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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Kurikulum KTSP sampai saat ini masih diberlakukan sejak tahun ajaran 

2006/2007 yang mengacu standar isi dan standar kompetensi kelulusan pada 

pendidikan dasar (SD) yang telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 

2006, serta paduan pengembangan KTSP dikeluarkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pelaksanaan KTSP tentang SI SKL mengacu 

pada permendiknas nomor 24 tahun 2006 untuk pendidikan dasar dan menengah 

sebagaimana diterbitkan oleh pemerintah 

KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi 

luas pada setiap satuan pendidikan dan melibatkan pendidikan masyarakat dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar disekolah dan dikembangkan sesuai 

dengan kondisi satuan pendidikan, serta social budaya masyarakat setempat dan 

peserta didik yang mengembangkan ide tentang kurikulum yang diletakkan pada 

posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu sekolah dan satuan 

pendidikan yang bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan satuan 

pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan 

mendorong sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan  

Menurut  Mulyasa (2006: 180)  Struktur KTSP memuat mata pelajaran, 

muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, 

penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis 

global. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman dan 

keluasan muatan kurikulum untuk setiap mata pelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai 
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dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi 

tersebut mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan 

berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan pengembangan diri 

merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.  

Menurut Carin (dalam Yusuf, 2007:1) menyatakan bahwa IPA sebagai 

produk atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. 

Jadi pada hakikatnya IPA terdiri dari tiga komponen yaitu sikap ilmiah, proses 

ilmiah, Hal ini berarti bahwa IPA tidak hanya terdiri dari atas kumpulan 

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, IPA juga merupakan 

kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala-gejala 

alam yang belum dapat direnungkan. 

Dalam KTSP menyebutkan bahwa, pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. (KTSP, 2006: 484). 

Menurut Depdiknas (2006:575) yang berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah bahwa standar kompetensi IPA merupakan standar 

minimum yang secara nasional yang harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi 

acuan dalam pengembangan kurikulum setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK 

dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun bekerja 

secara ilmiah dengan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh pihak guru 

Mata pelajaran IPA merupakam ilmu pengetahuan disertai ketrampilan 

yang harus berfikir secara logis berupa percobaan-percobaan. Ketika menerapkan 

pendidikan dalam kegiatan pembelajaran adanya kesulitan-kesulitan yang dialami 
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peserta didik pada mata pelajaran tertentu misalnya mata pelajaran IPA yang 

merupakan salah satu pelajaran wajib  dan menuntut peserta didik berfikir secara 

konkrit yang berdasarkan dengan alam sekitar kita. Mata pelajaran IPA juga 

menuntut siswa dalam bentuk ketrampilan yang menempatkan aktivitas nyata 

terhadap objek yang dipelajari dan sikap yang diperlukan ketika menyesuaikan 

diri terhadap perubahan-perubahan disekelilingnya. Pada mata pelajaran IPA, 

pendidik ikut menerapkan kehidupan sehari-hari yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Sehingga peserta didik akan mengalami kesulitan memahami 

dan menerapkan konsep IPA dalam bentuk fakta dan teori yang merupakan suatu 

proses penemuan-penemuan yang sistematis. 

Adapun tujuan dari pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang tertuang dalam 

KTSP adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin 

tahu,sikap positip dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat, (4) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran 

untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam, (6) meningkatkankesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. (KTSP, 2006: 484)  

Menurut Sri Sulistorini (2007:42) Tujuan IPA di Sekolah Dasar seperti 

yang diamanatkan dalam kurikulum KTSP tidaklah hanya sekedar siswa memiliki 

pemahaman tentang alam semesta saja. Melainkan melalui pendidikan IPA siswa 

juga diharapkan memiliki kemampuan, (1) Mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 
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kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan, (3) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Oleh karena itu IPA merupakan salah 

satu mata pelajaran yang penting bagi siswa karena perannya sangat penting 

berguna dalam kehidupan sehari-hari 

Mutu pelajaran IPA perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk 

mengimbangi perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan mutu pada mata 

pelajaran tersebut tentu banyak tantangan yang perlu dihadapi, sementara masih 

banyak orang beranggapan bahwa mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang 

sulit karena disertai dengan keilmiahan 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran siswa 

SD adalah hasil belajar IPA yang belum tuntas yaitu belum mencapai KKM yang 

telah ditentukan. Salah satu factor dalam pembelajaran IPA, guru lebih banyak 

berceramah sehingga peserta didik cepat bosan ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran maka akan berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh 

siswa. Rendahnya hasil belajar juga terjadi pada Ulangan Harian  pada  mata 

pelajaran IPA kelas 2 SD dengan nilai rata- rata 65,58. 

Berikut hasil rata-rata ulangan harian SD Negeri Raci 02 Batangan tahun 

ajaran 2016/2017. Pada tabel dibawah ini dapat dibandingkan perolehan nilai mata 

pelajaran IPA diantara lima mata pelajaran 

Mata pelajaran Rata-rata nilai ulangan harian 

Bahasa Indonesia 80,00 

Matematika 70.00 

IPA 65,58 

IPS 70,50 

PKN 80,53 

 

Hal tersebut, diperkirakan karena kurang pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran IPA karena para siswa menganggap pelajaran IPA sulit dipahami dan 

belum dapat menyerap hal yang bersifat abstrak. Berdasarkan pengamatan SD 

Negeri Raci 02 Batangan dengan jumlah siswa 26 anak yang terdiri dari 12 anak 
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perempuan dan 14 anak laki-laki. Dalam proses pembelajaran kurang adanya 

media, model ataupun ,metode yang tepat sehingga membuat siswa pasif. 

Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar mengajar sehingga terjadi 

interaksi aktif antara guru dan siswa. Mengacu hal tersebut maka guru harus 

kreatif dan tepat dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang akan 

menimbulkan hasil belajar yang memuaskan. Hal tersebut sangatlah penting 

karena dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan dunia IPA (sains). Ketika 

diterapkan pada tingkatan kelas 2 SD Raci 02, yang termasuk kelas rendah maka 

baiknya, pembelajaran IPA jika dilaksanakan dengan  menggunakan model 

pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan bisa diterapkan secara aktif.  

Anak didik usia SD juga berada pada tahap usia bermain, dimana anak suka 

melakukan permainan-permainan dengan teman sebayanya. Kurnia (2007: 1-21) 3 

berpendapat bahwa anak usia SD senang bermain dalam kelompoknya dengan 

melakukan permainan yang konstruktif dan olahraga.Oleh karena itu, dalam 

membelajarkan siswa diperlukan model pembelajaran yang baik, tepat, bervariasi 

dan menyenangkan agar materi pembelajaran yang diajarkan dapat dipahami oleh 

siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangananak 

usia SD yaitu model pembelajaran kooperatif.  

Penerapan model kancing gemerincing termasuk teknik yang diterapkan 

dalam pembelajaran kooperatif.  Model kancing gemerincing ini menggunakan 

alat kancing yang digunakan sebagai mengeluarkan pendapat atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Model pembelajaran kancing 

gemirincing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang  

memberikan kesempatan siswa untuk dapat aktif dalam kelas secara merata. 

