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104    LAMPIRAN 1 

A. Nama Kepala Sekolah, Gutu, Staf  Berdasarkan Jabatan dan Masa 
Kerja di SD Negeri 17 Kendari 

 
 

No. Nama Jabatan Status 1.  Nursiah S.Pd Kepala sekolah PNS 2. Nulas Mustakim Guru kelas Guru Honor 3. Rahmawarti Guru Kelas Honor Derah TK.II Kab/Kota 4. Halijah  Guru Kelas PNS 5. Peni Lagina Umiati Guru Kelas  PNS 6. Irma  Guru Mapel  Guru Mapel 7. Kesumawaty  Guru Mapel Honor Derah TK.II Kab/Kota 8. La Santangi Tenaga Perpustakaan Tenaga Honorer Sekolah 9. Asniatin Guru Kelas  PNS 10. Asnar Guru Kelas Honor Derah TK.II Kab/Kota 11. Harjunal Tenaga Administrasi Sekolah Tenaga Honorer Sekolah 12. Syafriana  Guru Mapel  PNS 13. Yurina Guru Kelas  CPNS 14. Hj Nurwin Guru Kelas  PNS 15. Maria Hasan Guru Kelas  PNS 16. Hasnawati  Guru Mapel Honor Derah TK.II Kab/Kota 17. Abidin  Guru Mapel  PNS 18. Harjunal, S.so Taenaga Perpustakaan Honor Derah TK.II Kab/Kota 19. Swari Sutimarnin Guru Kelas PNS   
B. Jumlah Siswa-Siswa SD 17 Kendari  

Kelas L P Jumlah Jumlah kelas 
2 

I 16 13 29 2 
II 19 15 34 2 
III 20 21 41 2 
IV 22 19 41 2 
V 33 33 66 2 
VI 27 34 61 2 



105    LAMPIRAN 2 

tabel 4.1 

 Data Perolehan Nilai Awal Siswa Sebelum Penerapan Model Pembelajaran 

problem based instruction No. Nama Nilai  Keterangan 1 2 3 4 1 Nur Hidayat Bima 31,4 Tidak tuntas 2 Muh. Risky Susanto 40 Tidak tuntas 3 Muh. Nur Alam Syah 54,2 Tidak tuntas 4 LD. Muh Arafat 85,7 Tuntas 5 Rafil 45,7 Tidak tuntas 6 Nur Arisman Bana 54,2 Tidak tuntas 7 Muh Farel 74,2 Tuntas 8 Muh Hafuz 20 Tidak tuntas 9 Aswad Alhasby 54,2 Tidak tuntas 10 Ismail Yusuf 85,7 Tuntas 11 Yusman 35 Tidak Tuntas 12 Muh Idris 60 Tidak tuntas 13 LD Muh Yusuf 40 Tidak Tuntas 14 Azzahra Fahrazi 54,2 Tidak tuntas 15 Juniartin Safitri 75,2 Tuntas 16 Nitha Ayhu 62,8 Tidak tuntas 17 Adelya 85,7 Tuntas 18 WD Azizah Raidha 74,4 Tuntas 19 WD Fathia 74,5 Tuntas 20 Risma Nur 74,3 Tuntas  21 Taskia Juliansyah 80 Tuntas 22 Kesya Aulia Pratiwi 45,7 Tidak tuntas 23 Juliani 88,7 Tuntas 24 Anasahrana 74,2 Tuntas 25 Juwita 60 Tidak tuntas  Jumlah Total 1530   Rata-Rata  61,20   Presentase ketuntasan 44%  
 



106    LAMPIRAN 3  

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SD NegerI 17 Kendari  

Kelas/Semester : Va / II 

Tema 7  : Peristiwa dalam Kehidupan Subtema  1  : Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan Pembelajaran  : 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

Kompetensi Inti  :  1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 



107    4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok Pembelajaran 3.7 Menganalisis   pengaruhkalor terhadap perubahansuhu dan wujud bendadalam kehidupan seharihari 4.7Melaporkan hasilpercobaan/eksperimen pengaruh kalorpada benda 

3.7.1 menjelaskan benda-benda  sekitar yang dapat berubah sifat/wujud 3.7.2 mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor 3.6.3 mendiskusikan perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima oleh benda 4.7.1 membuat laporan percobaan/eksperimen (benda padat dan gas)   Sifat-sifat benda benda padat cair dan gas 1. Siswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat benda 2. Siswa melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda (Padat cair dan gas) 3. Siswa melaporkan hasil eksperimen didepan kelas    



108    Satuan Pendidikan : SD NegerI 17 Kendari  

Kelas/Semester : Va / II 

Tema 7  : Peristiwa dalam Kehidupan Subtema  1  : Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan Pembelajaran  :2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

Kompetensi Inti  :  5. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara 7. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 8. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 



109    Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok Pembelajaran  3.7Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari  4.7melaporkan hasil percobaan/ekperimennya pengaruh kalor pada benda 

3.7.1menjelaskan  pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari 4.7.1 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda 

Perubahan wujud benda 1. Siswa mampu menjelaskan tentang perubahan wujud benda 2. Siswa dan guru melakukan percobaan tentang tentang perubahan wujud benda 3. Siswa menyimpulkan hasil percobaan/eksperimennya         



110    Satuan Pendidikan : SD NegerI 17 Kendari  

Kelas/Semester : Va / II 

Tema 7  : Peristiwa dalam Kehidupan Subtema  2  : Benda dalam Kegiatan Ekonomi Pembelajaran  :1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

Kompetensi Inti  :  9. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara 11. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 12. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 



111      Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok Pembelajaran   3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dancampuran). 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya 3.9.1 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan campuran) 4.9.1 melaporkan hasil zat tunggal dan zat campuran    1. Siswa mampu menjelaskan tentang benda-benda yang ada disekitar kita 2. siswa berlatih membuat bagan tentang materi 3.  siswa dapat menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat 4. siswa melakukan   



112    dalam kehidupan sehari-hari.  pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. eksperimen tentang larutan dan menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan  zat campuran heterogen dalam bentuk laporan.    
 

