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ABSTRAK 

 

Indar Wati, (2020):  Penerapan Model Pembelajaran Examples Non 

Examples dengan Menggunakan Media Powerpoint 

untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa  pada Tema 

Selalu Berhemat Energikelas IV Sekolah Dasar Negeri 

37 Pekanbaru 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran examples non examples di kelas IV sekolah dasar 

negeri 37 pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 

siswa pada tema selalu berhemat energi.Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru dan 30 orang 

siswa kelas IV sekolah dasar negeri 37 Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini 

adalahmodel pembelajaran examples non examples dengan menggunakan media 

powerpoint. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus dilakukan 

sebanyak dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian analisis data bahwa model pembelajaran examples non examples 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema selalu berhemat energi sebelum 

tindakan rata-rata hasil belajar hanya mencapai 66.66atau berada pada kategori 

cukup. Setelah dilakukan hasl belajar pada siklus 1 meningkat rata-rata hasil 

belajar menjadi 73.33 dengan kategori cukupdan pada siklus II rata-rata hasil 

belajar siswa   meningkat menjadi 81,33 dengan kategori sangat baik. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran examples non 

examples dengan menggunakan media powerpoint untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa  pada tema selalu berhemat energi kelas IV sekolah dasar negeri 37 

pekanbaru. 

 

Kata kunci : Hasil belajar, Examples Non Examples, tematik 
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ABSTRACT 

Indar Wati, (2020): The Implementation of Examples Non Examples 

Learning Model with Powerpoint Media in Increasing 

Student Learning Achievement on the Theme Always 

Save Energy at the Fourth Grade of State Elementary 

School 37 Pekanbaru 

 The implementation of this research aimed at increasing student learning 

achievement through the implementation of Examples Non Examples learning 

model at the fourth grade of State Elementary School 37 Pekanbaru.  This 

research was instigated by the low of student learning achievement on the theme 

Always Save Energy.  It was a Classroom Action Research.  The subjects of this 

research were a teacher and 30 the fourth-grade students at State Elementary 

School 37 Pekanbaru.  The object was Examples Non Examples learning model 

with Powerpoint media.  This research was conducted for two cycles and every 

cycle comprised two meetings.  Written test, observation, and documentation 

were the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the data 

was qualitative descriptive analysis.  Based on the research findings and data 

analyses, Examples Non Examples learning model could increase student learning 

achievement on the theme Always Save Energy.  The mean of learning 

achievement before the action was 66.66, and it was on enough category.  After 

the action in the first cycle, the mean of learning achievement increased to 73.33 

and it was on enough category.  In the second cycle, the mean of learning 

achievement increased again to 81.33 and it was on very good category.  So, it 

could be concluded that the implementation of Examples Non Examples learning 

model with Powerpoint media could increase student learning achievement on the 

theme Always Save Energy at the fourth grade of State Elementary School 37 

Pekanbaru. 

Keywords:Learning Achievement, Examples Non Examples, Thematic  
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 ملّخص

(: تطبيق نموذج تعليم أمثلة غير أمثلة باستخدام بوير بوينت ٠٢٠٢إندار واتي، )
تالميذ في موضوع الحفظ على الطاقة لترقية نتيجة تعلم ال

 ٧٣دائما في الفصل الرابع بالمدرسة االبتدائية الحكومية 
 بكنبارو

ج تعليم ىذا البحث يهدف إىل ترقية نتيجة تعلم التالميذ من خالل تطبيق منوذ 
وخلفيتو  بكنبارو. ٧٣أمثلة غري أمثلة يف الفصل الرابع باملدرسة االبتدائية احلكومية 

اخنفاض نتيجة تعلم التالميذ يف موضوع احلفظ على الطاقة دائما. وىذا البحث ىو 
باملدرسة االبتدائية حبث إجرائي. أفراده مدرس واحد وثالثون تلميذا للفصل الرابع 

بكنبارو. وموضوعو منوذج تعليم أمثلة غري أمثلة باستخدام بوير بوينت.  ٧٣ احلكومية
الدورتني، ولكل دورة لقاءان. وأساليب مستخدمة جلمع البيانات وقيم ىذا البحث يف 

ىي اختبار حتريري ومالحظة وتوثيق. وأسلوب مستخدم لتحليل البيانات ىو أسلوب 
منوذج تعليم أمثلة غري أمثلة  حتليل وصفي كيفي. وبناء على نتيجة البحث عرف بأن
دائما، فقبل التطبيق كان معدل يرقي نتيجة تعلم التالميذ يف موضوع احلفظ على الطاقة 

أو يف املستوى املقبول. وبعد التطبيق يف الدورة األوىل ترقى إىل  ٦٦،٦٦تعلمهم 
ويكون  ٣٣،٧٧ويكون يف املستوى املقبول، ويف الدورة الثانية ترقى أيضا إىل  ٣٧،٧٧

 أمثلة يف املستوى اجليد جدا. فبناء على ما سبق استنتج أن تطبيق منوذج تعليم أمثلة غري
باستخدام بوير بوينت يرقي نتيجة تعلم التالميذ يف موضوع احلفظ على الطاقة دائما يف 

 بكنبارو. ٧٣الفصل الرابع باملدرسة االبتدائية احلكومية 

 .التعلم، أمثلة غير أمثلة، موضوعينتيجة الكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan yang baik adalah pendidikan tidak hanya mempersiapkan 

para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyesuaikan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam 

sangat mengutamakan pentingnya pendidikan, bahkan kedudukan orang yang 

berpendidikan dan berilmu pengetahuannya, dimata allah lebih tinggi 

dibandingkan orang yang yang tidak berilmu. sebagai firmanNya dalam Al-

Qur’an surah Al-Mujadillah ayat 11: 

َٰٓأَيُّهَاٱلَِّذيهََ ََيَ  َفِي َتَفَسَُّحىاْ َلَُكۡم َقِيَل َإَِذا ْا لِسََِءاَمىُىَٰٓ ََٱۡفَسُحىاَْفَََٱۡلَمَج  َُيَۡفَسحِ َٱّللَّ

ََوإَِذاَقِيَلَ أُوتُىْاََٱلَِّذيهَََءاَمىُىْاَِمىُكۡمَوَََٱللَّهُٱلَِّذيهََيَۡزفَعََِٱوُشُزواَْفَََٱوُشُزواَْلَُكۡمۖۡ

َوَََٱۡلِعۡلمََ ت ٖۚ ََُدَرَج  ١١ََبَِماَتَۡعَملُىَنََخبِيٞزََٱّللَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

berlapang-lapanglah dalam majli, maka lapanglah niscaya allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya allah akan meninggikan 

orang orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1
 

 

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk 

membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat 

                                                             
1
Al-Qur’an Dan Terjemahannya, QS. Surah Al-Mujadillah Ayat 11, Syamill Cipta 

Media(Jakarta pusat Al-muslim 2013) hlm.544 
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bagikepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara 

atau masyarakat.
2
 

Manusia telah melakukan begitu banyak pembelajaran sejak hari 

pertama kelahiran mereka, pembelajaran yang dilakukan manusia pun 

beragam seperti bahasa, seni, kinestetik, sains, sosial, dan lain-lain. Di dalam 

Sekolah Dasar guru mengajarkan  banyak disiplin ilmu diantranya: ilmu 

tentang fenomenal sosial, ilmu tentang berhitung, ilmu tentang bahasa, ilmu 

tentang fenomena-fenomena alam, dan lain sebagainya. 

Madrash Ibtidaiyah (MI) memiliki peran dan manfaat yang sangat 

penting dalam mempersiapkan SDM yang bermutu. Karena dari pendidikan 

inilah siswa sudah memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk menjembatani 

mereka dalam meraih cita-cita mereka di masa depan. Oleh karena itu, guru 

harus kreatif dan tepat dalam model pembelajaran, proses pembelajaran, 

media pembelajarannya serta materi pembelajarannya haruslah sesuai dengan 

tingkat perkembangan usia siswa MI. Dengan adanya fenomena seperti inilah 

maka munculah sistem pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

atau topik pembahasan.
3
 Pembelajaran tematik adalah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

                                                             
2
Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm.2 
3
Mardia Hayati dan Sakilah, Pembelajaran Tematik ( Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017) 

hlm.31 
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kelompok, aktif menggali dan merumuskan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistic, bermakna, dan autentik. 

Guru harus memperkaya dirinya dengan berbagai pengetahuan sebagai 

bekal dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator 

sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkan kepada siswa. Disamping 

peran guru sebagai fasilitator, motivator, demonstrator dan yang terakhir 

adalah sebagai evaluator. Evaluasi yang dilakukan guru bertujuan utuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan semula 

kemudian melakukan penilaian.
4
 

Pada hakikatnya, belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena kedua konsep terebut menjadi 

terpadu dalam suatu kegiatan manakala terjadi interaksi antara guru dan siswa, 

siswa dan siswa pada saat pengajaran itu berlangsung. Inilah makna belajar 

dan mengajar sebagai suatu proses. Belajar bukan menghafal bukan pula 

mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapannya, 

dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek 

yang ada pada individu.
5
 

                                                             
4
Mardiah Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru: Almujtahadah 

Press, 2012), hlm. 5-6 
5
Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1987), hlm. 28. 
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Oleh sebab itu, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau  pribadi. Kegiatan belajar 

mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengelolah kegiatan 

belajar mengajar, menilai proses, dan hasil belajar, kesemuanya termasuk 

dalam cakupan tanggungjawab guru. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan.
6
 

Dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran tematik di 

MI/SD bisa disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjejah isi 

kurukulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang sering terjadi 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran 

tematik menurut (poerwadarminta, 1983). memiliki ciri-ciri atau karakteristik 

sebagai berikut:
7
 

1. Berpusat pada siswa 

2. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

5. Bersifat fleksibel 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan 

siwa  

7. Menggunakan konsep belajar dalam bermain 

                                                             
6
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 10-11 
7
Mardia Hayati dan Sakilah, Op.Cit. hlm. 45 
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Ada permasalahan yang muncul dalam pembelajaran tematik, 

permasalahan yang muncul pertama adalah guru. Guru sebagai pelaksana 

utama kegiatan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan pembelajaran 

tematik. Kenyataannya guru juga masih belum bisa men-tematikan semua 

semua pelajaran pada tema tertentu dan masih perlu pemahaman yang luas, 

permasalahan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti 

pembelajaran tematik melalui lima tahapan pembelajaran yaitu kegiatan 

mengamati, menanya, mengasosiasikan, mencoba atau membangun jejaring. 

Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana melaksanakan 

pembelajaran dari beberapa mata pelajaran dengan lima langkah pembelajaran 

pada suatu kegiatan pembelajaran yang juga terdiri dari penilaian hasil yang 

tercangkup di dalamnya. Permasalahan yang ketiga adalah sumber belajar. 

Pada pembelajaran tematik di MI/SD sumber belajar yang dipakai adalah satu 

buku siswa. Hal ini akan menjadi masalah ketika buku siswa sebagai sumber 

belajar tidak dikembangkan oleh guru.Untuk mengatasi permasalahan yang 

muncul maka guru dituntut untuk lebih bijaksana dan inovatif dalam 

menciptakan situasi dan kondisi kelas yang aktif agar proses belajar mengajar 

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapakan yaitu meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Hasil belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan 

pribadi berupa motivasi dan rancangan pembelajaran yang dirancang oleh 

guru. Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang ingin dicapai dalam usaha 

penguasaan materi ilmu pengetahuan yang ingin diperoleh setelah kegiatan 

belajar mengajar. Hasil belajar yang diharapkan biasanya berupa prestasi 
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belajar yang baik atau optimal. Hasil pencapaian dalam belajar yang baik 

masih saja mengalami kesulitan dan prestasi yang didapat belum dapat dicapai 

secara optimal. Untuk mencapai dan meningkatkan hasil belajar siswa maka 

guru mempunyai peranan yang sangat penting pada setiap mata pelajaran, 

terutama guru harus mempertimbangkan pemilihan model-model 

pembelajaran pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa mata 

pelajaran.
8
 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian, perlu 

dilakukan upaya yang antara lain berupa pengembangan pembelajaran. Dalam 

pengembangan pembelajaran yang perlu dilakukan adalah pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif. Untuk itu perlu diupayakan suatu model pembelajaran 

pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, serta 

memberikan iklim kondusif dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kreativitas siswa. 

Kenyataan yang dijumpai di Sekolah Dasar Negeri 73 

Pekanbarumenunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran masih didominasi 

oleh guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa (teacher center). 

Akibatnya kegiatan belajar mengajar kurang menarik dan membosankan 

karena siswa tidak diransang dan ditantang untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Dalam pembelajaran, kebanyakan siswa hanya menunggu 

penjelasan dari guru dan belum di arahkan untuk belajar secara mandiri 

sehingga pemikiran siswa kurang berkembang. Hal ini menyebabkan siswa 

                                                             
8
Ibid, hlm. 61 
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yang sebenarnya masih kurang memahami materi pelajaran memperoleh hasil 

belajar yang kurang memuaskan sehingga siswa tidak memperoleh ketuntasan 

dalam belajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Sekolah Dasar Negeri 73 

Pekanbaru ternyata rata-rata hasil belajar pada tema Selalu Berhemat Energi 

siswa masih rendah, yang diukur dari hasil ujian tengah semester siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 73 Pekanbarutahun ajaran 2019/2020. Bentuk 

kegiatan guru yang telah dilakukan berupa memeriksa tugas yang telah 

dikerjakan dirumah, memotivasi dan apersepsi kepada siswa, menyampaikan 

materi pelajaran dengan ceramah, meminta membuka buku paket, dan 

meminta siswa mengerjakan latihan atau soal eveluasi yang tertera pada buku 

paket. Akibatnya, berdampak pada hasil belajar yang masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala berikut.
9
 

1. Dari 30 orang siswa hanya 14 orang (46%) yang mencapai hasil belajar 

sesuai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan di 

Sekolah Dasar Negeri 73 Pekanbaru yakni 75. 

2. Dari 30 orang siswa hanya 14 orang (46%) yang dapat menjawab soal 

dengan benar ketika diberi soal ulangan 

3. Ketika diberi tugas rumah (Pr)dari 30 siswa hanya 15 orang siswa (50%) 

yang dapat menjawab tugas dengan benar. 

4. Kurangnya pemahaman siswa dalam menguasai materi pelajaran, hal ini 

terlihat dari kemampuan siswa dalam bertanya kepada guru. 

                                                             
9
Hasil Wawancara  dari Guru Kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru Tanggal 12 januari 

2019 
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Berdasarkan gejala di atas, dapat dipahami bahwa hasil belajar siswa 

pada Tema Peduli terhadap makhluk hidup masih tergolong rendah.  Di kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 37 PekanbaruTahun Ajaran 2019/2020 diperoleh 

data menunjukkan masih banyak nilai siswa kurang dari ketuntasan yaitu 75. 

Melihat rendahnya hasil belajar pada Tema Selalu Berhemat Energi guru telah 

melakukan upaya-upaya perbaikan, diantaranya adalah: 

1. Menyampaikan materi pelajaran menggunakan media yang berhubungan 

dengan materi pelajaran 

2. Mengulang kembali materi yang kurang dipahami siswa setelah proses 

pembelajaran  

3. Memberikan soal-soal latihan tambahan 

4. Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM. 

Melihat dari permasalahan siswa pada tema selalu berhemat energi Idi 

Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru, peneliti tertarik untuk menawarkan 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan guna meningkatkan hasil belajar 

siswa pada tema selalu berhemet energi. Menyikapi hal tersebut peneliti akan 

menerapkan model pembelajaran aktif dimana model pembelajaran aktif ini 

akan menumbuhkan interaksi antara siswa dengan guru. Model pemblajaran 

aktif memiliki beberapa tipe, salah satu tipe model pembelajaran aktif yang 

dapat membangun kepercayaan diri siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam kelas adalah model pembelajaran Examples Non Examplesadalah 

salah satu model  pembelajaran yang dikembangkan dari cooperative learning. 

model pembelajaranExamples Non Examplesadalah implementasi dari 
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modelpembelajaran kontrukstivistik yang menempatkan siswa sebagai subyek 

dalam pembelajaran. Artinya siswa mampu merekrontruksi pengetahuannya 

sendiri sedangkan guru hanya sebagai fasilisator.
10

 

Berdasarkan permasalahan tekah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik ingin melakukan suatu penelitian tindakan dalam upaya melakukan 

perbaikan terhadap pembelajrandengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Examples Non Examples Dengan Menggunakan Media PowerPoint untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Tema Selalu Berhemat Energi Kelas 

IVSekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru”. 

 

B. Defenisi Istilah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu, “Penerapan Model Pembelajaran 

Examples Non Examples Dengan Menggunakan Media PowerPointuntuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Tema Selalu Berhemat Energi Kelas 

IV Sekolah DasarSekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru” maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah, yaitu: 

1. Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Model Pembelajaran Examples Non Examples merupakan 

pendekatan group investigation dalam pembelajaran kooperatif yang  

memberikan luang dan kesempatan yang luas kepada kepada setiap 

anggota untuk bertatap muka saling memberi informasi dan saling 

membelajarkan. interaksi tatap muka akan memberikan pengalam yang 

berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai 

                                                             
10

Melvin L Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Yogyakarta: Nusamedia & 

Penerbitan Nuansa,2010), hlm. 254 
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setiap pendapat, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan 

mengisi kekurangan masing-masing.
11

 Langkah-langkah model 

pembelajaran yang dapat diterpkan yaitu, guru menempelkan gambar dan 

menanyangkan di powerpoin lalu siswa mengenalisis gambar dan 

memahami gambar yang di tayangkan oleh guru dan membuat kelompok 

guru menyiapkan kertas untuk siswa menulis apa aja yang mereka 

dapatkan dalam menganalisi gambar tersebut di situ bisa kita lihat hasil 

belajar siswa dalam memahai pembelajaran. 

2. Media Powerpoint  

Media adalah alat-alat peraga yang dapat dilihat dan didengar,alat 

sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau 

menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan. 

Powerpoint suatu microsof dan salah satu media jenis 

proyektor.Powerpoint merupakan media pengajaran yang membawakan 

konep-konep yang dipelajaran alat perga adalah seperangkat benda 

konkrik yang dirancang dibuat atau disusun secara sengaja yang digunakan 

untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep serta 

prinsip-prinsip dalam mengajar.
12

 

3. Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar.
13

 Hasil belajar dituntut secara 

menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya 

                                                             
11

Aris Shoimin. 68 Model Pembelajaran  Inovatif dalam Kurikulum 2013. (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 73. 
12

Susanti, Pembelajaran Model Examples Non Examples Berbantuan Powepoint untuk 

Mengingkatkan Hasil Belejar Ipa. (Http:/Jurnal.Unnes.Ac.Id/Index.Php/Jpii/2014), hlm.  125. 
13

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 28. 
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terhadapmateri atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif) 

maupun dari segi penghayatan (aspek afektif) dan pengamalannya (aspek 

psikomotor).
14

 Dalam penelitian ini berfokus kepada bidang kognitif, hasil 

belajar yang harus dicapai seseorang ketika belajar atau mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu yang bersifat kognitif biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalam hasil belajar siswa pada tema selalu berhemat energi yang 

diperoleh melalui tes berupa nilai atau yang bersifat kognitif. 

4. Tema  

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan.
15

 Selalu berhemet energi adalah tema pada buku 

tematik terpadu kurikulum 2013 yang terdiri dari tiga subtema dan enam 

kegiatan pembelajaran masing-masing tema terdapat kompetensi dasar dan 

indikator. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dijabarkan, 

maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu: “Apakah penerapan model 

pembelajaran Examples Non Examplesdengan menggunakan Media 

Powerpointdapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Tema Selalu 

Berhemat Energi Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru?”. 

 

                                                             
14

Sudijono Anas Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 48-

59.   
15

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 333. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada Tema Selalu 

Berhemat Energi Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi sekolah adalah Sebagai bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan dalam ruang 

lingkup Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

b. Bagi gurumemperkaya perbedaan strategi dan metode mengajar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton 

dan membosankan. 

c. Bagi siswa meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV  Sekolah 

Dasar Negeri 37 Pekanbaru khususnya pada tema perduli terhadap 

makhluk hidup di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru, 

sehingga siswa merasa bahwa belajar adalah proses yang 

menyenangkan. 

d. Bagi Peneliti 

1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian sarjana pendidikan S1 

jurusan pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. 
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2) Menambahkan wawasan keilmuan peneliti dalam mengetahui cara 

perbaikan pembelajaran dan sebagai landasan untuk penelitian 

berikutnya. 

3) Menambah wawasan penulis tentang peningkatan hasil belajar 

melalui penelitian tindakan kelas.  



14 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Model Pembelajaran Examples Non Examples 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pemelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana pola 

yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Merancang bahan 

pembelajaran di Kelas serta untuk mencapai tujuan tertentu
16

. 