Dalam kegiatan siswa ini dirangsang secara kelompok untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dan  diharapkan dengan belajar menggunakan model kancing 

gemerincing, hasil belajar IPA memuaskan dan dapat mempelajari mata pelajaran 

IPA dengan mudah. Menggunakan model pembelajaran kancing gemerincing 

dengan mengenalkan materi pembelajaran IPA, maka penulis berupaya 

menerapkan model pembelajaran kancing gemerincing sebagai salah satu 
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alternatif pembelajaran yang bermakna yang bermuara pada pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

Terhadap masalah yang dihadapi dalam kegiatan mengajar, maka peneliti 

menetapkan alternative tindakan dengan menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil maksimal dalam kegiatan 

pembelajaran, dalam hal ini peneliti memilih model kancing gemerincing karena 

model tersebut dapat dipakai semua tingkatan kelas dan semua mata pelajaran. 

Dalam kegiatan kancing gemerincing ini siswa memberikan kesempatan yang 

sama untuk berperan dalam kelompoknya masing-masing 

Menurut Lie (2008:63) “Kancing Gemerincing adalah salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota kelompoknya 

mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain.” 

Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing adalah 

mengorganisasikan berbagai interaksi proses pembelajaran menjadi cahaya yang 

melejitkan prestasi siswa menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan 

cara dan alat yang tepat. Seperti memanfaatkan ikon-ikon sugesti yang 

membangkitkan semangat belajar siswa, penyajian materi yang prima sehingga 

siswa belajar secara mudah dan alami  

Berdasarkan permasalahan yang ada, serta alternative tindakan yang 

peneliti berikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitihan dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 2 SDN Raci 02 

Tahun ajaran 2016/2017 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Model Pembelajaran yang dilakukan kelas 2 SD Negeri Raci masih 

menggunakan metode ceramah yang membuat para siswa monoton dan 

tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari penggunaan metode 

yang kurang membuat keaktifan para siswa  maka muncul beberapa 

permasalahan yang diantaranya sebagai berikut: 
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1.2.1 Guru masih menggunakan model ceramah yang kurang 

memberikan fasilitas kepada siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar 

1.2.2 Hanya beberapa siswa yang aktif bertanya dan menjawab ketika 

guru memberikan stimulus 

1.2.3 Siswa bermain sendiri ketika guru menerangkan dalam kegiatan 

belajar mengajar berlangsung 

1.2.4 Pemahaman siswa tentang materi mata pelajaran IPA masih 

membingungkan sehingga hasil belajar rendah 

1.3 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitihan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

dapat meningkatkan hasil  belajar IPA siswa kelas 2 SD Negeri 

Raci 02? 

1.4 Tujuan Penelitihan 

Penelitihan tindakan bertujuan untuk: 

Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas 2 SD Negeri Raci 02 

1.5 Manfaat Penelitihan 

Penelitihan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat praktis dan 

teoritis 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitihan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan untuk kegiatan penelitihan selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

a. Bagi siswa 

Sebagai sarana meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran IPA 

Meningkatkan hasil pembelajaran IPA 
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b. Bagi guru 

Untuk menambah pengalaman guru dalam meningkatkan hasil 

belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  

c. Bagi sekolah 

Sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

JUDUL: Penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Pada Siswa Kelas 2 SDN RACI 

Kabupaten Batangan 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat Instrumen 

1 Ketrampilan 

guru dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

kancing 

gemerincing 

Melaksanakan awal 

pembelajaran 

Menyampaikan materi dengan 

bantuan media gambar 

Membentuk kelompok kecil 

secara heterogen  berdasarkan 

tingkat kemampuan siswa 

Guru memberikan kancing 

kepada setiap kelompok sebagai 

alat diskusi 

Memberikan soal atau 

pertanyaan siswa sebagai bahan 

diskusi 

Membimbing siswa dalam 

berdiskusi 

Guru membimbing siswa untuk 

maju menyampaikan hasil 

diskusi 

Membimbing siswa yang belum 

dengan materi dan memberikan 

kesimpulan 

Guru menutup pembelajaran 

Guru 

Foto 

Lembar observasi 

3 2 Aktivitas siswa 

kelas 2 SDN 

RACI 02 dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kancing 

gemerincing 

Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran  

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Keaktifan siswa dalam bertanya  

Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

Ketertiban siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajran kancing 

gemerincing 

Keaktifan siswa dalam kerja 

kelompok 

Membuat kesimpulan materi 

pembelajaran 

Menyampaikan hasil diskusi 

Mengerjakan hasil evaluasi 

Siswa  

Foto 

 

3 Hasil belajar 

siswa kelas 2 

SDN RACI 02 

dengan mata 

pelajaran IPA 

dengan 

menggunakan 

Nilai yang diperoleh siswa 

 

Hasil evaluasi 

siswa 

Tes Tertulis 
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model 

pembelajaran 

kancing 

gemerincing 

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Aspek yang 

diamati 

Indicator No 

item 

 

Kegiatan  

Minat  Perhatian siswa 

terhadap materi 

yang dipelajari 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menggunakan 

buku teks atau panduan 

pembelajaran untuk 

membantu memecahkan 

masalah yang disajikan 

oleh guru 

Perhatian siswa 

dalam menanggapi 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diajukan guru 

3  Siswa memahami materi 

yang dipelajari 

Partisipasi aktif 

dalam diskusi 

4 

 

 

Siswa mengonstruksi 

kesimpulan berdasarkan 

pertanyaanarahan guru 

Interaksi  Interaksi siswa 5 Siswa bertanya atau 
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dengan guru atau 

siswa lainnya 

meminta penjelasan guru 

atau teman terhadap 

persalahaan dalam materi 

kedisplinan Disiplin dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

6 Siswa melakukan 

tindakan yang tidak 

sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran 

 Kemandirian dalam 

mengerjakan tes 

7 Siswa mengerjakan 

tugas/latihan dengan 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETRAMPILAN GURU 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe kancing gemerincing untuk 

meningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 2 SD Negeri Raci 02 

Batangan 

 

 

 

Ketrampilan guru  Langkah pembelajaran 

model kancing 

gemerincing  

Indicator ketrampilan 

dalam pembelajaran 

kancing gemerincing  

Ketrampilan membuka 

pelajaran 

Guru menjelaskan materi 

dengan menunjukkan 

Melaksanakan awal 

pembelajaran 
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Ketrampilan bertanya 

Ketrampilan 

menggunakan model 

pembelajaran 

Ketrampilan 

menjelaskan materi 

Ketrampilan mengajar 

siswa dalam 

berkelompok 

Ketrampilan mengelola 

kelas 

Ketrampilan 

memberikan penguatan 

Ketrampilan 

membimbing dalam 

diskusi 

Ketrampilan menutup 

pelajaran 

gambar 

Benda padat dan benda 

cair 

Guru membnetuk 

kelompok menjadi 5 

kelompok 

Guru menyiapkan sebuah 

kotak kecil berisi kancing 

untuk alat diskusi 

Guru memberikan soal 

sebagai bahan diskusi 

dalam kelompok 

Guru membimbing 

jalannya diskusi dengan 

menggunakan langkah 

model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing 

gemerincing 

Guru juga menghimbau 

apabila siswa kehabisan 

kancing yang sebagai alat 

diskusi, siswa dilarang 

menjawab lagi karena 

kesempatan telah habis 

Guru membimbig siswa 

untuk mempersentasikan  

hasil kelompok 

Menyampaikan amteri 

pembelajaran 

Membentuk kelompok 

secara heterogen  

Guru memberikan 

kancing masing-masing 

kelompok untuk 

dijadikan alat diskusi 

Memberikan soal kepada 

siswa sebagai bahan 

diskusi 

Membimbng siswa dalam 

diskusi kelompok 

Guru membimbing siswa 

yang belum memahami 

materi dan memberikan 

kesimpulan 

Menutup pembelajaran 

 