 

 



113    Satuan Pendidikan : SD NegerI 17 Kendari  

Kelas/Semester : Va / II 

Tema 7  : Peristiwa dalam Kehidupan Subtema  2  : Benda dalam Kegiatan Ekonomi Pembelajaran  :1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

Kompetensi Inti  :  13. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 14. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara 15. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 16. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 



114    Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok Pembelajaran 3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan campuran). 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari 3.9 mengelompokan dalam bentuk sehari-hari berdasarkan komponen penyusunannya ( zat tunggal dan zat campuran ) 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran ddan komponen penyusunannnya dalam kehidupan sehari-hari mengidentifikasi sifat campuran  1. dengan kegiatan mengamati berbagai benda yang ada pada tabel, siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran secara benar 2. siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran    



115                          Kendari, 13 Mei 2019   Mengetahui 

 Peneliti                      Kepala Sekolah  
         

 

Yuyun Israwati              
NIM: 15010104083               
          
                   



116    LAMPIRAN 4  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah :SD Negeri  17 Kendari  

Kelas /Semester  :  Va/2 (dua ) 

Tema 7 :  Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema 1 : peristiwa kebangsaan masa penjajahan 

Pembelajaran ke- : 1 

Fokus Pembelajaran : IPA 

Siklus I :  pertemuan I  

Alokasi Waktu :2 x 35 menit 

Tujuan pembelajaran  4. Siswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat benda 5. Siswa mampu melakukan eksperimen tentang sifat-sifat benda 6. Siswa membuat eksperimen  tentang perpindahan kalor secara tepat 7. Siswa melaporkan hasil eksperimen didepan kelas 
A. KOMPETENSI INTI ( KI ) 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.   



117    B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 IPA 

 Komptensi Dasar 3.7  menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari   4.6  melaporkan hasil ekperimen pengaruh kalor pada benda 
 Indikator   3.7.1 menjelaskan benda-benda sekitar yang dapat berubah sifat/wujud  3.6.2 mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor 3.6.3 mendiskusikan perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima oleh benda 4.6.1   membuat laporan eksperimen (benda padat dan gas) 

C. Materi Pembelajaran  sifat sifat benda 
D. Metode Pembelajaran 1. Pendekatan  : Saintifik  2. Model pembelajaran  : Problem Based Instruction 3. Metode  : Tanya jawab, ceramah dan demonstrasi 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Tahapan 

Kegiatan 

 

Rincian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh guru atau nsalah satu siswa yang ditunjuk 2. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa 3. Apersepsi 4. Guru menyampaikan  tema 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 15 

menit 

Kegiatan 1. Guru menjelaskan tentang tema yang akan di ajarkan 45 



118    Inti 2. Guru membagaikan kelompok sebanyak 6 kelompok. Dalam 1 kelompok terdiri dari 5-6 orang  3. Selanjutnya Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang topik yang dibahas pada tema tersebut a. apakah benda padat dapat berubah ? b. Bagaimana cara benda cair berubah bentuk  c. Apa-apa sajakah wujud gas 4. Selanjutnya guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak siswa melaksanakan eksperimen secara kelompok 5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagi tugas. Seperti sebagian siswa ada yang menyiapkan alat dan bahan, sebagian siswa juga ada yang mencatat setiap kejadian atau peristiwa pada percobaan-percobaan dan lain-lain 6. Setiap siswa berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan eksperimen  7. Guru memandu siswa menjelaskan laporan akhir ekperimen 8. Guru membagikan LKS  menit 
Kegiatan 

Penutup 

1. setiap kelompok mebuat hasil eksperimen 2. melakukan refleksi dengan meminta salah-satu siswa untuk menyimpulkan materi 3. guru menutup pembelajaran dan bersama-sama mengucapkan hamdala, mempersilahkan peserta didik pulang dan memberi salam kepada guru 4. tiba dirumah siswa memberi salam pada orang tua  15 

menit  



119    F. Media Pembelajaran 

 Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan 

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

G. Alat Peraga a. Pensil  b. Penghapus pensil c. Penyerut pensil d. Buku catatan  e. Gelas plastik pop ice f. Ember g. Air  h. Wadah atau nampan 
H. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan. 