Sedangkan menurut Kozna dan Hamzah B. Uno model pembelajaran 

adalah setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas 

atau bantuan kepada siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu
17

 

Model pembelajaran mempunyai enam ciri khusus, ciri-ciri 

tersebut adalah: 

1) Mengundang rasa ingin tahu 

2) Menantang siswa untuk belajar 

3) Mengaktifkan mental, fisik, dan psikis siswa 

4) Memudahkan guru 

5) Mengembangkan kreativitas siswa 

6) Mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

                                                             
16

Rusman, Model Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 23. 
17

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 

23. 

13 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas jadi dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan atau 

pedoman yang digunakan di dalam kelas agar sesuai dengan tujuan 

atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Model Pembelajaran Examples Non Examples   

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan.
18

Model Pembelajaran 

Examples Non Examples merupakan pendekatan group investigation 

dalam pembelajaran kooperatif yang  memberikan luang dan 

kesempatan yang luas kepada kepada setiap anggota untuk bertatap 

muka saling memberi informasi dan saling membelajarkan.  

Interaksi tatap muka akan memberikan pengalam yang 

berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, 

menghargai setiap pendapat, memanfaatkan kelebihan masing-masing 

anggota dan mengisi kekurangan masing-masing, yang membelajarkan 

murid terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya melalui analisis 

berupa gambra-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan 

masalah.Konsep model pembelajaran ini pada umumnya di pelajari 

melalui dua cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari di luar 

                                                             
18

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 57. 
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sekolah melalui pengamatan dan juga melalui definisi konsep itu 

sendiri.
19

 

 

c. Langkah-langkah Model PembelajaranExamples Non Examples 

Langkah-langkah model pembelajaran Examples Non 

Examplestersebut adalah:
20

 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Gambar yang digunakan tentunya merupakan 

gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

2) Guru menempelkan gambar di papan, atau di tayangkan melalui 

LCD atau OHP, atau dapat pula menggunakan proyektor pada 

tahapan ini guru dapat meminta bantuan siswa untuk 

mempersiapkan gambar yang telah dibuat sekaligus membentuk 

kelompok siswa. 

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk memerhatikan/menganalisis gambar biarkan siswa 

melihat dan menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar 

detail gambarnya dapat dipahami selain itu, guru juga memberikan 

deskripsi jelas tentang gambar yang sedang diamati. 

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi 

dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang 

digunakan akan lebih baik jika disediakan oleh guru. 

                                                             
19

Aris Shoimin, Loc. Cit. 
20

Ibid, hlm. 74-75. 
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5) Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. 

Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok masing-masing. 

6) Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakuan siswa, guru 

mulai menjelaskan materi sesuai yujuan pembelajaran yang ingin 

di capai. 

7) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Examples Non 

Examples 

Kelebihan merupakan suatu keunggulan yang ingin  dicapai 

suatu kelebihan pasti ada kekurangan ini lah beberapa kelebihan dan 

kekurangan model pembelajaran Examples Non Examples.
21

 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

a) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan 

untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih 

mendalam dan lebih kompleks.. 

b) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang 

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui pengalaman dari Examples Non Examples.  

c) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi 

karakteristik dari satu konsep dengan mempertimbangkan 

                                                             
21

Ibid, hlm. 76. 
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nagian Non Examples yang dimungkinkan masih terdapat 

beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep 

yang telah dipaparkan pada bagian Examples. 

2) Kekurangan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

a) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar 

b) Memakan waktu yang banyak. 

e. Media PowerPoint 

Media adalah alat-alat peraga yang dapat dilihat dan didengar, 

alat sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa 

atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan. 

Menurut pujiati (2004 :3)
22

Powerpoint merupakan media 

pengajaran yang membawakan konep-konep yang dipelajaran alat 

perga adalah seperangkat benda konkrik yang dirancang dibuat atau 

disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan 

atau mengembangkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip dalam 

mengajar. PowerPoint dapat menyajikan hal-hal yang absterak dalam 

bentuk benda-benda atau fenomena-fenomena konkrit yang dapat 

dilihat dipegang diubah-ubah sehingga hal-hal yang abstrak lebih 

mudah dipahami. 

Seperti menggunakan model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan menggunakan media powerpoint sangat 

                                                             
22

Pujiarti (2004) Penggunaan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika. 

(Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2006) hlm.18  
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memudahkan karena dalam langkah-langkah model tersebut 

menggunakan gambar yang digunakan untuk materi pembelajaran 

dengan media powerpoint tersebut sangat membantu. 

f. Hasil Belajar 

Dimyani dan Mudjiono menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya batas dan puncak proses 

belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu 

pencapaian atau (proses, cara, perbuatan mencapai) tujuan pengajaran.  

Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental 

murid. Hasil belajar tersebut dibedakan menjadi dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil dapat diukur 

seperti tertuang dalam angka rapor dan dampak pengiring adalah 

terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer 

belajar.
23

 

Benyamin Bloom berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang 

hendak kita capai digolongkan atau dibedakan menjadi tiga bidang 

yakni bidang kognitif, bidang afektif, dan bidang pisikomotor.
24

 yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam aspek 

kognitifhasil belajar adalah perubahan-perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

                                                             
23

Dimyani dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 3-5.  
24

Nana Sudjana, Op.Cit, hlm. 46 
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saja.Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh pakar 

pendidikan tidak dapat dilihat secara framentaris atau terpisah, 

melainkan komprehensif. Faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari 

dalam diri seseorang dan faktor luar.
25

 Salah satu faktor luar yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah metol yang dipergunakan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

2. Hubungan Model Pembelajaran Examples Non Examplesdengan 

Menggunakan Media Powerpoint untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Hasil observasi ketika pelaksanaan pembelajaran siswa kurang 

mampu mengungkapkan gagasan, ide, pendapat sehingga belum memiliki 

sifat keritis dalam pembelajaran yang menuntut pemaham terhadap 

gambar sehingga mempengaruhi tingkat penguasaan konsep. Untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif perlu 

penerapan model di kelas. Sesuai dengan kesulitan belajar siswa yang 

belum tuntas belajar ditema selalu hemat energi. telah terindentifikasi, 

maka akan ditempuh model pembelajaran yang dapat membantu siswa 

menguasai konsep, sekaligus membuat siswa belajar yang menyenangkan. 

Model yang akan digunakan Examples Non Examplesdengan 

Menggunakan Media Powerpoint.Dapat meningkatkan pemahaman 

konsepsehingga hasil belajar siswa meningkat.
26

 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

                                                             
25

 Dimyani dan Mudjiono, Op.Cit. hlm. 54 
26

Susanti, Op.Cit, hlm. 126 
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Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah 

pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan 

dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari 

terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. 

Penelitian relevan dalam penelitian juga berfungsi sebagai referensi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.Penelitian mengenai hasil 

belajar dan model pembelajaran Examples Non Examples telah banyak 

dilakukan sebelumnya.  

Beberapa penelitian mengenai hasil belajar dan model pembelajaran 

Examples Non Examples yang pernah dilakukan dan memiliki relevansi 

dengan penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Sawirman dengan Judul“UpayaMeningkatkan HasilBelajar PKn Melalui 

PenerapanModelPembelajaranExamples NonExamplespadaSiswaKelas V 

SD Negeri010BatusasakKecamatanKamparKiriHuluKabupaten 

KamparTahunPelajaran2015/2016.Tujuanpenelitianiniadalah: (1) Dengan  

menggunakan  model  ExamplesNon  Examplesdiharapkan  hasil 

belajarPKnsiswakelas VISDNegeri010Batusasakmeningkat.(2) 

Memotivasiguru dalam mengembangkan metodedan strategidalam 

pembelajaran. (3) Meningkatkan kompentensipedagogikguru dalam 

menyusunrencana,danpelaksanaanproses pembelajaran.Metodeyang 

digunakandalampenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelas (PTK). 

Hasilpenelitianmenunjukkan: (1)Denganmenggunakanpendekatanmodel 

pembelajaranExamples NonExamples,hasilbelajarsiswasetiapsiklusnya 
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mengalamiperubahansecarasignifikan. HasilbelajarsiswapadasiklusI 

sebesar70,62denganketuntasan60,86%,lalumeningkatpadasiklus   II 

menjadi96,73 dengan ketuntasan 100%. (2) Setelah diterapkannya 

pembelajaranExamplesNonExamplesyang tepatmakaaktivitasdan 

prestasibelajar PKn padaPokokBahasanKeorganisasian padaSiswaKelas 

VSDNegeri010Batusasakdapatmeningkat.Siswayang aktifdalam 

pembelajaran mencapai96.73%kategorisangatbaik dan aktivitas 

pembelajaran kelompok mencapai100%. 

Berdasarkan peneliti diatas maka dapat dilihat relevansinya dengan 

peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan variable X, 

meningkatkan hasil belajar dan variable Y, menggunakan model Examples 

Non Examples, yang menjadi perbedannya dengan peneliti terletak pada 

penggunaan media powepoin. 

2. Nurul Astuti dengan Judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Examples Non Examples Dengan Menggunakan Alat Peraga Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas VIII Smp N 1 Argamakmur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas VIII SMP N 1 Argamakmur  melalui penerapan  model 

pembelajaran  Cooperative  tipe Examples  Non  Examples dengan  

menggunakan  alat peraga pada pokok bahasan  kubus dan balok; 2) 

Meningkatkan  hasil belajar   siswa   kelas   VIII  SMP   N  1   

Argamakmur   melalui   penerapan   model   pembelajaran Cooperative 

tipe Examples Non Examples dengan menggunakan alat peraga pada 

pokok bahasan kubus dan balok. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
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VIII D SMP N 1 Argamakmur tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 29 

siswa, yaitu 14 laki-laki dan 15 perempuan. Jenis penelitian adalah PTK 

dengan tiga siklus dengan alur penelitian meliputi: rencana tindakan → 

pelaksanaan tindakan → observasi → refleksi → rencana  tindakan siklus 

selanjutnya.  Indikator keberhasilan tindakan jika nilai tes siswa rata-rata 

meningkat dan minimal 60,0; ketuntasan belajar klasikal ≥85% serta hasil 

observasi keaktifan siswa mencapai kriteria baik. Pengumpulan data 

menggunakan lembar  tes dan lembar  observasi  aktivitas  siswa.  Hasil 

penelitian  menunjukkan  keaktifan  siswa meningkat dengan nilai dan 

kategori masing-masing siklus I, II dan III adalah 27 (cukup), 31 (baik) 

dan 32 (baik). Hasil belajar siklus I untuk pemahaman konsep 

menunjukkan nilai rata-rata 58,68 dan ketuntasan belajar 51,72%. Siklus II 

rata-rata 72,81 dan ketuntasan belajar 79,31%. Siklus III rata-rata 82,34 

dan ketuntasan belajar 96,57%. Hasil belajar siswa meningkat karena 

dengan diberikannya Lembar Diskusi untuk dikerjakan secara 

berkelompok serta digunakannya alat peraga dalam  pembelajaran  yang  

sesuai  dengan  bahan  ajar  dan  kompetensi  dasar.  Aktivitas  siswa 

meningkat karena adanya pengelompokan yang heterogen, diskusi 

kelompok dan persentasi, pengarahan, penyimpulan serta evaluasi dari 

guru. 

Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan 

penelitian Sawirma, Nurul astuti terletak padarelevansinya dengan peneliti 

lakukan, yaitu sama-sama menggunakan variable X, meningkatkan hasil 

belajar dan variable Y, menggunakan model Examples Non Examples, 
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yang menjadi perbedaannya terletak pada tempat peneliti, yaitu pada 

Siswa Di Kelas VIII Smp N 1 Argamakmur dan tahun penelitian, yaitu 

pada tahun pembelejaran 2010/2011. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Tema Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 37 Pekanbarumelalui penerapan model pembelajaran Examples Non 

Examplesdengan menggunakan media Powerpoint, Model ini diharapkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karana dalam model 

pembelajaran Examples Non Examplesdengan Menggunakan Media 

Powerpoint. ini siswa diminta untuk kerjasama dengan kelompok yang terdiri 

dari dua/tiga orang siswa, Siswa bekerja sama saling memperhatikan dan 

menganalisis gambar dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 

terhadap gambar yang di tayangkan menggunakan LCD atau OHP dan ditulis 

pada lembar kertas, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 

Dengan cara ini membangun interaksi positif antar siswa. 

Mengingat pentingnya menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

sehubungan dengan itu untuk menciptakan kondusif guru harus dapat memilih 

dan menetapkan model pembelajaran yang cocok. pemilihan model 

pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa menyerap materi yang 

disampaikan, serta menumbuh kembangkan hasil belajar siswa dalam belajar. 
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D. Indicator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator kinerja guru dengan penerapan model 

pembelajaran Examples Non Examples adalah: 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Gambar yang digunakan tentunya merupakan 

gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

2) Guru menempelkan gambar di papan, atau di tayangkan melalui 

LCD atau OHP, atau dapat pula menggunakan proyektor pada 

tahapan ini guru dapat meminta bantuan siswa untuk 

mempersiapkan gambar yang telah dibuat sekaligus membentuk 

kelompok siswa. 

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk memerhatikan/menganalisis gambar biarkan siswa 

melihat dan menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar 

detail gambarnya dapat dipahami selain itu, guru juga memberikan 

deskripsi jelas tentang gambar yang sedang diamati. 

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi 

dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang 

digunakan akan lebih baik jika disediakan oleh guru. 
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5) Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. 

Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok masing-masing. 

6) Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakuan siswa, guru 

mulai menjelaskan materi sesuai yujuan pembelajaran yang ingin 

di capai. 

7) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Siswa memperhatiakan guru menyiapkani gambar-gambar untuk 

materi yang ingin disampaikan. 

2) Siswa membantu guru menempelkan gambar atau di tayangkan 

melalui LCD atau OHP, atau dapat pula menggunakan proyektor 

dan menggunakan powerpoint dan siswa membentuk kelompok 

3) Siswa pada masing-masing kelompok untuk memperhatikan 

/menganalisi gambar agar dapat melihat dan menelah gambar 

dengan seksama dengan detail dan mendengarkan guru 

memberikan deskripsi jelas tentang gambar yang sedang diamati 

gambarnya dapat di pahami 

4) Siswa pada masing-masing kelompok mencatat diskusi dari analisi 

gambar tersebut dicatat pada kertas yang disediakan oleh guru. 

5) Siswa didalam kelompok menyampaikan hasil diskusi nya dan 

menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok 
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6) Dari hasil diskusi analisis yang dilakukan setiap kelompok siswa 

memperhatikan guru menjelaskan materi yang dibahas 

7) Siswa dan guru menyimpulkan materi sesuai dengan tutjuan 

pembelajaran 

2. Indikator Hasil Belajar 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajarsiswa 75 

mencapai KKM yang telah ditetapkan.27 Adapun KKM yang telah 

ditetapkan  di Sekolah Dasar Negeri 37Pekanbaru adalah 75. Artinya jika 

75% dari siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan hampir secara 

keseluruhan siswa mendapat nilai sesuai KKM yaitu 75, maka dikatakan 

hasil belajarnya telah berhasil. 

 

3. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

yang telah dikemukakan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah jika  

model pembelajaran Examples Non Examplesdapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada temaselalu berhemat energidengan menggunakan media 

Powerpointini maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah 

Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

 

 

                                                             
27

Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm. 218. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru dan siswa kelas 

IVSekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020 yang jumlah 

siswa sebanyak 30 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran Examples Non Examples dengan 

menggunakan media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru kelas 

IV. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai Desember 

2019. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakkan kelas (PTK). Menurut 

Arikunto, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di kelas 

dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu praktek pembelajaran di 

kelas.Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus dan tiap siklus 

dilakukan dalam 2 kali pertemuan, sehingga dua siklus yaitu empat kali 

pertemuan. Adapun daur siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Menurut 

Suharsimi Arikunto adalah sebagai berikut: 

27 
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Gambar: Siklus Penelitan Tindakan Kelas 
28

 

 

1. Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-

langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Menyusun silabus siklus I dan siklus II. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 

kompetensi. 

c. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru 

melalui strategi meninjau kesulitan pada materi pelajaran dan aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran. 

d. Guru meminta teman sejawat sebagai observer. 

                                                             
28

Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hlm. 16 

Refleksi Awal 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Langakah-langkah pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran Examples Non Examplesyaitu sebagai berikut:   

Kegiatan Awal:  

a. Guru membuka proses pembelajaran dengan salam dan do’a. 

b. Guru memberikan apersepsi dsn motivasi kepada siswa berkaitan 

dengan materi 

c. Guru menyampikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran Examples Non Examples. 

Kegiatan Inti: 

a. Mengamati  

1) Siswa mendengar penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

2) Siswa mengamati gambar yang akan ditayangkan 

b. Menanya 

1) Siswa  bertanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan materi yang 

disampaikan oleh guru 

2) Siswa  memberi tanggapan tentang materi yang disampaikan oleh 

guru 

3) Guru memberikan umpan balik dari tanggapan siswa 

 

 

c. Eksplorasi/ eksperimen  
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1) Siswa aktif mengikuti kegiatan model pembelajaran Examples Non 

Examples. 

a) Guru membentuk kelompok yang angotanya +- 3 orang secara 

heterogen 

b) Guru menyajikan beberapa gambar sesuai dengan materi yang 

disajikan  

c) Setiap kelompok diminta untuk memperhatikan atau 

menganalisis gambar dan ditulis di buku. 

d. Mengasosiasi 

1) Masing-masing kelompok membacakan hasil kalimat 

2) Hasil diskusi kelompok didiskusikan lagi secara pleno 

e. Mengkomunikasi 

1) Guru memberikan komentar terhadap hasil diskusi siswa 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pebelajaran 

Kegiatan Penutup: 

a. Guru melakukan evaluasi 

b. Guru melakukan tindak lanjut 

c. Guru mengucap salam dan penutup. 

3. Observasi  

Peneliti Dalam pelaksanaan  melibatkan dua orang  pengamat, 

yaitu teman sejawa sebagai observer aktivitas guru dan guru wali kelas  IV 

sebagai obsever aktifitas siswa. tugas dari pengamat tersebut adalah untuk 

melihat aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, hal ini 

dilakukan untuk memberi masukan dan pendapat terhadap pelaksanaan 
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pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-masukan dari pengamat 

dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Pengamatan 

ditunjukkan untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses 

berlangsungnya pembelajaran. 

4. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Dari hasil observasi guru dapat merefleksikan diri dengan 

melihat data observasi guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan dan 

dianalisa, dari hasil observasi apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada temaselalu berhemat energi di kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 73 Pekanbaru.. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dilapangan penulis penulis 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a. Observasi  

Teknik obsevasi adalah kemampuan untuk memperhatikan, 

mencataa kajian, atau cara melihat sesuatu, atau dapat dikatakan 

pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan merekam secara 

sistematis apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.
29

 Teknik 

observasi ini digunakan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

                                                             
29

Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 206. 
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langsung dilokasi penelitian untuk mengamati aktivitas guru dan 

siawa selama proses pembelajaran dengan penerapan model Examples 

Non Examples pada tema selalu berhemat energi untuk meningkatkan 

hasil belajar. 

b. Tes 

Tes adalah instrument atau alat untuk mengumpulkan data 

tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran,
30

 

dimana hal ini adalah kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran 

yang diajarkan. Tes dilakukan untuk menjaring data penelitian tes 

hasil belajara dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

tindakan siklus I dan Siklus IItes di lakukan pada tanggal 28 agustus 

2019 sampai 18 september 2019 

c. Dokumentasi  

Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

untuk mamperoleh data seperti informasi mengenai profil atau sejarah 

sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana, serta 

kurikulum yang digunakan dalam proses pembelejaran berlangsung. 

Dokumentasi dilaukan untuk mengembangkan data visual. 

 

 

 

 

                                                             
30

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 

2013), hlm. 251. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Akitivitas Guru dan Siswa 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik statistik deskriptif 

merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, 

menyusun atau mengukur data, mengelola data, menyajikan dan 

menganalisis data angka guna memberikan gambaran suatu gejala, 

peristiwa atau keadaan. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran data yang akan dianalisis. 