Jumlah skor…kategori… 

Criteria ketrampilan guru Kategori Nilai  

30,5≤skor ≤40 Sangat baik A 
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20≤skor ≤30,5 Baik  B 

9,5≤skor≤20 Cukup C 

0≤skor≤9,5 Kurang D 

        Pati, ….Agustus 2016 

 

 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe kancing gemerincing untuk 

meningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 2 SD Negeri Raci 02 

Batangan 

 

AKTIVITAS SISWA AKTIVITAS SISWA 

MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN 

KOOOPERATIF TIPE 

KANCING 

GEMERINCING 

INDIKATOR 

AKTIVITAS SISWA 

DALAM 

PEMBELAJARAN 

Aktivitas visual( 

membaca, mengamati, 

mempelajari gambar) 

Aktivitas lisan  

(mengajukan pertanyaan 

dan mengemukakan 

pendapat) 

Aktivitas mendengarkan 

(mendengarkan 

penjelasan guru, 

mendengarkan penjelasan 

teman dalam satu 

kelompok, mendengarkan 

penjelasan kelompok lain) 

Aktivitas 

Siswa mengamati gambar 

yang ditayangkan guru 

Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

Siswa berkelompok 

menjadi 4-5 kelompok 

Siswa berdiskusi atas 

pertanyaan yang diberikan 

guru 

Siswa mengemukakan 

pendapat dalam berdiskusi 

Siswa menulis hasil 

jawaban 

Siswa menyampaikan hasil 

diskusi 

Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

Menangapi apersepsi 

Mengamati gambar 

Mendengarkan penjelasan 

guru 

Berkelompok secara 

heterogen  

Mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan model 

kancing gemerincing 

Menyampaikan hasil 

diskusi 

Mengerjakan soal evaluasi 
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menulis(menulis jawaban 

dan menjawab tes) 

Aktivitas mental 

(mengingatkan teman, 

kerjasama dalam diskusi 

mengerjakan soal ) 

Aktivitas emosional 

(berani menjawab 

pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat 

serta focus pada materi) 

Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe kancing gemerincing untuk 

meningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 2 SD Negeri Raci 02 

Batangan 

 

NAMA SD   : SD NEGERI RACI 02 

KELAS/ SEMESTER  :II/1 

MAPEL   :IPA 

NAMA GURU  :TANTI JUMIATI 

HARI/TANGGAL  : 

PETUNJUK   : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indicator pengamatan. 

a. Jika descriptor tidak Nampak sama sekali, maka beri tanda cek (√) 

pada tingkat kemampuan 0 

b. Jika descriptor Nampak 1, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1 

c. Jika descriptor Nampak 2, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2 

d. Jika descriptor Nampak 3, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3 

e. Jika descriptor Nampak 4, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4 

NO Indikator Descriptor  Cek (√) Tingkat kemampuan Skor 

1 Membuka 

pelajaran 

(ketrampilan 

membuka 

mengucapkan salam 

berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-

masing  

 0 1 2 3 4  
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pelajaran) Mengecek kehadiran 

siswa 

Apersepsi 

Menanyakan materi 

yang lalu 

Memberikan motivasi  

2 Menyampaikan 

materi 

Menyampaikan materi 

Menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami 

       

3 Mengelola kelas Memebrikan petunjuk 

yag jelas 

Menegur dan 

mengingatkan 

Memusatkan perhatian 

kelompok 

 

       

4 Membentuk 

kelompok kecil 

secara heterogen 

berdasarkan 

tingkat 

kemampuan siswa 

Mengatur Pembentukan 

kelompok  

Mengatur tempat 

duduk siswa 

Membimbing siswa 

dalam berkelompok 

       

5 Memberikan 

kancing baju 

kepada setiap 

kelompok sebagai 

bahan diskusi 

Membagikan lembar 

kerja siswa kepada 

setiap kelompok 

Membagikan kancing 

baju sebagai alat 

diskusi 

Memberikan petunjuk 

penerapan model 

kancing gemerincing 
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Memberikan waktu 

untuk siswa berdiskusi 

 

6 Membimbing 

diskusi kelompok 

Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

Berkeliling membagi 

perhatian setiap 

kelompok 

       

7 Prensentasi  Membimbing siswa 

melakukan presentasi 

Mendengarkan 

pendapat yang 

disampaikan setiap 

kelompok 

       

8 Memberi 

penghargaan dan 

penguatan  

Member penguatan 

dengan sentuhan dan 

berupa kata-kata 

Member penghargaan 

pada setiap kelompok 

yang percaya diri 

mengutarakan 

pendapat. 

       

9 Menutup 

pembelajaran 

Menyimpulkan materi 

Memberika  refleksi] 

Memberikan soal 

evaluasi 

Memberikan tindak 

lanjut. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe kancing gemerincing untuk 

meningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 2 SD Negeri Raci 02 

Batangan 

 

 

NAMA SD   : SD NEGERI RACI 02 

KELAS/ SEMESTER  :II/1 

MAPEL   :IPA 

NAMA GURU  :TANTI JUMIATI 

HARI/TANGGAL  : 

PETUNJUK   : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indicator pengamatan. 

f. Jika descriptor tidak Nampak sama sekali, maka beri tanda cek (√) 

pada tingkat kemampuan 0 

g. Jika descriptor Nampak 1, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 1 

h. Jika descriptor Nampak 2, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 2 

i. Jika descriptor Nampak 3, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 3 
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j. Jika descriptor Nampak 4, maka beri tanda cek (√) pada tingkat 

kemampuan 4 

No Indikator  deskriptor Cek (√) Tingkat  Skor 

0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pembelajaran 

Masuk ruang 

kelas 

Menempati 

tempat duduk 

Menyiapkan 

buku 

Mengeluarkan 

alat tulis 

       

2 Menanggapi 

apersepsi 

Memberi 

tanggapan 

terhadap 

pertanyaan 

yang diajukan 

guru 

Semanggat 

dalam 

menerima 

pembelajaran 

Bertanya kalau 

ada materi 

yang belum 

paham 

       

3 Memperhatikan 

gambar yang 

ditayangkan guru 

Mengamati 

gambar 

Mengamati 

penjelasan guru 
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4 Mendengar 

penjelasan guru 

Sikap duduk 

baik 

Konsentrasi 

dalam 

mendengar 

penjelasan guru 

       

5 Berkelompok 

secara heterogen 

Berpindah 

tempat duduk 

dengan tertib 

Duduk 

berkelompok 

dengan rapi 

Bersemangat 

dalam 

berdiskusi 

       

6 Mengerjakan 

lembar kerja 

dengan model 

pembelajaraan 

kooperatif tipe 

kancing 

gemerincing 

Memperhatikan 

aturan main 

Berpartisipasi 

aktif dalam 

berdiskusi 

antusias 

Mengeluarkan 

pendapat 

Menggunakan 

waktu sebaik 

mungkin dan 

semaksimal 

 

       