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

I. Kreteria Penilaian   Penilaian kognitif diambil dari LKS yang diberikan disetiap pertemuan             Kendari, 11 April 2019 

  Wali Kelas            Peneliti  

 

   
 
  Nulasta Mustakim S.Pd             Yuyun Israwati 
  NIP. 198902122019032010            15010104083  
  
    Mengetahui  
    Kepala Sekolah SDN 17 Kendari 
 
 
       



120    LAMPIRAN 5 

Lembar Kerja Kelompok 

 SIKLUS I Pertemuan ke I  

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAAHUAN ALAM 
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126    LAMPIRAN 6 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : I, Pertemuan I  
No Aspek Yang Diamati Terlaksana keter

angan 1.  A. Pendahuluan YA TIDAK  1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa √    2. Guru mengabsensi  √   3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran √    4. Guru melakukan apersepsi  √   5. Guru menyampaikan topik materi √    6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √  
2.  B. Kegiatan Inti      1. Guru menjelaskan tema yang akan diajarkan tentang peristiwa dalam kehidupan  √   2. Guru menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan  √    3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa  √   4. Guru mengarahkan dan membagi kelompok dalam proses pembelajaran √    5. Guru membagikan bahan diskusi kepada masing-masing kelompok √    6. Guru mengawasi dan mengarahkan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok √    7. Guru menyuruh siswa untuk kedepan kelas dengan mempresentasikan hasil diskusinya √    8. Setiap siswa berhak mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan hasil eksperimennya √    9. Guru memandu siswa menjelaskan √   



127    laporan akhir eksperimen  10. Guru mengelilingi siswa pada saat melakukan eksperimen √   
3 C. Penutup     1. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran √    2. Guru melakukan refleksi pada semua kegiatan  √   3. Guru memotivasi dan menasehati siswa  √   4. Guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran secara bersama-sama √    

Jumlahskor 
13    

Skormaksimal 
20    

Persentase % 
65%            kendari, 11 April  2019 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

Nulasta Mustakim S.Pd    YuyunIsrawati  
NIP. 198902122019032010     Nim.15010104083 
 

   
 

 

 

 



128    LAMPIRAN 7 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17  Kendari  Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : I, Pertemuan I 
No 

Aspek yang diamati 
Terlaksana Keterangan 

 
YA TIDAK 1.   Siswa tertib untuk mengikuti pembelajaran √   2.  Siswa terlibat dalam berdoa dan pembukaan pembelajaran √   3.  Siswa Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru  √  4.  Siswa duduk bersama kelompoknya  √  5.  Siswa melakukan eksperimen √   6.  Siswa aktif bekerja sama dan diskusi dalam kelompoknya  √   7.  Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  √  8.  Siswa selalu berada ditempat duduknya saat proses pembelajaran  √  9.  Siswa aktif dalam berfikir bersama dengan teman-teman √   10.  Siswa berani maju dan mempresentasikan hasil eksperimennya  didepan kelas √   11.  Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan √   12.  Siswa dan guru bersama-sama menutup √   



129    pembelajaran 13.  Siswa dan guru sama-sama berdoa sebelum pulang  √   
Jumlahskor 9   
Skormaksimal 13   
Persentase % 69,23%                   kendari, 11 April  2019 

 

Kolabolator        Peneliti 

 

        Yuyun Israwati 
Nulasta Mustakim S.Pd                 Nim.15010104083 
NIP. 198902122019032010                 



130    LAMPIRAN 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah :SD Negeri 17 Kendari 

Kelas /Semester  :  Va/2 (dua ) 
Tema 7 :  peristiwa dalam kehidupannya 

Subtema 1 : periatiwa kebangsaan masa penjajahan 

Pembelajaran ke- : 2 

Fokus Pembelajaran : IPA 
Siklus I : pertemuan II 

Alokasi Waktu :2 x 35 menit 
Tujuan pembelajaran 4. Siswa mampu menjelaskan tentang perubahan wujud benda 5. Siswa dan guru melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda 6. Siswa menyimpulkan hasil eksperimennya didepan kelas  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  



131    B. KOMPETENSI DASAR (KD) dan Indikator  3.7Menganalisis pengaruh  kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari 4.7melaporkan hasil ekperimennya pengaruh kalor pada benda 
Indikator 3.7.1menjelaskan  pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari 4.7.1 melaporkan hasil eksperimen pengaruh kalor pada benda 

C. Materi Pembelajaran    Perubahan wujud benda  
D. Metode Pembelajaran   Pendekatan : Saintific   Model  : Model Pembelajaran problem based Instruction   Metode  : Tanya jawab, ceramah dan demonstrasi diskusi  
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 

Kegiatan 
Rincaian Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

6. Siswa berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh guru atau salah satu siswa yang ditunjuk 7. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa 8. Apersepsi 9. Guru menyampaikan  tema Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 

menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menjelaskan tantang perubahan wujud benda 2. Guru membagi kelompok menjadi 6 kelompok yang beranggotakan  5-6 orang 45 

menit 



132    3. Kegitan selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi tentang perubahan wujud benda 4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagi tugas. Seperti sebagian siswa ada yang menyiapkan alat dan bahan, sebagian siswa juga ada yang mencatat setiap kejadian atau peristiwa pada eksperimen dan lain-lain 5. Kegiatan selanjutnya guru dan siswa melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda 6. Setiap siswa berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan eksperimen  7. Guru memandu siswa menjelaskan laporan akhir ekperimennya  8. Guru membagikan LKS di akhir pembelajaran 
kegiatan 

Penutup 

5. setiap kelompok membuat hasil eksperimen  6. siswa menjelaskan laporan akhir eksperimen didepan kelas  7. melakukan refleksi dengan meminta salah-satu siswa untuk menyimpulkan materi 8. guru menutup pembelajaran dan bersama-sama mengucapkan hamdala, mempersilahkan peserta didik pulang dan memberi salam kepada guru 9. tiba dirumah siswa memberi salam pada orang tua 

15 

meniti  
F. Media Pembelajaran 

 Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 7: peristiwa dalam kehidupan. 

