 Wawan Nugroho  √           √     √            √   8 

23 Rofi' Nafi'ah  √            √    √        √       6 

Jml skor yang aktif(>3)  9  10  11  10   

Prosentase  39,13% 43,48%  47,83%   43,48%   

 

Kriteria Penilaian:   Peningkatan masing- masing aspek motivasi 

penjumlahan poin yang dimiliki siswa 
N

n
% x 100%  

1 – 4 = motivasi belajar sangat rendah Keterangan : 

5 – 8  = motivasi belajar rendah  n =Jml skor aktif (>3) yang diperoleh 

9 - 12  = motivasi belajar sedang  N = Jumlah siswa 

13 – 16 = motivasi belajar tinggi  % = Tingkat keberhasilan yg dicapai 
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Lampiran 10 

HASIL OBSERVASI TINDAK BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

Pertemuan I 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 09.00 – 10.10 WIB 

Hari/tanggal  : Selasa, 7 Januari 2014 

 

TINDAK BELAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada indikator motivasi dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

kolom skor aspek motivasi (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Nama Siswa 

Indikator Motivasi 

Jml 

Skor 

Dapat 

menyatakan 

pendapat dan 

merumuskan 

jawaban 

 

Selalu merespon 

dan mengajukan 

pertanyaan 

Mengingat 

materi dan 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik 

Keberanian 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Skor Skor Skor Skor 

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

Kelompok 1 

1 Nanda Nur Y.      √       √         √    √       10 

2 Dela Putri M.      √   √        √            √   8 

3 Atika Dwi N.      √   √            √        √   10 

4 Yumna Rada S.  √        √        √            √   6 

5 Ahmad F.  √            √        √    √       8 

Kelompok 2 

1 Rofi’ Nafi’ah      √    √            √    √       8 

2 Anisa Istiqomah      √        √    √            √   10 

3 Faiqotul H.      √    √        √            √   8 

4 Dhanis Syafi’i J.  √            √        √    √       8 

5 Abdul Z.  √            √        √        √   10 

Kelompok 3 

1 Fard Aulia H.      √        √        √    √       10 

2 Alvito Rian R.      √        √        √    √       10 

3 Rendra Esa A.    √          √          √        √ 13 

4 Rosy Mutia S.  √          √        √          √   8 

5 Wahyuningsih    √      √          √        √     7 

Kelompok 4 

1 Mukadimah C.K      √    √            √        √   10 

2 Shifa Khairun N.  √            √        √    √       8 

3 Wawan Nugroho      √          √    √            √ 13 

4 Nur Muhammad  √            √        √        √   10 

Kelompok 5 

1 Fitri Nur C.  √          √        √        √     7 

2 Siti Nur Halizah      √    √            √        √   10 

3 Muhammad H.R      √        √    √            √   10 

4 Hasyim As’ari      √        √        √          √ 13 

Jml skor yang aktif(>3) 13   13 14   14   

Prosentase  56,52%  56,52% 60,87%   60,87%   
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Kriteria Penilaian: penjumlahan poin yang dimiliki siswa   

1 – 4 = motivasi belajar siswa sangat rendah   

5 – 8  = motivasi belajar siswa rendah   

9 - 12  = motivasi belajar siswa sedang   

13 – 16 = motivasi belajar siswa tinggi  

 

Peningkatan masing- masing aspek motivasi: 

N

n
% x 100 % 

Keterangan:  

n = Jumlah skor aktif (>3) yang diperoleh 

N = Jumlah siswa 

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai 
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Pertemuan II 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 – 11.15 WIB 

Hari/tanggal  : Sabtu, 11 Januari 2014 

 

TINDAK BELAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada indikator motivasi dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

kolom skor aspek motivasi (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Nama Siswa 

Indikator Motivasi 

Jml 

Skor 

Dapat 

menyatakan 

pendapat dan 

merumuskan 

jawaban 

 

Selalu merespon 

dan mengajukan 

pertanyaan 

Mengingat 

materi dan 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik 

Keberanian 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Skor Skor Skor Skor 