7 Menyampaikan 

hasil diskusi  

Menulis 

denganrapi 
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hasil diskusi 

Membacakan  

jawaban hasil 

diskusi pada 

kelompok lain 

Menghargai 

saran dan 

perbedaan 

pendapat  

8 Mengerjakan soal 

evaluasi 

Mengerjakan 

dengan tenang  

Mengerjakan 

soal dengan 

mandiri 

       

Jumlah skor…kategori… 

Kategori aktivitas siswa Kategori Nilai  

24,5 ≤skor ≤32 Sangat baik A 

16≤skor ≤24,5 Baik B 

7,5 ≤skor ≤16 Cukup  C 

0≤skor ≤7,5 Kurang  D 

 

 

 

 

 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SD NEGERI RACI 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kurikulum  : KTSP 

Standar kompetensi : 

Alokasi waktu  :60 menit 
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Jumlah soal  :10 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok 

Indicator  Penilaian No 

soal Teknik 

penilaian 

Instrument 

penilaian 

2.1 

Mengidentifikasi 

cirri-ciri benda 

padat dan cair 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar 

 

 

Wujud 

benda 

1.1.1 Menunjukkan beragam jenis benda 

padat dan benda cair, perubahan 

bentuk serta kegunaannya yang ada 

dilingkungan sekitar 

1.1.2 Membedakan sifat benda padat dan 

benda cair 

1.1.3 menunjukkan contoh benda cair dan 

benda padat yang ada disekitar 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RPP 

 

Sekolah   : SD Negeri Raci 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA 

Kelas/semester  : 2 /I 

Alokasi waktu  : 1 x pertemuan ( 2x 35 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

2. Memahami teks pendek dengan membaca lancer dan membaca 

puisi anak 

IPA 

2 Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaanya serta perubahan wujud yang 

didapat dialaminya  

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) 

IPA 

2.1 Mengidentifikasi cirri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar 

 

C. Indikator 

Bahasa Indonesia 

2.1.2 Mengajukan pertanyaan bacaan 

IPA 



25 
 

 
 

2.1.1 Menunjukkan beragam jenis benda padat dan 

benda cair, perubahan bentuk serta kegunaannya 

yang ada dilingkungan sekitar 

2.1.2 Membedakan sifat benda padat dan benda cair 

2.1.3 menunjukkan contoh benda cair dan benda padat 

yang ada disekitar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

1. Siswa dapat mengajukan pertanyaan tentang isi cerita 

IPA 

1. Siswa dapat menunjukkan beragam jenis benda padat dan benda 

cair, perubahan bentuk serta kegunaanya dilingkungan sekitar 

2. Siswa dapat menyebutkan sifat benda padat dan cair 

3. Siswa dapat menunjukkan contoh benda cair dan benda padat yang 

ada disekitar 

E. Materi Ajar 

Bahasa Indonesia 

Mengajukan pertanyaan dapat memanfaatkan kata Tanya 

Bagaimana, apa, siapa, dimana,apabila, mengapa, berapa, kapan 

IPA 

Materi wujud benda 

ciri-ciri benda padat : 

1. Memiliki berat 

2. Menempati ruang 

3. Bentuknya tetap walaupun dipindahkan ke tempat lain 

4. Isinya tetap 

5. Contoh benda padat : sendok, gelas, panci, lemari dll 

Ciri-ciri benda cair : 

1. Memiliki berat 

2. Menempati ruang 

3. Bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya 
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4. Bisa mengalir 

5. Contoh benda cair : air, teh, susu, bensin, air putih 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : 

Model Pembelajaran : kancing gemerincing 

Metode pembelajaran : 

a. Ceramah 

b. Tanya Jawab  

c. Pengamatan 

d. Diskusi 

e. Penugasan 

 

G.    Media dan Sumber Belajar 

Media 

a) Kancing  

b) Corong 

c) Air 

d) Gelas 

e) Botol 

f) kelereng 

Sumber belajar 

a. buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam 2 karya Sri purwati halaman 58 

b. buku BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam karya S. Rositawaty-

Aris Muharam halaman 75 

 

H.    Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Siswa mengucapkan salam 

 5 Menit 
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b. Siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing  

c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Apersepsi 

e. Guru menggali materi prasyarat dengan 

menanyakan beberapa hal pada siswa 

antara lain: menanyakan gambar-gambar 

didalam kelas yang sesuai dengan materi 

Religius 

 

Disiplin 

 

Tanggung 

jawab 

 

2. Kegiatan Inti 

  Eksplorasi 

 

a. Guru mengajukan pertanyaan atau 

masalah yang dikaitkan dengan materi 

yang akan dibahas sesuai dengan 

gambar yang telah ditayangkan 

sehingga siswa dapat mengetahui 

konsep dari materi 

b. Guru menjelaskan macam-macam 

benda padat dan benda cair 

c. Guru menyampaikan materi sifat 

benda cair dan benda padat 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 Elaborasi 

a. Guru mengajak siswa untuk melakukan 

sebuah pengamatan tentang wujud benda cair 

dan benda padat 

b. Siswa dibagi kelompok-kelompok kecil 4-5 

siswa perkelompok 

c. Setiap kelompok guru memberikan kotak 

kecil yang berisikan kancing-kancing.  

d. Setiap siswa dalam masing-masing 

kelompok mendapatkan dua atau tiga buah 

kancing  

 

 

Kerja 

sama 

Disiplin 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

Tekun 

 

15 Menit 
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e. Setelah menerima kancing dari guru, setiap 

kelompok menyiapkan bahan-bahan yang 

akan dilakukan sebuah pengamatan tentang 

wujud benda 

f. Siswa menuangkan air kedalam gelas dan 

botol yang sudah ditandai dengan spidol 

selanjutkan siswa lain juga menuangkan 

kelereng dan pensil kedalam gelas dan botol 

untuk membuktikan wujud benda cair dan 

benda padat. 

g. Siswa kemudian menceritakan apa cirri-ciri 

benda padat dan benda cair  di depan kelas 

dan setiap kelompok memberikan kesimpulan 

setelah melakukan pengamatan. 

h. Setiap kali seorang siswa berbicara atau 

mengeluarkan pendapat/ide harus 

menyerahkan salah satu kancingnya;  

i. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa 

habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai 

semua rekannya juga menghabiskan kancing 

mereka.  

j. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan 

tugas belum selesai, kelompok boleh 

mengambil kesepakatan untuk membagi-

bagi kancing lagi dan mengulangi 

prosedurnya kembali 

 Konfirmasi 

a. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai 

materi yang masih belum mengerti 

 

3.  Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama dengan siswa membuat 

Religius 

Disiplin 

 15 Menit 
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kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang 

telah dipelajari 

b. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa 

c. Siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing–masing 

Rasa 

hormat 

dan 

perhatian 

 

 

H. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir 

Tehnik penilaian : tugas individu 

Bentuk penilaian : tes tertulis 

Alat penilaian  : pilihan ganda dan isian 

 

 

Indiaktor 

pencapaian 

Teknik penilaian Bentuk 

instrument  

Instrumen/soal 

4.2.1 Menunjukkan 

beragam jenis 

benda padat dan 

benda cair 

 

Tertulis Tes Sebutkan jenis-

jenis benda padat 

dan benda cair 

4.2.2 Membedakan 

sifat benda padat 

dan benda cair 

 

 

Tertulis  Apa perbedaan 

sifat benda padat 

dan cair? 