Selain itu analisis deskriptif juga digunakan untuk menentukan 

keberhasilan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam bentuk 

mendemonstrasikan kegiatan selama proses pembelajaran diolah dengan 

menggunakan rumus presentase yaitu sebagai berikut:
31

 

  
 

 
       

Keterangan : 

P  = Angka Persentase Aktivitas Guru 

F  = Frekuensi Aktivitas Guru 

N  = Angka Persentase 

100%  = Bilangan tetap 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 

siswa pada tema selalu berhemat energi, maka dilakukan pengelompokkan 

atas 4 kriteria penilaian yaitu sebagai berikut: 

 
                                                             

31
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm. 43. 
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Tabel III.1 

Interval Kategori Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa
32

 

  

No Tingkat Pengguasaan Predikat 

1 76% s/d 100% Baik 

2 56% s/d 75% Cukup Baik 

3 40% s/d 55% Kurang Baik 

4 < 40% Tidak Baik 

  

 

2. Ketuntasan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa diukur dari ketuntasan klasikal. Untuk 

menghitung ketuntasan individu dan presentase ketuntasan klasikal, rumus 

yang digunakan yaitu: 

a. Rumus Hasil Belajar
33

 

   
  

  
       

Keterangan: 
Na = Nilai Akhir 
Sp = Skor Perolehan 
Sm = Skor Maksimal 

 

b. Ketuntasan Klasikal 

Untuk mengukur ketuntasan secara klasikal rumus yang 

digunakan yaitu :
34

 

            Jumlah Siswa yang Tuntas 

Ketuntasan Klasikal =     x 100% 

            Jumlah Keseluruhan Siswa 

                                                             
32

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 246. 
33

BSNP, Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar, (Jakarta: Depdiknas,2007), 

hlm. 25. 
34

Depdiknas, Rambu-rambu Penetapan Ketuntasan Belajar Minimum dan Analisis Hasil 

Pencapaian Standar Ketuntasan Belajar (Jakarta; 2004), hlm. 24. 
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Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran tema selalu berhemat energi dapat terlihat pada tabel 

berikut: 

Tabel III.2 

Kategori Hasil Belajar
35

 
No Interval (%) Kategori 
1 90 – 100 Sangat Sempurna 
2 80 – 89 Sempurna 
3 70 – 79 Cukup 
4 60 – 69 Kurang 
5 <60 Sangat Kurang 

 

                                                             
35

Riduan, Skala Pengukuran dan Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 30. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Examples Non Examples dengan 

menggunakan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

Tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 

Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa sebelum tindakan 

hanya mencapai 66.66 kategori “sangat kurang”. Setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I, hasil belajar siswa meningkat menjadi 73,33 atau tergolong 

“kurang”. dan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 81,33 atau tergolong 

“sempurna”. artinya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75% 

telah tercapai. 

 

B. Saran 

Bertolak dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di atas 

berkaitan penerapan model pembelajaran Examples Non Examples yang telah 

dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pada hasil belajar penerapan model pembelajaran Examples Non 

Examplesterdapat kelemahan hanya untuk mata pelajaran tertentu, 

sebaiknya untuk peneliti atau guru kelas yang ingin menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples harus memperhatikan mata 
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pelajaran apa yang ingin digunakan dan apakah bias meningkatkan hasil 

belajar. 

2. Pada penerapan model pembelajaran Examples Non Examplesterdapat 

kelemahan kecenderungan siswa-siswa yang pasif utuk mengambil 

jawaban dari temannya, sebaiknya untuk peneliti atau guru kelas yang 

ingin menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples peneliti 

atau guru kelas mengarahkan dan mengawasi saat penerapan model 

pembelajaran Examples Non Examplesserta mengajak siswa supaya 

berpikir kreatif dalam mengembangkan kata-kata sehingga menjadi sebuah 

kalimat. 

3. Guru diharapkan memahami langkah-langkah penerapan strategi 

pembelajaran supaya dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik. 

4. Guru diharapkan dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran secara 

merata agar tidak ada siswa yang merasa berkecil hati dan mengira kalau 

guru pilih kasih terhadap siswa. 

5. Guru diharapkan mampu menyesuaikan alokasi waktu yang tersedia 

dengan jumlah materi yang harus dikuasai siswa. 
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Lampiran  

 

TEMA 2 : SELALU BERHEMAT ENERGI 

ALOKASI WAKTU : 96 JAM PELAJARAN 

 

Mata Pelajaran dan Kompetensi 

Dasar 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

1.2.  Menerima kewajiban dan hak 

sebagai amanah warga 

masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari 

2.2.  Menunjukkan sikap memenuhi  

kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat 

3.2.  Memahami pelaksanaan 

kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.2.  Melaksanakan kewajiban dan 

hak sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari  

 

 

 Pelaksanaan kewajiban 

dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

Subtema 1: Sumber Energi (32 jam pelajaran ) 

 Mengamati gambar dan mendiskusikan tentang hak dan 

kewajiban penggunaan sumber energi (misalnya air dan listrik)  

 Menuliskan hak dan kewajiban individu terkait penggunaan 

energi (misalnya air dan listrik) 

 Mengomunikasikan pentingnya kerja sama dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Mengamati teks visual/gambar tentang sumber energi, 

mendiskusikan, dan menjelaskan isi teks 

 Menuliskan kembali teks visual/gambar tentang sumber energi 

menggunakan bahasa sendiri 

 Membaca dan mempraktikkan teks prosedur tentang membuat 

kincir angin sederhana sebagai sumber energi 

 Mengamati konsumsi air minum dalam botol yang dibawa 

teman-teman dalam satu kelas 

 Melakukan penaksiran jumlah dan selisih dengan benar, 

Bahasa Indonesia 

3.2.  Mencermati keterhubungan 

antargagasan yang didapat dari 

teks lisan, tulis, atau visual 

 

 Gagasan pokok dan 

gagasan pendukung 

 Teks Informasi (visual/ 



 

4.2.  Menyajikan hasil pencermatan 
tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalam tulisan 

3.4.  Membandingkan teks petunjuk 

penggunaan dua alat yang 

sama dan berbeda 

4.4.  Menyajikan teks petunjuk 

penggunaan alat dalam bentuk 

teks tulis dan visual 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif  

gambar) 

 Teks petunjuk 

Penggunaan alat 

 

 

melalui konsumsi air minum 

 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran jumlah 

dan selisih bilangan cacah, perkalian dan pembagian (menaksir 

harga peralatan yang terkait dengan harga air minum dalam 

kemasan) 

 Mengamati tumbuhan dan cuaca, melihat keterkaitan antara 

tumbuhan dan sinar matahari sebagai sumber energi  (manfaat 

matahari dalam kehidupan) 

 Menuliskan hasil pengamatan tentang  perubahan bentuk  

energi matahari  dalam kehidupan dengan sistematis 

 Menuliskan manfaat sinar matahari bagi kehidupan di Bumi 

dalam bentuk peta pikiran dalam bentuk tulisan maupun 

gambar   

 Melakukan percobaan tentang perubahan bentuk energi angin  

dalam kehidupan sehari-hari : Membuat kincir angin dan kincir 

air sederhana berdasarkan teks prosedur 

 Mengamati gambar, membaca teks, dan mendiskusikan tentang 

sumber energi yang digunakan untuk mengelola sumber daya 

alam 

 Diskusi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya di 

daerah sekitar 

 Membaca teks kemudian menyanyikan lagu “Menanam 

jagung” sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari 

guru 

 Menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo 

yang tepat, seperti yang dicontohkan guru 

 Mengamati cara melambungkan dan menangkap bola dengan 

teknik yang benar (demonstrasi oleh guru). 

 Mempraktikkan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, 

Matematika 

3.1.  Menjelaskan pecahan-pecahan 

senilai  dengan gambar  dan 

model konkret 

4.1.  Mengidentifikasi  pecahan-

pecahan senilai  dengan 

gambar  dan model konkret 

3.2  Menjelaskan berbagai bentuk 

pecahan (biasa, campuran, 

desimal, dan persen) dan 

hubungan diantaranya 

 

4.2.  Mengidentifikasi berbagai 

bentuk pecahan (biasa, 

campuran, desimal, dan 

persen) dan hubungan 

diantaranya 

3.3.  Menjelaskan dan melakukan 

penaksiran dari jumlah, selisih, 

 

 Pecahan senilai 

 Perbandingan pecahan 

 Taksiran hasil 

penghitungan (tambah, 

kurang, kali, bagi) 

 Pecahan senilai 

 Pecahan desimal 

 Pecahan campuran 

 Desimal 

 Persen 

 

 



 

hasil kali, dan hasil bagi dua 
bilangan cacah maupun 

pecahan 

4.3.  Menyelesaikan masalah  

penaksiran dari jumlah, selisih, 

hasil kali, dan hasil bagi dua 

bilangan cacah maupun 

pecahan 

 

 

 

 

nonlokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar 
(bola zig-zag) 

 

Subtema 2: Manfaat  Energi (32 jam pelajaran) 

 Membaca teks dan berdiskusi tentang penggunaan  sumber 

daya alam yang terbatas (misalnya penggunaan kertas)  

 Berdiskusi tentang hak dan kewajiban terkait pemafaatan energi 

 Menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan 

kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat 

dengan benar 

 Membuat poster tentang penggunaan energi yang benar sebagai 

hak dan kewajiban sebagai individu 

 Melakukan kampanye tentang hemat energi di lingkungan 

sekolah menggunakan poster 

 Mendiskusikan tentang pemanfaatan limbah 

 Mengamati gambar dan membaca teks prosedur tentang 

membuat produk dari limbah 

 Mempraktikkan teks prosedur tentang membuat produk dari 

limbah 

 Bereksplorasi mencari pecahan-pecahan senilai. dengan 

menggunakan kertas bekas 

 Membuktikan hubungan pembilang dan penyebut antar 

pecahan senilai  

 Bereksplorasi dengan garis bilangan yang menunjukkan 

perbandingan pecahan dengan garis bilangan dan gambar  

 Membandingkan nilai dua pecahan dengan benar 

 Menjelaskan prosedur penaksiran dan menyelesaikan masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.5.  Memahami berbagai sumber 

energi, perubahan bentuk 

energi, dan sumber energi 

alternatif (angin, air, matahari, 

panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-hari  

4.5.  Menyajikan laporan hasil 

pengamatan dan penelusuran 

informasi tentang berbagai 

perubahan bentuk energi 

 

 

 Sumber Energi dan 

Perubahan Bentuk Energi 

 Macam-macam sumber 

energi (matahari) 

 Berbagai perubahan 

bentuk energi (angin) 

 Macam-macam sumber 

energi alternatif. 

 Berbagai perubahan 

bentuk energi. 