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

Kelompok 1 

1 Nanda Nur Y.  √            √    √            √   8 

2 Dela Putri M.      √        √          √      √   13 

3 Atika Dwi N.  √            √    √            √   8 

4 Yumna Rada S.  √        √            √        √   8 

5 Ahmad F.      √        √        √      √     11 

Kelompok 2 

1 Rofi’ Nafi’ah   √           √      √          √   10 

2 Anisa Istiqomah      √    √            √    √       8 

3 Faiqotul H.      √    √            √    √       8 

4 Dhanis Syafi’i J.      √    √          √          √   9 

5 Abdul Z.    √          √        √        √   11 

Kelompok 3 

1 Fard Aulia H.      √          √      √        √   13 

2 Alvito Rian R.      √          √      √        √   13 

3 Rendra Esa A.      √        √      √          √   11 

4 Rosy Mutia S.    √        √        √          √   9 

5 Wahyuningsih      √        √        √      √     11 

Kelompok 4 

1 Mukadimah C.K      √        √          √      √   13 

2 Shifa Khairun N.    √          √      √        √     9 

3 Wawan Nugroho      √        √        √          √ 13 

4 Nur Muhammad      √      √          √      √     10 

Kelompok 5 

1 Fitri Nur C.      √    √            √        √    10 

2 Siti Nur Halizah    √          √      √        √      9 

3 Muhammad H.R      √        √        √          √  13 

4 Hasyim As’ari      √        √        √          √  13 

Jml skor yang aktif(>3)  15  16  15  16   

Prosentase  65,22%  69,57%  65,22%  69,57%   
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Kriteria Penilaian: penjumlahan poin yang dimiliki siswa   

1 – 4 = motivasi belajar siswa sangat rendah   

5 – 8  = motivasi belajar siswa rendah   

9 - 12  = motivasi belajar siswa sedang   

13 – 16 = motivasi belajar siswa tinggi  

 

Peningkatan masing- masing aspek motivasi: 

N

n
% x 100 % 

Keterangan:  

n = Jumlah skor aktif (>3) yang diperoleh 

N = Jumlah siswa 

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai 
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Lampiran 11 

 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN MOTIVASI SISWA SIKLUS I 

 

No. 
Indikator Motivasi Belajar Siswa 

Prosentase Hasil Prosentase 

Siklus I Pert. I Pert. II 

1. 
Dapat menyatakan pendapat dan  

merumuskan jawaban 
56,52% 65,22% 60,87% 

2. 
Selalu merespon dan  

mengajukan pertanyaan 
56,52% 69,57% 63,05% 

3. 
Mengingat materi dan mampu 

memecahkan masalah dengan baik 
60,87% 65,22% 63,05% 

4. 
Keberanian dalam menyampaikan  

pendapat 
60,87% 69,57% 65,22% 

 

Rumus rata- rata siklus I = Pertemuan I + Pertemuan I 

         2 

       = ... % 

 

Rekapitulasi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

Jumlah  

skor 

Prosentase % Hasil Prosentase  

Siklus I 
Keterangan 

Pert.I Pert.II 

1 - 4 - - - - 

5 - 8 43,48% 21,74% 32,61% Rendah 

9 - 12 43,48% 47,83% 45,65% Sedang 

13 - 16 13,04% 30,43% 21,74% Tinggi 
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Lampiran 12 

HASIL OBSERVASI TINDAK BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

Pertemuan I 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 09.00 – 10.10 WIB 

Hari/tanggal  : Selasa, 21 Januari 2014 

 

TINDAK BELAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada indikator motivasi dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

kolom skor aspek motivasi (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Nama Siswa 

Indikator Motivasi 

Jml 

Skor 

Dapat 

menyatakan 

pendapat dan 

merumuskan 

jawaban 

 

Selalu merespon 

dan mengajukan 

pertanyaan 

Mengingat 

materi dan 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik 

Keberanian 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Skor Skor Skor Skor 