4.2.3 menunjukkan 

contoh benda cair 

dan benda padat 

yang ada disekitar 

 

 

Tertulis  Sebutkan contoh 

benda cair dan 

benda padat? 

CATATAN : 
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-  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) x 100. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial 

 

 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA  

Nama Kelompok : ......................................... 

Nama  

1.  .....................................  

2.  .................................... 

3. .....................................  

4. ...................................... 

 

Mengenal cirri-ciri benda padat dan benda cair 

Alat dan bahan 

a. Kancing baju 

b. Gelas botol dan corong 

c. Segelas air bersih 

d. Spidol 

e. kelereng 

Langkah-langkah  

1) Gunakan kancing sebagai kesempatan  untuk menjawab maupun 

mengemukakan bendapat 

2) Setiap anak mendapatkan 2 buah kancing 

3) Siapkan segelas air (beri tanda tinggihnya) amati bentuk dan jumlah air 

4) Tuang air dari gelas ke botol (dengan corong) amati bentuk air dalam botol 

5) Tuang air dari botol kembali ke gelas amati bentuk dan jumlah air 

6) Tuang kelereng kedalam botol dan gelas, amati bentuk benda dalam botol 

dan gelas 
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Pertanyaan 

a. Apakah bentuk air dan jumlah air  berubah setelah dipindah? 

b. Sebutkan yang termasuk benda cair  yang berada disekitarmu! 

c. Apa kesimpulannya setelah kamu melakukan praktek menurut petunjuk 

diatas! 

d. Ceritakan cirri-ciri benda cair dan benda padat setelah melakukan 

pengamatan! 

e. Sebutkan benda padat yang berada disekitarmu! 

 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 

 

Sekolah  : SD NEGERI RACI 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kurikulum  : KTSP 

Standar kompetensi : 

Alokasi waktu  :60 menit 

Jumlah soal  :10 

 

Kompetensi dasar  indikator Bentuk 

soal 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

cirri-ciri benda 

padat dan cair 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar 

 

Menunjukkan 

beragam jenis 

benda padat dan 

benda cair, 

perubahan 

bentuk serta 

kegunaannya 

yang ada 

dilingkungan 

sekitar 

Membedakan 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

3,4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,9,10 
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sifat benda 

padat dan benda 

cair 

Mengenal cirri-

ciri benda padat 

dan benda cair 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

C1 

 

7,8 

 

 

 

 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

1. Aku dipindah kewadah lain, aku tidak berubah bentuk,aku adalah… 

a. Benda padat 

b. Benda cair 

c. Benda gas 

2. Ana membeli teh botol, ana menuang teh botol kedalam gelas. Jumlah teh 

itu… 

a. Sama 

b. Berkurang 

c. bertambah 

3. Termasuk benda padat adalah… 

a. Kelereng 

b. Air hujan 

c. sirup 

4. Benda yang disebut benda cair adalah… 

a. Air 

b. Buku 

c. pensil 

5. Adi mengambil pensil dari meja. Pensil dimasukkan kedalam tas maka 

bentuk pensil adi adalah… 

a. Tetap 

b. Berubah 
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c. Seperti tas 

6. Yang termasuk benda cair adalah… 

a. Buku 

b. Spidol 

c. Air 

7. Salah satu cirri benda cair adalah… 

a. Selalu berubah 

b. Tetap 

c. Semakin bertambah 

8. Salah satu cirri benda padat adalah… 

a. Selalu berubah 

b. Tetap 

c. Semakin bertambah 

9. Benda yang tidak berubah jika dimasukkan kedalam gelas adalah… 

a. Benda padat 

b. Benda cair 

c. Benda gas 

10. Jika kamu menuangkan air dari cerek ke gelas. Bentuk air akan berubah 

dari bentuk… 

a. Cerek menjadi bentuk gelas 

b. Gelas menjadi benutk cerek 

c. Gelas menjadi bentuk gelas 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. a  6. c   

2. a  7. a  

3. a  8. b   

4. a  9. a   

5. a  10.a 
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PENILAIAN 

NOMOR SOAL SKOR MAKSIMAL 

a. pilihan ganda 1-10 10 

Jumlah skor  10 

 

Nilai : skor yang diperoleh  x 100 

 Skor maksimal 

 

 

Penilaian sikap pada siswa 

No  Sikap  Indicator  Skor yang didapat Total skor 

1 Aktif  Belum partisipasi dalam 

menjawab 

Perlunya pancingan dari 

guru 

Terlihat cukup aktif 

Aktif menjawab soal dari 

guru 

4 3 2 1  

2 Percaya diri Belum menunjukkan 

kepercayan diri 

Memerlukan bantuan guru 

Terlihat ragu-ragu 

Tidak terlihat ragu-ragu 

     

3 Bekerja sama Tidak ikut berpartisipasi 

kerjasama 

Kadang-kadang ikut 

berpartisipasi dalam 

kerjasama 
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Sering ikut berpartisipasi 

kerjasama 

Selalu ikut berpartisipasi 

dalam kerjasama 

4 Teliti  Tidak teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Kadang-kadang teliti 

dalam mengerjakan tugas 

Sering teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Selalu teliti dalam 

mengerjakan tugas 

     

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori Nilai 

12,5≤skor ≤16 Sangat baik A 

8≤skor≤12,5 Baik B 

3,5≤skor ≤8 Cukup C 

3,5≤skor≤0 Kurang D 

 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

NO Indikator  Deskriptor  Skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1 Berperan aktif 

dalam 

kelompok 

Ikut berdiskusi dalam kelompok 

Ikut mengeluarkan pendapat 

Menghabiskan kancing 1 

Menghabiskan kancing 2 

     

2 Menulis hasil 

diskusi 

Tulisan hasil diskusi sangat rapi 

Sesuai dengan format penulisan 
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Dapat dibaca 

Ketetapan dalam menjawab 

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori  Nilai  

5,75≤skor≤8 Sangat baik A 

3,5≤skor ≤5,75 Baik  B 

1,25≤skor≤3,5 Cukup C 

0≤skor≤1,25 Kurang D 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RPP 

 

Sekolah   : SD Negeri Raci 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA 

Kelas/semester  : 2 /I 

Alokasi waktu  : 1 x pertemuan ( 2x 35 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

3 Memahami teks pendek dengan membaca lancer dan membaca puisi anak 

IPA 

2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaanya serta perubahan wujud yang 

didapat dialaminya  

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.1 menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) 

IPA 
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2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin, tanah liat, 

adonan tepung) 

C. Indikator 

Bahasa Indonesia 

1.1.4 Membacakan ringkasan bacaan 

IPA 

2.2.1 Mengidentifikasi benda padat yang dapat berubah wujud menjadi benda cair 

dan benda cair bisa berubah wujud menjadi benda padat 

2.2.2 Mencari contoh benda padat dapat berubah wujud menjadi benda cair 

2.2.3 Mencari contoh benda cair dapat berubah wujud menjadi benda padat 

D. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonsia 

Siswa dapat meringkas da menyimpulkan isi teks bacaan serta membacanya 

IPA 

1. Siswa dapat mengedemtifikasi benda padat menjadi benda cair dan benda cair 

menjadi padat 

2. Siswa dapat mencari contoh benda padat dapat berubah wujud  menjadi benda 

cair 

3. Siswa dapat mencari contoh benda cair dapat berubah wujud menjadi benda 

padat 

E.     Materi Ajar 

Perubahan bentuk benda 

Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara : 