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

G. Alat Peraga a. Korek  



133    b. lilin c. Es batu  d. Air panas 
H. Sumber Belajar 

 Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 7: peristiwa dalam kehidupan. 

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

I. Kreteria Penilaian   Penilaian kognitif diambil dari LKS yang diberikan disetiap pertemuan         Kendari, 15 April 2019 

 

Wali Kelas      Peneliti  

 

 

 
Nulasta Mustakim S.Pd    Yuyun Israwati 

  NIP. 198902122019032010    15010104083 
    

 

 

    Mengetahui  
    Kepala Sekolah SDN 17 Kendari 
 
 
 
 
     
     
 
     
 

  



134    LAMPIRAN 9 

Lembar Kerja Kelompok 

SIKLUS I Pertemuan ke II 

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

 



135      



136      



137    LAMPIRAN 10 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : I, Pertemuan II 
No Aspek Yang Diamati terlaksana Keterangan 1.  A. Pendahuluan YA TIDAK  1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa √    2. Guru mengabsensi √    3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran  √   4. Guru melakukan apersepsi  √   5. Guru menyampaikan topik materi √    6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √  

2.  B. Kegiatan Inti      1. Guru menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan perubahan wujud benda  √    2. guru membagikan kelompok 4-6 orang  √    3. Guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi. perubahan wujud benda √    4. guru membagikan tugas siswa sebelum melakukan eksperimen. (sebagian siswa ada yang menyiapkan alat. ada yang mencatatat  peristiawa eksperimen √    5. Guru melakukan eksperimen √    6. Guru memandu siswa menjelaskan laporan akhir eksperimen √   



138    3 C. Penutup     1. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran √    2. Guru melakukan refleksi pada semua kegiatan  √   3. Guru memotivasi dan menasehati siswa  √   4. Guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran secara bersama-sama √    
Jumlahskor 

11    
Skormaksimal 

16    
Persentase % 

68,75%           kendari,  15 April  2019  
kolaborator       Peneliti 

 

       Yuyun Israwati  
       15010104083 
Nulasta Mustakim S.Pd 
Nip. 198902122019032010        



139    LAMPIRAN  11 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : I, Pertemuan II 
No 

Aspek yang diamati 
Terlaksana Keterangan 

 
YA TIDAK 1.   Siswa tertib untuk mengikuti pembelajaran √   2.  Siswa terlibat dalam berdoa dan pembukaan pembelajaran √   3.  Siswa Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru √   4.  Siswa duduk bersama kelompoknya  √  5.  Siswa melakukan eksperimen √   6.  Siswa aktif bekerja sama dan diskusi dalam kelompoknya  √   7.  Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  √  8.  Siswa selalu berada ditempat duduknya saat proses pembelajaran  √  9.  Siswa aktif dalam berfikir bersama dengan teman-teman √   10.  Siswa berani maju dan √   



140    mempresentasikan hasil eksperimen  didepan kelas 11.  Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan    12.  Siswa dan guru bersama-sama menutup pembelajaran √   13.  Siswa dan guru sama-sama berdoa sebelum pulang  √   
Jumlah skor 13   
Skormaksimal 10   
Persentase % 76,93%                   kendari, 15 April  2019 

kolaborator      Peneliti 

 
 
          

Nulasta Mustakim S.Pd     YuyunIsrawati 
NIP. 198902122019032010    15010104083 

               



141    LAMPIRAN 12 
SOAL EVALASI SIKLUS I 

Nama dan kelas  :   

mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas    : Va/2 

bentuk / jumlah Soal : pilihan ganda 20 

petunjuk : 

bacalah setiap soal dengan cermat agar anda bisa dapat menjawab dengan 

baik dan benar 

A. Pilihan Ganda  1. proses menguap adalah proses perubahan dari benda cair menjadi... a. padat  b. gas c. air  d. panas 2. berikut ini adalah contoh dari peristiwa penyublim adalah... a. air panas yang menguap b. air yang membeku dikulkas c. balok es yang mencair d. kapur barus yang lama-lama 3. Perubahan benda yang dapat kembali ke bentuk asalanya dinamakan... a. perubahan berkala b. perubahan sementara c. perubahan baru d. peruabahan tetap 4. salah satu ciri benda yang sifat perubahannya sementara adalah.. a. menghasilkan wujud baru yang berbeda b. menghasilkan zat baru berubah wujud c. tidak dapat kembali kewujud semula d. dapat kembali kewujud semula 



142    5. air yang berubah menjadi uap air ( gas) dapat kembali menjadi air jika... a. dipanaskan  b. didinginkan c. dibekukan d. dibakar 6. gelas yang berisi air dingin lama-lama dinding luar gelas  akan terlihat butir-butir air. hal ini disebabkan karena ... a. udara diluar gelas mengalami penguapan  b. air di dalam gelas keluar karena pendinginan c. udara diluar gelas mengembun karena pendinginan d. air didalam gelas keluar karena pembekuan 7. benda gas yang di dinginkan akan ... a. mengembun b. menyublim c. mencair d. membeku 8. Perubahan wujud dari zat cair menjadi gas disebut... a. menguap b. mencair c. membeku d. mengembun  9. suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair disebut a. titik embun b. titik didih c. titik leleh d. titik beku 10. perubahan wujud benda yang terjadi pada pemanasan air secara terus menerus sampai habis adalah... a. gas ke cair b. cair ke gas c. cair ke cair 