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

Kelompok 1 

1 Nanda Nur Y.        √      √      √            √ 13 

2 Dela Putri M.      √        √          √      √   13 

3 Atika Dwi N.        √        √        √    √     14 

4 Yumna Rada S.    √        √        √        √     8 

5 Ahmad F.    √        √        √            √ 10 

Kelompok 2 

1 Rofi’ Nafi’ah        √    √            √      √   13 

2 Anisa Istiqomah        √      √      √            √ 13 

3 Faiqotul H.      √        √          √      √   13 

4 Dhanis Syafi’i J.      √          √        √    √     13 

5 Abdul Z.    √            √      √          √ 13 

Kelompok 3 

1 Fard Aulia H.      √        √          √        √ 14 

2 Alvito Rian R.    √            √    √        √     10 

3 Rendra Esa A.      √        √        √          √ 13 

4 Rosy Mutia S.        √    √            √      √   13 

5 Wahyuningsih    √          √      √          √   10 

Kelompok 4 

1 Mukadimah C.K      √        √          √      √   13 

2 Shifa Khairun N.        √        √        √    √     14 

3 Wawan Nugroho      √      √          √        √   11 

4 Nur Muhammad      √        √        √          √ 13 

Kelompok 5 

1 Fitri Nur C.    √          √        √      √     10 

2 Siti Nur Halizah      √      √            √        √ 13 

3 Muhammad H.R        √      √        √        √   13 

4 Hasyim As’ari        √        √      √        √   14 

Jml skor yang aktif(>3)  17  17  17  17   

Prosentase 73,91%   73,91%  73,91%  73,91%   
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Kriteria Penilaian: penjumlahan poin yang dimiliki siswa   

1 – 4 = motivasi belajar siswa sangat rendah   

5 – 8  = motivasi belajar siswa rendah   

9 - 12  = motivasi belajar siswa sedang   

13 – 16 = motivasi belajar siswa tinggi  

 

Peningkatan masing- masing aspek motivasi: 

N

n
% x 100 % 

Keterangan:  

n = Jumlah skor aktif (>3) yang diperoleh 

N = Jumlah siswa 

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai 
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Pertemuan II 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

SCIENTIFIC INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PADA SISWA 

 KELAS V MI MUHAMMADIYAH NGASEM KECAMATAN 

COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Sekolah  : MI Muhammadiyah Ngasem 

Peneliti (Guru) : Nyuman Warlita Dewi 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ Semester : V (lima)/ II (dua) 

Waktu   : 10.05 – 11.15 

Hari/tanggal  : Sabtu, 25 Januari 2014 

 

TINDAK BELAJAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada indikator motivasi dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

kolom skor aspek motivasi (1, 2, 3, 4) dengan kriteria sebagai berikut! 

1= kurang baik 

2= cukup baik 

3= baik 

4= baik sekali 
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No. Nama Siswa 

Indikator Motivasi 

Jml 

Skor 

Dapat 

menyatakan 

pendapat dan 

merumuskan 

jawaban 

 

Selalu merespon 

dan mengajukan 

pertanyaan 

Mengingat 

materi dan 

mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

baik 

Keberanian 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

Skor Skor Skor Skor 

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

Kelompok 1 

1 Nanda Nur Y.      √      √          √          √ 12 

2 Dela Putri M.      √        √        √      √     11 

3 Atika Dwi N.    √          √          √        √ 13 

4 Yumna Rada S.        √        √    √          √   13 

5 Ahmad F.      √        √        √          √ 13 

Kelompok 2 

1 Rofi’ Nafi’ah        √        √        √    √     14 

2 Anisa Istiqomah      √          √        √      √   14 

3 Faiqotul H.      √          √      √        √   13 

4 Dhanis Syafi’i J.      √      √            √      √   12 

5 Abdul Z.        √      √       

 

 √        √ 15 

Kelompok 3 

1 Fard Aulia H.        √      √          √    √     13 

2 Alvito Rian R.      √          √        √      √   14 

3 Rendra Esa A.      √          √        √     

 