1. Di potong 

2. Di gergaji 

3. Di gunting 

4. Di Jahit 

Perubahan bentuk benda yang banyak dimanfaatkan manusia : 

         Kayu --> meja, kursi, lemari 

           Kaca --> gelas, piring, toples, mangkuk 
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Kain --> baju, saputangan, celana 

 

Perubahan wujud benda : 

1. Mencari : perubahan wujud benda padat menjadi cair. 

    Benda padat dapat mencair jika dipanaskan 

    Contohnya : es --> dipanaskan melalui matahari, mentega --> dipanaskan akan 

meleleh menjadi cair 

2. Membeku : perubahan wujud benda dari cair ke padat. 

    Benda cair akan membeku jika dimasukkan kedalam freezer 

 

 

F.     Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : kancing gemerincing 

Metode pembelajaran : 

a) Ceramah 

b) Tanya Jawab  

c) Pengamatan 

d) Diskusi 

e) Penugasan 

 

G.    Media dan Sumber Belajar 

Media 

a) Kancing  

b) Es batu 

c) Baskom 

d) Lilin 

e) Korek api 

f) Mentega 

g) sendok 

Sumber belajar 

a) buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam 2 karya Sri purwati halaman 58 
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b) buku BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam karya S. Rositawaty-

Aris Muharam halaman 75 

 

H.    Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Siswa mengucapkan salam 

b) Siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing  

c) Mengecek kehadiran siswa 

d) Apersepsi 

e) Guru menampilkan bentuk plastisin ketika 

dibentuk 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

Tanggung 

jawab 

 

5 Menit 

2. Kegiatan Inti 

  Eksplorasi 

a) Guru mengajukan pertanyaan atau 

masalah yang dikaitkan dengan materi 

yang akan dibahas sesuai dengan gambar 

yang telah ditayangkan sehingga siswa 

dapat mengetahui konsep dari materi 

b) Guru menjelaskan macam-macam 

perubahan bentuk benda padat dan benda 

cair 

c) Guru menyampaikan materi tentang 

perubahan bentuk  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 Elaborasi 

e) Guru mengajak siswa untuk melakukan 

sebuah pengamatan tentang perubahan 

bentuk benda benda cair dan benda padat 

f) Siswa dibagi kelompok-kelompok kecil 

 

 

Kerja 

sama 

Disiplin 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

Tekun 

 

15 Menit 
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4-5 siswa perkelompok 

g) Setiap kelompok guru memberikan kotak 

kecil yang berisikan kancing-kancing.  

h) Setiap siswa dalam masing-masing 

kelompok mendapatkan dua atau tiga 

buah kancing  

i) Setelah menerima kancing dari guru, 

setiap kelompok menyiapkan bahan-

bahan yang akan dilakukan sebuah 

pengamatan tentang perubahan bentuk 

benda 

j) Siswa mengamati es batu yang ditaruh 

dibaskom dan lilin ketika dinyalakan 

dengan korek api dan diatasnya dikasih 

mentega 

k) Siswa kemudian menceritakan setelah 

melakukan percobaan  di depan kelas dan 

setiap kelompok memberikan kesimpulan 

setelah melakukan pengamatan. 

l) Setiap kali seorang siswa berbicara atau 

mengeluarkan pendapat/ide harus 

menyerahkan salah satu kancingnya;  

m) Jika kancing yang dimiliki seorang siswa 

habis, dia tidak boleh berbicara lagi 

sampai semua rekannya juga 

menghabiskan kancing mereka.  

n) Jika semua kancing sudah habis, 

sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil kesepakatan 

untuk membagi-bagi kancing lagi dan 

mengulangi prosedurnya kembali 
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 Konfirmasi 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai 

materi yang masih belum mengerti 

 

3.  Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang 

telah dipelajari 

b) Guru memberikan soal evaluasi pada siswa 

c) Siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing–masing 

Religius 

Disiplin 

Rasa 

hormat 

dan 

perhatian 

 15 Menit 

 

 

H. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir 

Tehnik penilaian : tugas individu 

Bentuk penilaian : tes tertulis 

Alat penilaian  : pilihan ganda dan isian 

 

 

Indiaktor pencapaian Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument  

Instrumen/soal 

4.2.1Mengidentifikasi 

benda padat yang 

dapat berubah wujud 

menjadi benda cair 

dan benda cair bisa 

berubah wujud 

menjadi benda padat 

 

Tertulis Tes Tunjukkan benda 

padat dan benda 

cair dapar berubah 

wujud! 

4.2.2 Mencari contoh 

benda padat dapat 

berubah wujud 

Tertulis  Apa contoh benda 

padat dapat 

berubah bentuk? 
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menjadi benda cair 

 

4.2.3 Mencari contoh 

benda cair dapat 

berubah wujud 

menjadi benda padat 

 

 

 

Tertulis  Apa contoh benda 

cair dapat berubah 

bentuk? 

CATATAN : 

-  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) x 100. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial 

Kompetensi 

dasar  

Indicator Bentuk 

soal 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

 

2.2Menunjukkan 

perubahan 

bentuk dan 

wujud benda 

(plastisin, tanah 

liat, adonan 

tepung) 

 

 

2.2.1Mengidentifikasi 

benda padat 

yang dapat 

berubah wujud 

menjadi benda 

cair dan benda 

cair bisa 

berubah wujud 

menjadi benda 

padat 

2.2.2 Mencari contoh 

benda padat dapat 

berubah wujud 

menjadi benda cair 

2.2.3 Mencari contoh 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

1,3,6,7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,10 

 

 

2,4 
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benda cair dapat 

berubah wujud 

menjadi benda padat 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

C1 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA  

Nama Kelompok : ......................................... 

Nama  

1.  .....................................  

2.  .................................... 

3. .....................................  

4. ...................................... 

 

Mengamati perubahan bentuk 

Alat dan bahan 

a. Es batu 

b. Mangkok 

c. Lilin 

d. Korek api 

e. Mentega 

f. sendok 

Langkah-langkah 

1. Gunakan kancing sebagai kesempatan  untuk menjawab maupun 

mengemukakan pendapat 

2. Setiap anak mendapatkan 2 buah kancing 

3. Es batu ditaruh kedalam baskom lalu amati es batu tersebut setelah 

beberapa saat. 
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4. Selanjutnya ambil lilin dan nyalakan lilin dengan korek api tunggu 

beberapa saat amati perubahan yang terjadi 

5. Selanjutnya ambil mentega taruh disendok selanjutnya dipanaskan dengan 

lilin, amati apa yang terjadi 

6. Matikan lilin dan amati yang terjadi 

Pertanyaan 

a) Apakah bentuk es  berubah setelah dibiarkan dibaskom? 

b) Bagaimana bentuk lilin setelah dibakar dengan korek api? 

c) Bagaimana bentuk mentega setelah dibakar dengan lilin? 

d) Apa kesimpulannya setelah kamu melakukan praktek menurut petunjuk 

diatas! 

e) Sebutkan yang termasuk perubahan benda 

 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

 