143    d. cair ke padat 11. contoh benda padat di ubah bentuknya adalah... a. memasak air  b. memindahkan meja c. meraut pensil  d. mengangkat kursi 12. Jika air dimasukan kedalam ember maka bentuknya akan menjadi sepertu a. datar b. ember c. bulat  d. pipih  13. berikut adalah benda yang dapat menguap ketika dipanaskan a. air b. susu c. minyak d. tanah 14. Perubahan benda cair menjadi padat dinamakan.... a. membeku b. mencair c. menyublim d. menguap 15. contoh perubahan mencair terjadi pada... a. es batu yang berubah menjadi cair b. air panas yang berubah menjadi air c. air panas yang berubah menjadi uap ketika mendidih d. kamper yang semakin lama semakin habis e. semen yang menjadi keras karena tercmpur air 16. Proses perubahan dari benda cair menjadi padat dinamakan a. mencair b. menguap  c. membeku 



144    d. menyublim 17. Es yang dibiarkan diruang terbuka lama lama akan meleleh. ini membuktikan bahwa terjadi perubahan wujud benda yaitu... a. menguap  b. membeku c. mencair d. mengembun   18. Perubahan yang terjadi pada lilin yang dinyalakan adalah... a. mencair kemudian membeku b. membeku kemudian mencair c. mencair kemudian menguap d. menguap kemudian mengembun 19. Berikut perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula disebut... a. air yang didinginkan b. lilin yang dipanaskan c. air yang dipanaskan d. kertas yang dibakar 20. perubahan wujud benda dari cair ke gas adalah... a. mengembun b. menguap c. meyublim d. membeku       



145    LAMPIRAN 13 

mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas     : Va/2 

bentuk / jumlah Soal  : pilihan ganda 20  1. B  6. C  11. C  16. C 2. D  7.  A  12. B  17. C 3. B   8.  A  13. D  18. A 4. D  9.  C  14. A  19. D 5. C  10. B   15. A  20. A               



146    LAMPIRAN 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah :SD Negeri  17 Kendari  

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 
Tema 7 :Benda-Benda di Sekitar Kita   
Subtema 2 :Benda dalam Kegiatan Ekonomi 
Pembelajaran ke- : 1 

Fokus Pembelajaran :  IPA 
Siklua II : pertemuan I 

Alokasi Waktu :2 x 35 menit 
Tujuan Pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan tentang benda-benda yang ada disekitar kita 2. siswa berlatih membuat bagan tentang materi 3.  siswa dapat menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat 4. siswa melakukan eksperimen tentang larutan dan menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan  zat campuran heterogen dalam bentuk laporan. 

A. KOMPOTENSI INTI (KI) a. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  b. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  c. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 



147    d. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 IPA 

 Kompetensi Dasar 3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan  campuran). 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari.  Indikator  3.9.1 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan campuran) 4.9.1 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 
C. Materi Pelajaran   zat tunggal dan zat campuran 
D. Metode Pembelajaran   Pendekatan Pembelajaran : Saintifik.  Model Pembelajaran   : problem based instruction  metode   : tanya jawab dan demonstrasi  
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  Tahap Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu Kegiatan Awal 1. Siswa berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh guru atau salah satu siswa yang ditunjuk 2. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa 15 menit 



148    3. Apersepsi 4. Guru menyampaikan  tema 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran Kegiatan Inti a. guru menjelaskan tema yang akan diajarakan  b. guru membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok. setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang  c. selanjutnya guru meminta kepada siswa untuk mengamati iklan gambar minuman yang ada di buku siswa  d. kegiatan selanjutnya guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang iklan gambar minuman yang ada pada buku siswa  1. manakah minuman yang termaksut zat campuran? 2. manakah minuman yang termaksut zat tunggal ? e. guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan dengan mengangkat tangannya f. kegiatan selanjutnya guru memancing siswa dengan rasa ingin tahu “ apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran “ g. kegiatan selanjutnya siswa diminta untuk membacakan materi yang ada di buku siswa tentang materi, zat tunggal dan zat campuran h. guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada  materi yang belum di pahami i. guru menjawab pertanyaan siswa  45 menit 



149    j. selanjutnya guru membagikan LKK  k. kegiatan selanjutnya guru menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan  tentang materi beserta contohnya kedalam bentuk bagan seperti contoh yang ada dibuku siswa  l. kegiatan selanjutnya sebelum melakukan ekperimen guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan alat dan bahan yang telah disediakan dan siap untuk di praktekan  m. siswa melakukan eksperimen untuk mengetahui kedua sifat zat tersebut n. setiap kelompok membuat hasil ekperimen dan melaporkannya didepan kelas Kegiatan Penutup o. melakukan refleksi dengan meminta salah-satu siswa untuk menyimpulkan materi p. guru meyuruh salah satu siswa untuk menyimpulkan materi q. guru menutup pembelajaran dan bersama-sama mengucapkan hamdala, mempersilahkan peserta didik pulang dan memberi salam kepada guru r. tiba dirumah siswa memberi salam pada orang tua 