 Sumber Energi dan 

Perubahan Bentuk Energi 

•   manfaat energi alternatif 

 



 

 

 

 

 

yang terkait dengan bilangan cacah 

 Membaca teks tentang sumber energi dan perubahan bentuk 

energi  dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari  

 Mengidentifikasi  penggunaan beragam benda elektronik di 

rumah  (daya yang dibutuhkan dan waktu yang 

penggunaannya) 

 Menyajikan dalam bentuk tabel penggunaan benda elektronik 

di rumah 

 Membaca teks/gambar/ paparan mengenai sumber daya  alam 

yang digunakan sebagai sumber energi (misalnya: batu bara, 

minyak bumi, dan gas alam)   

 Mencari informasi untuk membuat peta sumber energi (batu 

bara, minyak bumi, dan gas alam) di Indonesia dengan 

menggunakan simbol-simbol 

 Menyanyikan lagu “Menanam Jangung” sesuai dengan tempo 

(sedang) diiringi ketukan dan tepuk tangan 

 Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan 

tinggi rendah nada  

 Mempraktikkan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar : 

bola zig-zag 

 

Sub Tema 3: Energi Alternatif (32 jam pelajaran) 

 Membaca teks tentang ayo hemat energi 

 Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar tentang perilaku 

hemat energi 

 Mendiskusikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat 

di lingkungannya dengan benar terkait hemat energi  

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.1.  Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

4.1.  Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan 

masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

 

 

 

 

 

 

 Letak dan luas kabupaten/ 

kota  dan provinsi dalam 

peta 

 Kegiatan ekonomi dalam 

pemanfaatan sumber daya 

alam 

 

 

 

 

Seni Budaya dan Prakarya 

3.2.  Mengetahui tanda tempo dan 

tinggi rendah nada 

4.2.  Menyanyikan lagu dengan 

 

 Tanda tempo 

 Tinggi rendah nada 

 



 

memperhatikan tempo dan 
tinggi rendah nada 

 

 

  

 Membaca teks/gambar/ paparan tentang ketersediaan sumber 
energi dari alam yang terbatas 

 Membaca teks/gambar/ paparan tentang energi alternatif 

 Membuat ringkasan tentang hubungan ketersediaan sumber 

energi alam dan energi alternatif 

 Membuat teks petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah 

yang ditemukan di lingkungan  

 Bereskplorasi mengidentifikasi unsur-unsur pada pecahan 

campuran dengan benar 

 Bereksplorasi menyatakan pecahan campuran ke dalam 

pecahan biasa atau sebaliknya dengan benar 

 Bereksplorasi mengidentifikasi bentuk pecahan desimal dan 

menganalisis hubungan pecahan desimal dan pecahan biasa  

 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran 

bilangan cacah, pecahan dalam bentuk soal cerita 

 Membaca teks informasi dan melakukan percobaan tentang 

sumber energi alternatif dari kentang yang mampu 

menghasilkan arus listrik bertegangan rendah   

 Mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energy 

alternative  dengan tepat 

 Menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran  hasil 

pengamatan tentang  perubahan bentuk   energi  alternatif 

dalam kehidupan  sehari-hari  

 

 Menemukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik 

bentang alam: pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi 

 Membaca teks, mengamati gambar, menjawab pertanyaan, 

berdiskusi dan menuliskan sumber daya alam dan manfaatnya 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan 

3.1.  Memahami prosedur variasi 

gerak dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulatif 

sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam 

permainan bola besar 

sederhana dan atau tradisional* 

4.1. Mempraktikkan variasi gerak 

dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulatif 

sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam 

permainan bola besar 

sederhana dan atau tradisional* 

 

 

 

 

 Variasi pola gerak dasar 

lokomotor, non-

lokomotor, dan 

manipulatif permainan 

bolabasket: 

• Melempar Bola 

• Menangkap Bola 

• Menendang bola 

• Menghentikan bola 

 

 Variasi pola gerak dasar 

lokomotor, non-

lokomotor, dan 

manipulatif permainan 

sepakbola: 

• Menendang bola 

• Menghentikan bola 

• Melambungkan Bola 

• Melempar Bola 

• Menangkap Bola 

 

 

 



 

 

 

sebagai pangan lokal dan energi alternatif 

 Menyanyikan lagu “Aku Anak Indonesia” sesuai dengan tempo 

(sedang) diiringi ketukan dan tinggi rendah nada 

 Menyanyikan syair lagu Kring Kring Ada Sepeda secara 

berpasangan dengan tempo dan tinggi rendah nada seperti 

contoh yang diberikan guru 

 Mempraktikkan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar : 

bermain bola zig-zag 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 37Pekanbaru 

Kelas / Semester :  IV (Empat)/II (Dua) 

Tema 1 :  Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :  sumber energi 

Alokasi waktu : 1X pertemuan 2 x 35 Menit  

 

A. 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, 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, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah, dan tempat bermain.  

4    :  Menunjukkan keterampilan berpikir 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. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator  

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Mencermati keterhubungan antargagasan 

yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 

visual 

. 

3.2.1 Siswa mampu menyebutkan hal-hal yang 

sudah diketahuinya mengenai teks 

sebelum membaca teks 

3.2.2 Siswa mampu menyebutkan hal-hal baru 

yang diketahuinya setelah  melihat 

energi  matahari 

4.2  Menyajikan hasil pencermatan tentang 

keterhubungan antargagasan ke dalam 

4.2.1 Siswa mampu menjelaskan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan manfaat 



 

tulisan 

 

energi matahari yang telah dilihat 

dengan bahasa sendiri dan penuh rasa 

percaya diri 

     IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7  Memahami berbagai sumber energi, 

perubahan bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (angin, air, matahari, 

panas bumi, bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.7.1 Siswa mampu mengamati tumbuhan dan 

cuaca sumber energi matahari 

3.7.2 Siswa mampu menjelaskan manfaatenergi 

terhadap makhluk hidup 

 

4.5Menyajikan laporan hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi tentang berbagai 

perubahan bentuk energi 

 

4.7.1 Siswa mampu menyajikan hasil analisis 

manfaat sumber energi 

 

 

     IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.4.1 Siswa mampu menyebutkan beberapa 

manfaat energi matahri bagi manusia dan 

hewan 

3.4.2 Siswa mampu menyebutkan pengaruh 

matahari bagi makhluk hidup 

4.4 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

4.4.1 Siswa mampu menjelaskan hasil 

identifikasi terhaadap energi matahari, 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya energi matahari. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya energi matahari bagi makhluk 

hidup. 



 

3. Setelah menganalisis sebuah gambar dan mengomunikasi siswa mampu menemukan ide pokok 

dari setiap pragraf  

D. Materi Pembelajaran 

1. Suber energi alternatif 

2. Matahari  

3. Pengaruh sumber energi bagi makhluk hidup 

 

 

E. Pendekatan & Metode 

Pendekatan  Pembelajaran   : Saintifik 

Model  Pembelajaran     : examples non examples 

Metode Pembelajaran     :Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media/Alat :1. Teks bacaan. 

  2. powerpoin 

  3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

 Sumber belajar 

Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 2 selalu berhemat energi . Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

G. Kegiatan  Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan 

kemudian berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

2. Guru mempersiapkan kelas dan siswa dengan memeriksa 

kerapian siswa dan Guru menyampaikan Apersepsi. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik. 

4. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar dengan 

menyanyikan yel-yel “tepuk semangat” 

15 Menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa memperhatiakan guru menyiapkani gambar-

gambar untuk materi yang ingin disampaikan. 
180 Menit 



 

2. Siswa membantu guru menempelkan gambar atau di 

tayangkan melalui LCD atau OHP, atau dapat pula 

menggunakan proyektor dan menggunakan 

powerpoint dan siswa membentuk kelompok 

3. Siswa pada masing-masing kelompok untuk 

memperhatikan /menganalisi gambar agar dapat 

melihat dan menelah gambar dengan seksama dengan 

detail dan mendengarkan guru memberikan deskripsi 

jelas tentang gambar yang sedang diamati gambarnya 

dapat di pahami 

4. Siswa pada masing-masing kelompok mencatat 

diskusi dari analisi gambar tersebut dicatat pada kertas 

yang disediakan oleh guru. 

5. Siswa didalam kelompok menyampaikan hasil diskusi 

nya dan menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok 

6. Dari hasil diskusi analisis yang dilakukan setiap 

kelompok siswa memperhatikan guru menjelaskan 

materi yang dibahas 

7. Siswa dan guru menyimpulkan materi sesuai dengan 

tutjuan pembelajaran 

 

Penutup 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran  hari ini. 

2. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut agar siswa di rumah 

belajar kembali tentang materi hari ini dan siswa di minta 

untuk lebih giat belajar.  

5. Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran). 

15 Menit 

 

 



 

 

 

 

 

 

H. Penilaian 

1. Sikap  

Format Penilaian Sikap (Jurnal)  

No. Tanggal Nama Siswa 

 

Keaktifan Kerjasama Keberanian 

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

1.               

2.               

3.               

4.               

Catatan : 

*4 =  SangatBaik                3 =  Baik 

  2 =  Sedang                      1 =  Kurangbaik 

RentangSkor   = Skor Maksimal – Skor Minimal 

              =  16 - 4  

              =  12/4 

              =  3 

MK         =   14 - 16  

MB         =   11 - 13 

MT         =   7 – 10 

BT          =   4 -   6 

Keterangan:          

BT     :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awalperilakuyang 

dinyatakan dalam indikator). 

MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tandaawal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 

MB    :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilakuyang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK   :  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara  konsisten). 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 37Pekanbaru 

Kelas / Semester :  IV (Empat)/II (Dua) 

Tema 1 :  Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :  sumber energi 

Alokasi waktu : 1X pertemuan 2 x 35 Menit  

 

I. 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, 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, serta benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  

4     :  Menunjukkan keterampilan berpikir 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. 

 

J. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator  

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Mencermati keterhubungan antargagasan 

yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 

visual 

. 

3.2.1 Siswa mampu menyebutkan hal-hal yang 

sudah diketahuinya mengenai teks 

sebelum membaca teks 

3.2.2 Siswa mampu menyebutkan hal-hal baru 

yang diketahuinya setelah  melihat  

gamabar energi  air 

4.2  Menyajikan hasil pencermatan tentang 

keterhubungan antargagasan ke dalam 

4.2.1 Siswa mampu menjelaskan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan manfaat air 



 

tulisan 

 

yang telah dilihat dengan bahasa siswa 

setelah melihat gambar  

 

 

     IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7  Memahami berbagai sumber energi, 

perubahan bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (angin, air, matahari, 

panas bumi, bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.7.1 Siswa mampu mengamati kegunaan 

energi air bagi manusia dan hewan 

3.7.2 Siswa mampu menjelaskan manfaatair 

terhadap makhluk hidup 

 

4.5Menyajikan laporan hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi tentang berbagai 

perubahan bentuk energi 

 

4.7.1 Siswa mampu menyajikan hasil analisis 

manfaat sumber energi dari air 

 

 

     IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.4.1 Siswa mampu menyebutkan beberapa 

manfaat energi air bagi manusia dan 

hewan 

3.4.2 Siswa mampu menyebutkan pengaruh air 

bagi makhluk hidup 

4.4 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

4.4.1 Siswa mampu menjelaskan hasil 

identifikasi terhaadap energi air, dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

K. Tujuan Pembelajaran 

4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya energi air. 

5. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya energi air bagi makhluk hidup. 



 

6. Setelah menganalisis sebuah gambar dan mengomunikasi siswa mampu menemukan ide pokok 

dari setiap pragraf  

 

L. Materi Pembelajaran 

4. Suber energi alternatif 

5. air  

6. Pengaruh sumber energi bagi makhluk hidup 

 

 

M. Pendekatan & Metode 

Pendekatan  Pembelajaran   : Saintifik 

Model  Pembelajaran     : examples non examples 

Metode Pembelajaran     :Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

N. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media/Alat :1. Teks bacaan. 

  2. powerpoin 

  3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

 Sumber belajar 

Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 2 selalu berhemat energi . Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

O. Kegiatan  Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

pendahuluan 

5. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan 

kemudian berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

6. Guru mempersiapkan kelas dan siswa dengan memeriksa 

kerapian siswa dan Guru menyampaikan Apersepsi. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik. 

8. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar dengan 

menyanyikan yel-yel “tepuk semangat” 

15 Menit 

Kegiatan 8. Siswa memperhatiakan guru menyiapkani gambar- 180 Menit 



 

Inti gambar untuk materi yang ingin disampaikan. 

9. Siswa membantu guru menempelkan gambar atau di 

tayangkan melalui LCD atau OHP, atau dapat pula 

menggunakan proyektor dan menggunakan 

powerpoint dan siswa membentuk kelompok 

10. Siswa pada masing-masing kelompok untuk 

memperhatikan /menganalisi gambar agar dapat 

melihat dan menelah gambar dengan seksama dengan 

detail dan mendengarkan guru memberikan deskripsi 

jelas tentang gambar yang sedang diamati gambarnya 

dapat di pahami 

11. Siswa pada masing-masing kelompok mencatat 

diskusi dari analisi gambar tersebut dicatat pada kertas 

yang disediakan oleh guru. 

12. Siswa didalam kelompok menyampaikan hasil diskusi 

nya dan menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok 

13. Dari hasil diskusi analisis yang dilakukan setiap 

kelompok siswa memperhatikan guru menjelaskan 

materi yang dibahas 

14. Siswa dan guru menyimpulkan materi sesuai dengan 

tutjuan pembelajaran 

 

Penutup 

6. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran  hari ini. 

7. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

8. Guru memberikan soal evaluasi. 

9. Guru memberikan tindak lanjut agar siswa di rumah 

belajar kembali tentang materi hari ini dan siswa di minta 

untuk lebih giat belajar.  

10. Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran). 

15 Menit 

 



 

 

P. Penilaian 

2. Sikap  

Format Penilaian Sikap (Jurnal)  

No. Tanggal Nama Siswa 

 

Keaktifan Kerjasama Keberanian 

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

1.               

2.               

3.               

4.               

Catatan : 

*4 =  SangatBaik                3 =  Baik 

  2 =  Sedang                      1 =  Kurangbaik 

RentangSkor   = Skor Maksimal – Skor Minimal 

              =  16 - 4  

              =  12/4 

              =  3 

MK         =   14 - 16  

MB         =   11 - 13 

MT         =   7 – 10 

BT          =   4 -   6 

Keterangan:          

BT     :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awalperilakuyang 

dinyatakan dalam indikator). 

MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tandaawal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 

MB    :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilakuyang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK   :  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara  konsisten). 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 37Pekanbaru 

Kelas / Semester :  IV (Empat)/II (Dua) 

Tema 1 :  Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :  sumber energi 

Alokasi waktu : 1X pertemuan 2 x 35 Menit  

 

Q. 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, 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, serta benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  

4     :  Menunjukkan keterampilan berpikir 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. 

 

R. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator  

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Mencermati keterhubungan antargagasan 

yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 

visual 

. 

3.2.1 Siswa mampu menyebutkan hal-hal yang 

sudah diketahuinya mengenai teks 

sebelum membaca teks 

3.2.2 Siswa mampu menyebutkan hal-hal baru 

yang diketahuinya setelah  melihat  

gamabar energi  udara 

4.2  Menyajikan hasil pencermatan tentang 

keterhubungan antargagasan ke dalam 

4.2.1 Siswa mampu menjelaskan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan manfaat udara 



 

tulisan 

 

yang telah dilihat dengan bahasa siswa 

setelah melihat gambar  

     IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7  Memahami berbagai sumber energi, 

perubahan bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (angin, air, matahari, 

panas bumi, bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.7.1 Siswa mampu mengamati kegunaan 

energi udara bagi manusia dan hewan 

3.7.2 Siswa mampu menjelaskan manfaatudara 

terhadap makhluk hidup 

 

4.5Menyajikan laporan hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi tentang berbagai 

perubahan bentuk energi 

 

4.5.1 Siswa mampu menyajikan hasil analisis 

manfaat sumber energi dari udara 

 

 

     IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.4.1 Siswa mampu menyebutkan beberapa 

manfaat energi udara bagi manusia dan 

hewan 

3.4.2 Siswa mampu menyebutkan pengaruh 

udara bagi makhluk hidup 

4.4 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

4.4.1 Siswa mampu menjelaskan hasil 

identifikasi terhaadap energi udara, 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

S. Tujuan Pembelajaran 

7. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya energi udara. 

8. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya energi udara bagi makhluk 

hidup. 



 

9. Setelah menganalisis sebuah gambar dan mengomunikasi siswa mampu menemukan ide pokok 

dari setiap pragraf  

 

T. Materi Pembelajaran 

7. Suber energi alternatif 

8. udara 

9. Pengaruh sumber energi bagi makhluk hidup 

U. Pendekatan & Metode 

Pendekatan  Pembelajaran   : Saintifik 

Model  Pembelajaran     : examples non examples 

Metode Pembelajaran     :Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

V. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media/Alat :1. Teks bacaan. 

  2. powerpoin 

  3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

 Sumber belajar 

Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 2 selalu berhemat energi . Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

W. Kegiatan  Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

pendahuluan 

9. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan 

kemudian berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

10. Guru mempersiapkan kelas dan siswa dengan 

memeriksa kerapian siswa dan Guru menyampaikan 

Apersepsi. 

11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik. 

12. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar 

dengan menyanyikan yel-yel “tepuk semangat” 

15 Menit 

Kegiatan 

Inti 

15. Siswa memperhatiakan guru menyiapkani gambar-

gambar untuk materi yang ingin disampaikan. 
180 Menit 



 

16. Siswa membantu guru menempelkan gambar atau di 

tayangkan melalui LCD atau OHP, atau dapat pula 

menggunakan proyektor dan menggunakan 

powerpoint dan siswa membentuk kelompok 

17. Siswa pada masing-masing kelompok untuk 

memperhatikan /menganalisi gambar agar dapat 

melihat dan menelah gambar dengan seksama dengan 

detail dan mendengarkan guru memberikan deskripsi 

jelas tentang gambar yang sedang diamati gambarnya 

dapat di pahami 

18. Siswa pada masing-masing kelompok mencatat 

diskusi dari analisi gambar tersebut dicatat pada kertas 

yang disediakan oleh guru. 

19. Siswa didalam kelompok menyampaikan hasil diskusi 

nya dan menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok 

20. Dari hasil diskusi analisis yang dilakukan setiap 

kelompok siswa memperhatikan guru menjelaskan 

materi yang dibahas 

21. Siswa dan guru menyimpulkan materi sesuai dengan 

tutjuan pembelajaran 

 

Penutup 

11. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran  hari ini. 

12. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

13. Guru memberikan soal evaluasi. 

14. Guru memberikan tindak lanjut agar siswa di rumah 

belajar kembali tentang materi hari ini dan siswa di minta 

untuk lebih giat belajar.  

15. Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran). 

15 Menit 

 



 

X. Penilaian 

3. Sikap  

Format Penilaian Sikap (Jurnal)  

No. Tanggal Nama Siswa 

 

Keaktifan Kerjasama Keberanian 

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

1.               

2.               

3.               

4.               

Catatan : 

*4 =  SangatBaik                3 =  Baik 

  2 =  Sedang                      1 =  Kurangbaik 

RentangSkor   = Skor Maksimal – Skor Minimal 

              =  16 - 4  

              =  12/4 

              =  3 

MK         =   14 - 16  

MB         =   11 - 13 

MT         =   7 – 10 

BT          =   4 -   6 

Keterangan:          

BT     :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awalperilakuyang 

dinyatakan dalam indikator). 

MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tandaawal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 

MB    :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilakuyang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK   :  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara  konsisten). 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 37Pekanbaru 

Kelas / Semester :  IV (Empat)/II (Dua) 

Tema 1 :  Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :  sumber energi 

Alokasi waktu : 1X pertemuan 2 x 35 Menit  

 

Y. 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, 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, serta benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain.  

4     :  Menunjukkan keterampilan berpikir 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. 

 

Z. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator  

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Mencermati keterhubungan antargagasan 

yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 

visual 

. 

3.2.1 Siswa mampu menyebutkan hal-hal yang 

sudah diketahuinya mengenai teks 

sebelum membaca teks 

3.2.2 Siswa mampu menyebutkan hal-hal baru 

yang diketahuinya setelah  melihat  

gamabar energi  listrik 

4.2  Menyajikan hasil pencermatan tentang 

keterhubungan antargagasan ke dalam 

4.2.1 Siswa mampu menjelaskan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan manfaat 



 

tulisan 

 

listrik yang telah dilihat dengan bahasa 

siswa setelah melihat gambar  

 

 

 

     IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7  Memahami berbagai sumber energi, 

perubahan bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (angin, air, matahari, 

panas bumi, bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.7.1 Siswa mampu mengamati kegunaan 

energi listrik bagi manusia dan hewan 

3.7.2 Siswa mampu menjelaskan manfaatlistrik 

terhadap makhluk hidup 

 

4.5Menyajikan laporan hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi tentang berbagai 

perubahan bentuk energi 

 

4.5.1 Siswa mampu menyajikan hasil analisis 

manfaat sumber energi dari listrik 

 

 

     IPS 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.4.1 Siswa mampu menyebutkan beberapa 

manfaat energi listrik bagi manusia dan 

hewan 

3.4.2 Siswa mampu menyebutkan pengaruh 

listrik bagi makhluk hidup 

4.4 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat  dari tingkat  

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

4.4.1 Siswa mampu menjelaskan hasil 

identifikasi terhaadap energi listrik, 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

AA. Tujuan Pembelajaran 

10. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya energi lisrtik. 