1. Plastisin dan tanah liat memiliki sifat… 

a. lembek 

b. kuat 

c. kasar 

2. Jika air dimasukkan ke freezer akan menjadi… 

a. Beku 

b. Mencair 

c. menyublim 

3. Tepung berubah menjadi kue jika… 

a. Dibentuk 

b. Diolah 

c. Dimasak 

4. benda cair berubah menjadi padat adalah… 

a. menguap  

b. mencair 
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c. membeku 

5. di udara terbuka es batu yang dibiarkan akan… 

a. menguap 

b. mencair 

c. membeku 

6. kertas digunting akan berubah.. 

a. bentuk 

b. wujud  

c. warna 

7. jika ditekan tanah liat akan berubah.. 

a. jenis 

b. wujud 

c. bentuk 

8. kayu dapat berubah bentuk jika… 

a. ditekan 

b. dipotong 

c. dipilin 

9. gergaji dapat mengubah bentuk… 

a. kertas 

b. kain 

c. kayu 

10. es cream didalam gelas akan mencair jika… 

a. disimpan dalam kulkas 

b. dibiarkan saja 

c. diganti wadahya 

KUNCI JAWABAN  

1.A 6.A 

2.A 7.C 

3.A 8.B 

4.C 9.C 

5.B 10.B 
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PENILAIAN 

NOMOR SOAL SKOR MAKSIMAL 

a. pilihan ganda 1-10 10 

Jumlah skor  10 

 

Nilai : skor yang diperoleh  x 100 

 Skor maksimal 

 

 

Penilaian sikap pada siswa 

No  Sikap  Indicator  Skor yang didapat Total skor 

1 Aktif  Belum partisipasi dalam 

menjawab 

Perlunya pancingan dari 

guru 

Terlihat cukup aktif 

Aktif menjawab soal dari 

guru 

4 3 2 1  

2 Percaya diri Belum menunjukkan 

kepercayan diri 

Memerlukan bantuan guru 

Terlihat ragu-ragu 

Tidak terlihat ragu-ragu 

     

3 Bekerja sama Tidak ikut berpartisipasi 

kerjasama 

Kadang-kadang ikut 

berpartisipasi dalam 

kerjasama 

Sering ikut berpartisipasi 
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kerjasama 

Selalu ikut berpartisipasi 

dalam kerjasama 

4 Teliti  Tidak teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Kadang-kadang teliti 

dalam mengerjakan tugas 

Sering teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Selalu teliti dalam 

mengerjakan tugas 

     

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori Nilai 

12,5≤skor ≤16 Sangat baik A 

8≤skor≤12,5 Baik B 

3,5≤skor ≤8 Cukup C 

3,5≤skor≤0 Kurang D 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

NO Indikator  Deskriptor  Skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1 Berperan aktif 

dalam 

kelompok 

Ikut berdiskusi dalam kelompok 

Ikut mengeluarkan pendapat 

Menghabiskan kancing 1 

Menghabiskan kancing 2 

     

2 Menulis hasil 

diskusi 

Tulisan hasil diskusi sangat rapi 

Sesuai dengan format penulisan 

     



48 
 

 
 

Dapat dibaca 

Ketetapan dalam menjawab 

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori  Nilai  

5,75≤skor≤8 Sangat baik A 

3,5≤skor ≤5,75 Baik  B 

1,25≤skor≤3,5 Cukup C 

0≤skor≤1,25 Kurang D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RPP 

 

 

Sekolah   : SD Negeri Raci 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA 

Kelas/semester  : 2 /I 

Alokasi waktu  : 1 x pertemuan ( 2x 35 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 
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4.Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dekte 

IPA 

2.Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaanya serta perubahan wujud yang 

didapat dialaminya  

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

1.1 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat 

IPA 

2.3 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaanya melalui 

pengamatan 

 

C. Indikator 

Bahasa Indonesia  

4.1.2 Melengkapi cerita dengan kalimat yang tepat 

IPA 

2.3.1Menyebutkan benda-benda disekitar 

2.3.2Mengedentifikasi benda-benda yang ada disekitar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Siswa dapat melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat 

IPA 

1) Siswa dapat mencari contoh kegunaan benda 

2) Siswa dapat mengedentifikasi benda-benda yang ada disekitar 

E.     Materi Ajar 

Kegunaan benda 

Kegunaan Benda-Benda di Sekitar Sekolah 

1. Rautan : untuk meraut pensil 

2. Spidol : untuk menulis di papan tulis 

3. Krayon : untuk mewarnai 

4. Penggaris : untuk membuat garis yang lurus 
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5. Penghapus papan tulis : untuk menghapus tulisan di papan tulis 

6. Ruang UKS : digunakan untuk istirahat/tidur saat murid sakit dei sekolah 

7. Papan tulis : digunakan untuk menulis menggunakan kapur atau spidol 

8. Kursi : digunakan untuk duduk 

9. Kotak P3K : digunakan untuk menyimpan obat-obatan 

10. Sikat kasar : digunakan untuk menyikat kamar mandi 

11. Lemari : digunakan untuk meletakkan buku-buku 

12. Kompor : digunakan untuk memasak 

13. Kursi tamu : digunakan untuk menerima tamu 

14. Jam : digunakan untuk melihat waktu 

Alat yang digunakan untuk membersihkan ruang kelas adalah : 

1. Sapu 

2. Pengki 

3. Kain pel 

4. Kemoceng 

 

Alat yang digunakan untuk membersihkan halaman sekolah adalah : 

1. Sapu lidi 

2. Pengki 

Alat yang digunakan untuk membersihkan taman sekolah adalah : 

1. Gunting rumput 

2. Selang air 

Alat yang digunakan untuk membersihkan kamar mandi adalah : 

1. Sikat kamar mandi 

2. pembersih porslen 

Alat yang digunakan untuk membersihkan saluran air adalah: 

1. Cangkul Garpu 

2. Ember 
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F.     Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : kancing gemerincing 

Metode pembelajaran : 

a) Ceramah 

b) Tanya Jawab  

c) Pengamatan 

d) Diskusi 

e) Penugasan 

 

G.    Media dan Sumber Belajar 

Media 

a) Kancing  

b) gelas 

c) pensil 

d) buku 

Sumber belajar 

a) buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam 2 karya Sri purwati halaman 58 

b) buku BSE Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam karya S. Rositawaty-

Aris Muharam halaman 75 

 

H.    Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Siswa mengucapkan salam 

b) Siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing  

c) Mengecek kehadiran siswa 

d) Apersepsi 

e) Guru menanyakan gambar-gambar 

didalam kelas yang sesuai dengan materi 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

Tanggung 

jawab 

 

5 Menit 
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2. Kegiatan Inti 

  Eksplorasi 

a) Guru mengajukan pertanyaan atau 

masalah yang dikaitkan dengan materi 

yang akan dibahas sesuai dengan 

gambar yang telah ditayangkan 

sehingga siswa dapat mengetahui 

konsep dari materi 

b) Guru menjelaskan kegunaan benda  

c) Guru menyampaikan materi tentang 

kegunaan benda 

d) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 Elaborasi 

a) Guru mengajak siswa untuk melakukan 

sebuah pengamatan tentang kegunaan benda 

b) Siswa dibagi kelompok-kelompok kecil 4-5 

siswa perkelompok 

c) Setiap kelompok guru memberikan kotak 

kecil yang berisikan kancing-kancing.  