10 Menit  
F. Media/Alat , Bahan dan Aumber Belajar  Media/ Alat  : Teks Bacaan dan Beragam Benda di Kelas dan Lingkungan Sekitar  Bahan    : Air, Gula Putih, Kopi Bubuk  



150     Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 7: Benda-Benda di Sekitar 

Kita  . Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

G. Kreteria Penilaian   Penilaian kognitif diambil dari LKS yang diberikan disetiap pertemuan         Kendari, 17 April 2019 

Wali Kelas      Peneliti  

 

 

 
Nulasta Mustakim S.Pd    Yuyun Israwati 

    NIP. 198902122019032010   15010104083 
 

    

 

    Mengetahui  
    Kepala Sekolah SDN 17 Kendari 
 
 
 
 
     
 

  
        



151    LAMPIRAN 15 

 Lembar Kerja Kelompok   

SIKLUS II Pertemuan ke I 

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM 
 



152      



153      



154      



155      



156    LAMPIRAN 16 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari  Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : II, Pertemuan I 
No Aspek Yang Diamati terlaksana 

keterangan 
1.  A. Pendahuluan YA TIDAK  1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa √    2. Guru mengabsensi √    3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran √    4. Guru melakukan apersepsi  √   5. Guru menyampaikan tema yang akan diajarkan √    6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √   

2.  B. Kegiatan Inti      1. Guru menjelaskan tentang tema yang akan diajarkan tentang benda-benda disekitar kita √    2. guru membagikan kelompok sebanyak 6 kelompok yang terdiri  dari 4-6 orang  √    3. Guru memerintahkan siswa √   



157    untuk mengamati iklan gambar minuman yang dibuku siswa  4. Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang iklan gambar minuman  √    5. dengan rasa ingin tahu guru memberikan pertanyaan tantang  “ zat tunggal dan zat campuran” √    6. guru meminta siswa untuk membacakan materi yang ada dibuku siswa yang ada di hal. 62  7. guru memerintahkan siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami 8. guru menjawab pertanyaan  9. guru memerintahkan siswa untuk mebuat kesimpulan tentang materi beserta contohnya kedalam bentuk bagan   √    10. guru menyuruh siswa untuk memperlihatkan alat dan bahan yang telah disediakan untuk melakukan eksperimen √   
3 C. Penutup     1. Guru memberikan bimbingan √   



158    pada siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran  2. Guru melakukan refleksi pada semua kegiatan √    3. Guru memotivasi dan menasehati siswa  √   4. Guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran secara bersama-sama dan mengucapkan hamdala √    
Jumlah skor 

19    
Skormaksimal 

21    
Persentase % 

90,47%           Kendari,   17 April 2019  
kolaborator        Peneliti 

 

 

Nulasta Mustakim S.Pd        Yuyun Israwati 
NIP. 198902122019032010     15010104083  
         
  
 

 



159    LAMPIRAN 17 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari  Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : II, Pertemuan I 
No Aspek yang diamati Terlaksana Keterangan YA TIDAK 1.   Siswa tertib untuk mengikuti pembelajaran √   2.  Siswa terlibat dalam berdoa dan pembukaan pembelajaran √   3.  Siswa Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru √   4.  Siswa duduk bersama kelompoknya √   5.  Siswa mengamati gambar minuman dibuku siswa   √   6.  Siswa mnjawab pertanyaan   √   7.  Siswa membacakan materi dibuku siswa hal. 62  √   8.  Siswa membuat kesimpulan tentang materi beserta contohnya kedalam bentuk bagan √   9.  Siswa memperlihatkan alat dan baham yang telah disediakan √   10.  Siswa melakukan eksperimen zat tunggal dan zat campuran  √   11 Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan √   12 Siswa aktif bekerja sama dalam kelompoknya √   13 Siswa membuat hasil eksperimen dan melaporkan hasilx kedepan kelas √   14 Siswa selalu berada di tempat duduknya saat proses pembelajaran   √   15 Siswa berani maju dan mempresentasikan hasil ekperimen  didepan kelas √   



160    16 Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan √     17 Siswa bertanya tentang materi yang belum di mengerti sifat campuraan  √  18 Siswa menyimpulakan materi √   19 Siswa dan guru bersama-sama menutup pembelajaran √   20 Siswa dan guru sama-sama berdoa sebelum pulang  √   
Jumlahskor 19   
Skormaksimal 20   
Persentase % 95%                     Kendari, 17 April   2019 
kolaborator       Peneliti 

 

 
Nulasta Mustakim S.Pd    Yuyun Israwati 
NIP. 198902122019032010    15010104083 
 
       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



161    LAMPIRAN 18 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Sekolah :SD Negeri  17 Kendari 
Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 
Tema 7 :Benda-Benda di Sekitar Kita   
Subtema 1 :Benda tunggal dan campuran 
Pembelajaran ke- : 5 
Fokus Pembelajaran :  IPA 
Siklus II  :pertemuan II 
Alokasi Waktu :6 x 35 menit(6 JP) 

Tujuan Pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda yang ada pada tabel, siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran secara benar 2. Siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran  . 
A. KOMPOTENSI INTI (KI) a. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  b. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  c. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. d. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 IPA 
 Kompetensi Dasar 3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan  campuran). 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Indikator   3.9 mengelompokan dalam bentuk sehari-hari berdasarkan komponen penyusunannya ( zat tunggal dan zat campuran ) 
C. Materi Pelajaran   mengidentifikasi sifat campuran 