 

11. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya energi listrik bagi makhluk 

hidup. 

12. Setelah menganalisis sebuah gambar dan mengomunikasi siswa mampu menemukan ide pokok 

dari setiap pragraf  

 

BB. Materi Pembelajaran 

10. Suber energi alternatif 

11. Lisrik  

12. Pengaruh sumber energi bagi makhluk hidup 

 

 

CC. Pendekatan & Metode 

Pendekatan  Pembelajaran   : Saintifik 

Model  Pembelajaran     : examples non examples 

Metode Pembelajaran     :Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

DD. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media/Alat :1. Teks bacaan. 

  2. powerpoin 

  3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

 Sumber belajar 

Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 2 selalu berhemat energi . Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

EE. Kegiatan  Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

pendahuluan 

13. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan 

kemudian berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

14. Guru mempersiapkan kelas dan siswa dengan 

memeriksa kerapian siswa dan Guru menyampaikan 

Apersepsi. 

15. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik. 

15 Menit 



 

16. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar 

dengan menyanyikan yel-yel “tepuk semangat” 

Kegiatan 

Inti 

22. Siswa memperhatiakan guru menyiapkani gambar-

gambar untuk materi yang ingin disampaikan. 

23. Siswa membantu guru menempelkan gambar atau di 

tayangkan melalui LCD atau OHP, atau dapat pula 

menggunakan proyektor dan menggunakan 

powerpoint dan siswa membentuk kelompok 

24. Siswa pada masing-masing kelompok untuk 

memperhatikan /menganalisi gambar agar dapat 

melihat dan menelah gambar dengan seksama dengan 

detail dan mendengarkan guru memberikan deskripsi 

jelas tentang gambar yang sedang diamati gambarnya 

dapat di pahami 

25. Siswa pada masing-masing kelompok mencatat 

diskusi dari analisi gambar tersebut dicatat pada kertas 

yang disediakan oleh guru. 

26. Siswa didalam kelompok menyampaikan hasil diskusi 

nya dan menjelaskan hasil diskusi mereka melalui 

perwakilan kelompok 

27. Dari hasil diskusi analisis yang dilakukan setiap 

kelompok siswa memperhatikan guru menjelaskan 

materi yang dibahas 

28. Siswa dan guru menyimpulkan materi sesuai dengan 

tutjuan pembelajaran 

 

180 Menit 

Penutup 

16. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran  hari ini. 

17. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

18. Guru memberikan soal evaluasi. 

19. Guru memberikan tindak lanjut agar siswa di rumah 

belajar kembali tentang materi hari ini dan siswa di minta 

15 Menit 



 

untuk lebih giat belajar.  

20. Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran). 

 

 

 

 

FF. Penilaian 

4. Sikap  

Format Penilaian Sikap (Jurnal)  

No. Tanggal Nama Siswa 

 

Keaktifan Kerjasama Keberanian 

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

1.               

2.               

3.               

4.               

Catatan : 

*4 =  SangatBaik                3 =  Baik 

  2 =  Sedang                      1 =  Kurangbaik 

RentangSkor   = Skor Maksimal – Skor Minimal 

              =  16 - 4  

              =  12/4 

              =  3 

MK         =   14 - 16  

MB         =   11 - 13 

MT         =   7 – 10 

BT          =   4 -   6 

Keterangan:          

BT     :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awalperilakuyang 

dinyatakan dalam indikator). 

MT:  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tandaawal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 



 

MB    :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilakuyang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK   :  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara  konsisten). 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

  



 

A. PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR LALU BERI SILANG  

 

1. Benda yang termsuk sumber energi yang tak terbatas adalah .... 

a. Bensin   c. Matahari 

b. Batu bara    d. Solar 

 

2. Contoh sumber energi alternatif yang tersedia sepanjang masa karena dapat diperbaharui yaitu... 

a. Batu bara    c. Panas bumi 

b. Air     d. Minyak tanah 

 

3. Pada proses daur air, matahari berperan di dalamnya. Jika tidak ada matahari, maka proses daur 

air akan terhambat. Peran matahari dalam proses daur air adalah .... 

a. Membantu proses fotosintesis  c. Membantu menyerapan air 

b. Membantu mengeringkan air  d. Membantu penguapan air 

 

4.  Keuntungan memanfaatkan energi alternatif antara lain ... 

a. Energi yang dihasilkan sangat besar  c. Memerlukan biaya yang besar 

b. Dipengaruhi oleh keadaan alam  d. Harus diubah menjadi energi bentuk lain 

 

5. Penggunaan energi panas bumi semakin lama semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan ... 

a. Sumbern energi panas bumi akan habis c. Terciptanya sunber energi baru 

b. Energi panas bumi tidak akan habis  d. Energi panas bumi sulit didapat 

 

6. Contoh benda yang memanfaatkan matahari sebagai sumber energi yaitu .... 

a. Kincir angin   c. Kincir air 

b. Sel surya   d. Sepeda listrik 

 

7. Di bawah ini adalah sumber-sumber energi alternatif kecuali ... 

a. Tenaga surya  c. Kotoran hewan 

b. Nuklir   d. Minyak bumi 

 

 

8. Energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan energi ... 



 

a. Matahari   c. Angin 

b. Air    d. Minyak bumi 

 

9. Sumber energi terbesar di bumi adalah ... 

a. Air    c. Angin 

b. Api    d. Matahari 

 

10. Berikut yang merupakan kelebihan energi alternstif adalah .... 

a. Memerlukan biaya mahal    c. Jumlahnya sangat terbatas 

b. Tidak menimbulkan polusi   d. Jumlahnya akan habis 

 

11. Air hujan yang mengalir ders di permukaan tanah akan menghanyutkan .... 

a. Pasir   c. Kerikil 

b. Humus   d. Debu 

 

12. Perubahan siank dan malam disebabkan oleh .... 

a. Perputaran bumi  c. Gerakan bintang 

b. Perputaran bumi  d. Perputaran bulan 

 

13. Energi dari matahari yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis adalah....  

a. Energi panas  c. Energi kimia 

b. Energi listrik  d. Energi cahaya 

 

14. Untuk mengeringkan baju diperlukan energi .... 

a. Kimia   c. Listrik 

b. Panas    d. Gerak 

 

15. Matahari merupakan sumber energi ... 

a. Panas dan cahaya   c. Panas dan gerak 

b. Panas dan listrik   d. Panas dan kimia 

 

16. Sel surya menyerap energi yang berasal dari ... 

a. Panas bumi   c. Air terjun 

b. Sinar matahari  d. Angin 



 

 

17. Berikut yang termasuk energi gerak adalah ...  

a. Angin matahari  c. Mmatahari, makanan 

b. Angin, air mengalir  d. Batu bara, angin 

 

18.  Air terjun menyimpan tenaga yang sangat kuat sehingga disebut ... 

a. Energi air   c. Energi potensial 

b. Energi udara  d. Energi putaran 

 

19. Panas matahari dapat sampai kebumi  dengan cara ... 

a. Merambat   c. Komduksi 

b. Konveksi   d. Radiasi 

 

20.  Air terjun dapat digunakan untuk sumber tenaga... 

a. PLTP   C. PLTA 

b. PLTU    D. PLTN 

 

B. PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR LALU BERI SILANG  

 

1. Apa yang di maksud energi ... 

a. perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain 

b. perubahan cuaca 

c. perubahan alam 

 

2. Pakaian yang basah setelah di jemur berubah menjadi kering karena adanya pengaru energi .... 

a. Kimia 

b. Listrik 

c. Panas 

3. Energi panas yang sangat penting bagi kehiduan di bumi berasal dari .... 

a. Listrik 

b. Setrika 

c. Matahari 



 

 

4. Matahari menghasilkan ... 

a. Cahaya dan embun 

b. Cahaya dan panas 

c. Cahaya dan dingin 

 

5. Yang bukan manfaat dari energi matahari bagi manusia ... 

a. Untuk mengeringkan pakaian 

b. Mengandung fitamin D 

c. Membantu proses fotosintesis 

 

6. Perahu layar dapat bergerak di laut dengan memanfaatkan energi .... 

A. air 

B. panas 

C. gerak 

D. angina 

7. Dalam kehidupan sehari-hari ita perlu menghemat penggunaan air. kegiatan berikut ini yang 

dapat kita lakukan sebagai usaha penghematan air adalah . . . . 

A. Mencuci pakaian setiap hari 

B. Mencuci kendaraan pada saat hujan. 

C. Menutup keran air yang tidak digunakan. 

D. Menghidupkan pompa air secara terus menerus. 

8. Air terjun dapat digunakan untuk sumber tenaga … 

A. PLTP 

B. PLTA 

C. PLTU 

D. PLTN 

9. Kapal layar memanfaatkan tenaga … 

A. listrik 

B. angin 

C. kimia 

D. air 

10. Air panas yang keluar dari dalam bumi disebut … 

A. sabana 



 

B. geyser 

C. gletser 

D. panas bumi 

11. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah ... 

A. angin 

B. air 

C. minyak bumi 

D. Matahai 

12. Yang bukan merupakan sumber energi alternatif adalah ... 

A. bensin 

B. angin 

C. matahari 

D. Air 

13. Energi udara dapat digunakan untuk menghasilkan energi .... 

A. listrik 

B. panas 

C. gerak 

D. Cahaya 

14. Kendaraan menghasilan folusi, folusi merupakan udara . . . 

a. Bersih 

b. Kotor 

c. Bersih sekali 

d. Penyakit 

15. Apakah energi Udara mempunyai tenang gerak 

a.betul 

b.salah 

16. Energi yang terkandung dalam akumulator (aki) adalah .... 

a.Listrik 

b. Fisika 

c. Kimia 

d. Gerak 

17. Energi yang ditimbulkan cahaya adalah .... 

a. Energi listrik 

b. Energi gerak 



 

c. Energi bunyi 

d. Energi cahaya 

18. Strika listrik menghasilkan energi .... 

a. Listrik 

b. Bunyi 

c. Cahaya 

d. Panas 

19. Alat-alat dibawah ini digerakan oleh energi listrik, kecuali .... 

a. Kulkas 

b. Mesin cuci 

c. Televisi 

d. Kompor gas 

20. Energi yang ditimbulkan batrai adalah .... 

a. Energi listrik 

b. Energi gerak 

c. Energi bunyi 

d. Energi cahaya 
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