d) Setiap siswa dalam masing-masing 

kelompok mendapatkan dua atau tiga buah 

kancing  

e) Setelah menerima kancing dari guru, setiap 

kelompok mengamati apa yang dibawa guru 

misalnya buku kegunaannya untuk apa? 

f) Siswa kemudian menceritakam perubahan 

benda di depan kelas dan setiap kelompok 

memberikan kesimpulan setelah melakukan 

pengamatan. 

g) Setiap kali seorang siswa berbicara atau 

mengeluarkan pendapat/ide harus 

menyerahkan salah satu kancingnya;  

 

 

Kerja 

sama 

Disiplin 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

Tekun 

 

15 Menit 
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h) Jika kancing yang dimiliki seorang siswa 

habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai 

semua rekannya juga menghabiskan kancing 

mereka.  

i) Jika semua kancing sudah habis, sedangkan 

tugas belum selesai, kelompok boleh 

mengambil kesepakatan untuk membagi-

bagi kancing lagi dan mengulangi 

prosedurnya kembali 

 Konfirmasi 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai 

materi yang masih belum mengerti 

 

3.  Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang 

telah dipelajari 

b) Guru memberikan soal evaluasi pada siswa 

c) Siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing–masing 

Religius 

Disiplin 

Rasa 

hormat 

dan 

perhatian 

 15 Menit 

 

 

H. Penilaian 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir 

Tehnik penilaian : tugas individu 

Bentuk penilaian : tes tertulis 

Alat penilaian  : pilihan ganda dan isian 

 

 

Indiaktor 

pencapaian 

Teknik penilaian Bentuk 

instrument  

Instrumen/soal 

Mencari contoh 

kegunaan benda 

Tertulis Tes Carilah contoh 

kegunaan benda 
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Mengedentifikasi 

benda-benda yang 

ada disekitar 

 

 

 

Tertulis  Sebutkan benda 

yang berguna 

disekitar kita 

Menceritakan 

kegunaan benda-

benda disekitar  

 

Tertulis  Ceritakan 

kegunaan benda-

benda yang ada 

disekitar? 

CATATAN : 

-  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) x 100. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial 

Kompetensi dasar  Indicator Bentuk 

soal 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

2.3Mengidentifikasi 

benda-benda yang 

dikenal dan 

kegunaanya melalui 

pengamatan 

 

 

2.3.1Menyebutkan 

kegunaan benda-

benda disekitar 

2.3.2Mengedentifikasi 

benda-benda yang ada 

disekitar 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan  

C2 

 

 

C1 

 

 

1, 2, 4, 

5, 

6,8,9,10 

 

 

3, 7 
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LEMBAR KERJA SISWA  

Nama Kelompok : ......................................... 

Nama  

1.  .....................................  

2.  .................................... 

3. .....................................  

4. ...................................... 

 

Mengenal cirri-ciri benda padat dan benda cair 

Alat dan bahan 

a) Kancing baju 

b) bolpoin 

c) lembar jawaban 

Langkah-langkah  

7) Gunakan kancing sebagai kesempatan  untuk menjawab maupun 

mengemukakan bendapat 

8) Setiap anak mendapatkan 2 buah kancing 

9) Amati gambar yang dibawa gurumu 

10) Sebutkan kegunaan-kegunaan benda pada gambar yang dibawa gurumu 
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No Nama Benda Kegunaan benda 

1 Topi  

2 Televisi  

3 Telepon  

4 Kipas angin  

5 Album foto  

 

SOAL EVALUASI 

1. Kegunaan bahan kayu adalah… 

a. Untuk membuat meja dan kursi 

b. Untuk membuat alat elektronik 

c. Untuk membuat papan nama 

2. Benda yang digunakan untuk tempat sampah adalah… 

a. Tong sampah 

b. Kardus 

c. plastik 

3. Benda yang tidak termasuk alat tulis adalah… 

a. Papan tulis dan map 

b. Pensil dan  penggaris 

c. Penghapus dan spidol 

4. Telepon digunakan sebagai alat… 

a. Berkomunikasi 

b. Mendengarkan suara 

c. Mendengarkan berita 

5. Benda digunakan untuk memotong buah adalah… 

a. Gunting 

b. Pisau 

c. penggaris 

6. Benda untuk tempat minuman adalah… 

a. Gelas 
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b. Piring 

c. mangkok 

7. Untuk membawa buku dan alat tulis aku perlu… 

a. Tas sekolah 

b. Kardus 

c. lemari 

8. Saat belajar aku diterangi… 

a. Senter 

b. Lampu lalu lintas 

c. Lampu  

9. Aku hendak menyapu lantai, aku perlu sebuah… 

a. Sapu 

b. Ember 

c. Tongkat pel 

10. Aku ada dirumah sebagai penerangan adalah… 

a. HP 

b. Lampu 

c. lilim 

KUNCI JAWABAN  

1.A 6.A 

2.A 7.A 

3.A 8.C 

4.A 9.A 

5.B 10.B 

 

PENILAIAN 

NOMOR SOAL SKOR MAKSIMAL 

a. pilihan ganda 1-10 10 

Jumlah skor  10 

 

Nilai : skor yang diperoleh  x 100 
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 Skor maksimal 

 

 

Penilaian sikap pada siswa 

No  Sikap  Indicator  Skor yang didapat Total skor 

1 Aktif  Belum partisipasi dalam 

menjawab 

Perlunya pancingan dari 

guru 

Terlihat cukup aktif 

Aktif menjawab soal dari 

guru 

4 3 2 1  

2 Percaya diri Belum menunjukkan 

kepercayan diri 

Memerlukan bantuan guru 

Terlihat ragu-ragu 

Tidak terlihat ragu-ragu 

     

3 Bekerja sama Tidak ikut berpartisipasi 

kerjasama 

Kadang-kadang ikut 

berpartisipasi dalam 

kerjasama 

Sering ikut berpartisipasi 

kerjasama 

Selalu ikut berpartisipasi 

dalam kerjasama 

     

4 Teliti  Tidak teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Kadang-kadang teliti 

dalam mengerjakan tugas 
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Sering teliti dalam 

mengerjakan tugas 

Selalu teliti dalam 

mengerjakan tugas 

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori Nilai 

12,5≤skor ≤16 Sangat baik A 

8≤skor≤12,5 Baik B 

3,5≤skor ≤8 Cukup C 

3,5≤skor≤0 Kurang D 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

NO Indikator  Deskriptor  Skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1 Berperan aktif 

dalam 

kelompok 

Ikut berdiskusi dalam kelompok 

Ikut mengeluarkan pendapat 

Menghabiskan kancing 1 

Menghabiskan kancing 2 

     

2 Menulis hasil 

diskusi 

Tulisan hasil diskusi sangat rapi 

Sesuai dengan format penulisan 

Dapat dibaca 

Ketetapan dalam menjawab 

     

 

 

 

Criteria aktivitas siswa Kategori  Nilai  

5,75≤skor≤8 Sangat baik A 
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3,5≤skor ≤5,75 Baik  B 

1,25≤skor≤3,5 Cukup C 

0≤skor≤1,25 Kurang D 

 

MEMBUAT SOAL 

30 MUDAH 

50 SEDANG 

20 SUKAR 

Yang realibilitas 0,8 

Setelah dilakukan uji coba  dari 10 item yang sesuai peneliti ternyata 

menghasilkan  