162    D. Metode Pembelajaran   Pendekatan Pembelajaran : Saintifik.  Model Pembelajaran   : problem based instruction  metode   : simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab dan     demonstrasi   
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  Tahap Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu Kegiatan Awal 1. Siswa berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh guru atau salah satu siswa yang ditunjuk 2. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa 3. Guru menanyak kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran  4. Apersepsi 5. Guru menyampaikan  tema 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 15 Kegiatan Inti a. guru menjelaskan tema yang akan diajarakan  b. guru membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok. setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang  c. guru menjelaskan sifat campuran  d. selanjutnya guru bertanya kepada siswa  e. selanjutnya siswa akan melakukan dua percobaan atau eksperimen f. selanjutnya untuk percobaan pertama siswa meyediakan gelas plastik, sendok plastik, air, gula, pasir, perwarna makanan, dan minyak g. selanjutnya guru meminta siswa untuk mencampurkan bahan sesuai petunjuk yang ada dibuku siswa, kemudian siswa mengidentifikasi sifat campuran h. setelah melakukan percobaan guru meminta kepada siswa untuk menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel seperti yang ada dibuku siswa i. kegiatan selanjutnya siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa dengan menuliskan zat yang tercampur sempurna dan zat yang tidak tercampur sempurna secara tertulis j. kegiatan selanjutnya guru meminta siswa maju didepan  mempresentasikan hasil eksperimenya didepan teman kelompok lainya k. kegiatan selanjutnya guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya sifat campuran jika belum dimengerti 45 



163    Kegiatan Penutup 1. Guru melakukan refleksi dengan meminta salah-satu siswa untuk menyimpulkan materi 2. guru menutup pembelajaran dan bersama-sama mengucapkan hamdala, mempersilahkan peserta didik pulang dan memberi salam kepada guru 3. tiba dirumah siswa memberi salam pada orang tua 

10  
F. Media/Alat , Bahan dan Aumber Belajar   Media/ Alat : Teks Bacaan dan Beragam Benda di Kelas dan  Lingkungan Sekitar  Bahan   : Air, Gula Putih, Kopi Bubuk, minyak, pasir, pewarna      makanan  
G. Kreteria Penilaian    Penilaian kognitif diambil dari penilaian Tes tertulis disetiap pertemuan         Kendari,  19 April 2019 

Wali Kelas      Peneliti  

 

 

 

Nulasta Mustakim S.Pd    Yuyun Israwati 
     NIP. 198902122019032010   15010104083 
   

 

    Mengetahui  
    Kepala Sekolah SDN 17 Kendari 
 
 
 
 
     
     



164    LAMPIRAN 19 

Lembar Kerja Kelompok 

SIKLUS II Pertemuan ke II 

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 



165      



166    LAMPIRAN 20 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17 Kendari  Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : II, Pertemuan I 
No Aspek Yang Diamati terlaksana Keterangan A.  A. Pendahuluan YA TIDAK  1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa √    2. Guru mengabsensi √    3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran √    4. Guru melakukan apersepsi √    5. Guru menyampaikan tema yang akan diajarkan √    6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √   

2.  B. Kegiatan Inti  
    1. Guru menjelaskan tentang tema yang akan diajarkan tentang benda-benda disekitar kita √    2. guru membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok yang terdiri  dari 4-6 orang  √    Guru mejelaskan tentang √   



167    sifat campuran   3. Guru memberikan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait tentang materi yang diajarkan  √    4. guru memerintahkan siswa untuk memperlihatkan alat dan bahan yang sudah disediakan” √    5. guru meminta siswa untuk mencampurkan bahan sesuai dengan petunjuk yang di buku siswa 6. guru meminta siswa untuk menuliskann hasil pengamatan kedalam bentuk tabel  7. guru memerintahkan siswa untuk mempresentasikan hasil eksperimennya didepan teman kelompoknya  8. guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum di mengerti   √   
3 C. Penutup 

    1. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menyimpulkan hasil √   



168    pembelajaran  2. Guru melakukan refleksi pada semua kegiatan √    3. Guru memotivasi dan menasehati siswa  √   4. Guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran secara bersama-sama dan mengucapkan hamdala √    
Jumlah skor 

18    
Skormaksimal 

19    
Persentase % 

94,73%           Kendari, 19 April  2019  
kolaborator       Peneliti 
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169    LAMPIRAN 21 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION Satuan Pendidikan : SD Negeri 17  Kendari  Kelas    : Va Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  Siklus   : II, Pertemuan II 
No Aspek yang diamati Terlaksana Keterangan YA TIDAK 1.   Siswa tertib untuk mengikuti pembelajaran √   2.  Siswa terlibat dalam berdoa dan pembukaan pembelajaran √   3.  Siswa Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru √   4.  Siswa duduk bersama kelompoknya √   5.  Siswa menjawab pertanyaan guru  √   6.  Siswa memperlihatkan alat dan bahan  √   7.  Siswa melakukan dua percobaan  √   8.  Siswa menyediakan gelas plastik, sendok plastik, air, gulu, pasir, pewarna makanan, dan minyak √   9.  Siswa mencampurkan bahan sesuai dengan petunjuk yang ada dibuku siswa √   10.  Siswa mngidentifikasi sifat campuran  √   11.  Siswa melakukan eksperimen √   12.  Siswa aktif bekerja sama dalam kelompoknya √   13.  Siswa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel   √   14.  Siswa menjawab pertanyaan yang ada dibuku siswa   √   15.  Siswa berani maju dan mempresentasikan hasil ekperimen  didepan kelas √   16.  Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan √    