 √ 15 

4 Rosy Mutia S.    √          √        √        √   11 

5 Wahyuningsih      √        √        √          √ 13 

Kelompok 4 

1 Mukadimah C.K      √          √        √      √   14 

2 Shifa Khairun N.      √          √        √      √   14 

3 Wawan Nugroho      √      √            √        √ 13 

4 Nur Muhammad        √        √      √          √ 15 

Kelompok 5 

1 Fitri Nur C.      √          √      √          √ 14 

2 Siti Nur Halizah      √          √      √          √ 14 

3 Muhammad H.R    √          √      √            √ 11 

4 Hasyim As’ari        √      √          √        √ 15 

Jml skor yang aktif(>3)  20  20  21  20   

Prosentase  86,96% 86,96%  91,30%  86,96%    
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Kriteria Penilaian: penjumlahan poin yang dimiliki siswa   

1 – 4 = motivasi belajar siswa sangat rendah   

5 – 8  = motivasi belajar siswa rendah   

9 - 12 = motivasi belajar siswa sedang   

13 – 16 = motivasi belajar siswa tinggi  

 

Peningkatan masing- masing aspek motivasi: 

N

n
% x 100 % 

Keterangan:  

n = Jumlah skor aktif (>3) yang diperoleh 

N = Jumlah siswa 

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai 
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Lampiran 13 

 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN MOTIVASI SISWA SIKLUS II 

 

No. 
Indikator Motivasi Belajar Siswa 

Prosentase Hasil Prosentase 

Siklus II Pert. I Pert. II 

1. 
Dapat menyatakan pendapat dan  

merumuskan jawaban 
73,91% 86,96% 80,44% 

2. 
Selalu merespon dan  

mengajukan pertanyaan 
73,91% 86,96% 80,44% 

3. 
Mengingat materi dan mampu 

memecahkan masalah dengan baik 
73,91% 91,30% 82,61% 

4. 
Keberanian dalam menyampaikan  

pendapat 
73,91% 86,96% 80,44% 

 

Rumus rata- rata siklus II = Pertemuan I + Pertemuan II 

         2 

      = ... % 

 

Rekapitulasi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

Jumlah  

skor 

Prosentase % Hasil Prosentase  

Siklus I 
Keterangan 

Pert.I Pert.II 

1 - 4 - - - - 

5 - 8 4,35% - 2,18% Rendah 

9 - 12 21,74% 21,74% 21,74% Sedang 

13 - 16 73,91% 78,26% 76,08% Tinggi 
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Lampiran 14 

 

HASIL NILAI BELAJAR SISWA 

 

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Fitri Nur Cahyani 55 60 60 

2. Wahyuningsih 60 60 100 

3. Rendra Esa A. 71 80 70 

4. Faiqotul Hanifah 72 90 100 

5. Dela Putri Meilani 52 90 90 

6. Mukadimah Cinta K. 77 90 100 

7. Siti Nur Halizah 77 90 100 

8. Shifa Khairun Nisa 78 70 100 

9. Nanda Nur Yuliyanti 70 70 80 

10. Anisa Istiqomah 88 90 100 

11. Nur Muhammad R. 70 80 80 

12. Atika Dwi Ningsih 55 80 90 

13. Muhammad Hafidz R. 72 90 100 

14. Abdul Zakifadilah 80 90 80 

15. Fard Aulia Hakim 72 70 100 

16. Hasyim As'ari 63 80 90 

17. Alvito Rian Riansyah 69 60 90 

18. Dhanis Syafi'i J. 68 50 60 

19. Ahmad Febrianto 55 50 60 

20 Yumna Rada Sanggita 60 70 70 

21. Rosy Mutia sari 60 70 70 

22. Wawan Nugroho 65 60 90 

23. Rofi' Nafi'ah 78 90 100 

 Jumlah 1567 1730 1980 

 Rata- rata 68,13 75,22 86,09 

 Ketuntasan Belajar 52,17% 73,91% 86,96% 

 

 

 

 



170 
 

Lampiran 15 

GAMBAR KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

Gambar 1. Wawancara dengan guru mapel IPA kelas V 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan siswa kelas V 
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Gambar 3. Observer sedang melakukan pengamatan 

 

 

 

Gambar 4. Guru membagikan alat dan bahan percobaan 
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Gambar 5. Siswa aktif bekerja secara kelompok 

 

 

 

Gambar 6. Siswa mengkomunikasikan hasil penemuan mereka 

 