170     17.  Siswa bertanya tentang materi yang belum di mengerti sifat campuraan √   18.  Siswa menyimpulakan materi √   19.  Siswa dan guru bersama-sama menutup pembelajaran √   20.  Siswa dan guru sama-sama berdoa sebelum pulang  √   
Jumlahskor 20   
Skormaksimal 20   
Persentase % 100%                   Kendari, 19 April  2019 

Kolaborator      Peneliti 

 

          
Nulasta Mustakim, S.Pd     Yuyun Israwati 
NIP. 198902122019032010    NIM. 15010104083   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171    LAMPIRAN  22 

Nama dan kelas  :   

mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas    : Va/2 

bentuk / jumlah Soal : pilihan ganda 20 

petunjuk :  

bacalah setiap soal dengan cermat agar anda bisa dapat menjawab dengan 

baik dan benar 1. berikut ini yang merupakan kelompok unsur non logam adalah a. hidrogen,nitrogen, dan oksigen b. natrium, magnesium, dan alumunium c. karbon, fosfor, dan kalium d. nitrogen, silikon, dan raksa 2. Campuran yang homogen (tidak bisa dibedakan lagi zat penyusunannya) disebut juga sebagai... a. Larutan b. Kaloid c. Suspensi d. Semua Salah 3. Bahan adukan kopi yang sudah dicampur termaksud contoh dari zat campuran... a. Heterogen b. Homogen c. Solut d. Kaloid 4. Besi, air, tanah, dan udara merupakan contoh a. unsur b. senyawa c. campuran 



172    d. materi 5. suatu zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih , yang terbentuk secara disebut... a. unsur b. senyawa c. campuran  d. molekul unsur  6. Berikut ini manakah yang merupakan unsur? a. Gula, pita magnesium, susu b. Air, pasir, udara c. Soda kue, bubuk kopi, kloroform d. Cincin platina-kristal iodium-batang karbon diambil dari dalam baterai  7. Klasifikasi materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran, dan zat tunggal terbagi dua yaitu.. a. Homogen dan heterogen b. Unsur dan senyawa c. Kimia dan fisika  d. Intrinsik dan ekstrinsik  8. Teh manis,  sirup merupakan contoh dari  zat campuran.... a. Homogen b. Heterogen c. Unsur  d. Senyawa 9. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut …. a. senyawa b. unsur 



173    c. campuran d. larutan 10. Berikut ini adalah nama-nama unsur, kecuali …. a. oksigen b. nitrogen c. udara d. besi 11. Berikut ini yang merupakan kelompok unsur non logam adalah …. a. hidrogen,nitrogen, dan oksigen b. natrium, magnesium, dan alumunium c. karbon, fosfor, dan kalium d. nitrogen, silikon, dan raksa 12. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah …. a. makanan b. air laut c. larutan gula d. air sungai 13. Tiga unsur paling banyak yang menyusun tubuh manusia adalah  . . . . a. Oksigen, karbon dan hidrogen b. Oksigen, belerang dan fosfor c. Hidrogen, karbon dan aluminium d. Karbon, silikon dan belerang 14. Senyawa merupakan gabungan dari zat berikut kecuali  . . . . A. Unsur B. Senyawa dengan unsur 



174    C. Senyawa dengan senyawa D. Senyawa dengan campuran  15.  Beriku ini yang merupakan sifat dari senyawa adalah .... a. disusun oleh beberapa zat b. dapat dipisahkan secara reaksi kimia c. sifat unsur penyusunnya masih nampak d. terbentuk dari perubahan fisika  16. Yang termasuk campuran heterogen adalah.... a. larutan gula b. air garam c. udara d. campuran gula dengan garam  17. contoh wujud unsur yang berupa gas adalah... a. raksa b. oksigen c. besi d. emas 18. logam adalah contoh campuran homogen yang berwujud ... a. gas b. elastis c. padat d. cair 19. emas, perak, tembaga adalah contoh logam yang banyak dimanfaatkan manusia sebagai... a. perhiasan b. bahan pembersih c. campuran makanan d. bahan bangunan 



175    20. Air merupakan gabungan antara hidrogen dan... a. helium b. nitrogen c. oksigen d. karbon       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176     LAMPIRAN 23 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

KELAS/SEMESTER  : Va/2 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda  1. A   6. D  11. A  16. D 2. A   7. B  12. C  17. B 3. A   8. A  13. A  18. C 4. D   9. B  14. A  19. A 5. C   10.C  15. B  20. C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177    LAMPIRAN 24 PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI)       Depan Sekolah    Depan Sekolah   Kegiatan Eksperimen PBI       Kegiatan Eksperimen PBI 



178     Foto Bersama Guru Kelas  Suasana Penerapan Model Pembelajaran PBI dengan Melakukan Percobaan/Eksperimen  



179     Suasana penerapan model Pembelajaran PBI dengan melakukan percobaan/eksperimen      Siswa Mengisi LKK     Siswa Mengisi LKK              



180    Siswa Menjawab Pertanyaan  
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