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BAB III 

MODEL-MODEL PENERAPAN PEMBELAJARAN 

 
A. CONTOH 1  

Penerapan  Pendekatan  Saintifik 
Kelas  : I 

Tema   : Diriku 

Sub Tema : Aku dan Teman Baru 

 

Di dalam Buku Pedoman Guru kelas 1 Tema “Diriku” dan Sub Tema “Aku dan 

Teman Baru”,  dituliskan beberapa dari langkah yang dilakukan guru adalah sebagai 

berikut: 
1. Siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar bola dan 

menjelaskan aturan bermainnya yaitu siswa diminta melingkar (boleh duduk atau 
berdiri).  

2. Permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri, ”Selamat pagi, nama saya 
Ibu/ Bapak....nama panjang....biasa dipanggil Ibu/ Bapak.... kemudian, melempar 
bola pada salah satu siswa (hindari pelemparan bola dengan keras)  

3. Siswa yang berhasil menangkap bola harus menyebutkan nama lengkap dan nama 
panggilan. Kemudian, dia melempar kepada teman lain. Teman yang menangkap 
lemparan bola, menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan.  

4. Demikian seterusnya hingga seluruh siswa memperkenalkan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

KD-KD yang ingin dikembangkan antara lain adalah: 

PJOK: Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif yang dilandasi konsep gerak 

dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan tradisional 

SBDP:  Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna dan bentuk 

berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar 

BAHASA INDONESIA: Menyampaikan teks cerita diri/ personal tentang keluarga 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian  

PPKN: Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 
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Langkah-langkah pembelajaran di atas terlihat kurang menggambarkan pendekatan 

saintifik. Karena itu, kita bisa mengembangkan lebih lanjut langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran ini dengan mengembangkan pendekatan saintifik. Kita bisa 

menambahkan beberapa kegiatan baru sehingga pendekatan saintifik lebih tampak. 

Salah satu caranya adalah sebagai berikut: 

Keterampilan 
Sain 

Kegiatan Belajar dan Pembelajaran oleh Siswa dan Guru 

Mengamati 1. Beri anak tiga gambar wajah, yang satu gambar wajah tertawa 

lebar, satu gambar wajah tersenyum, dan satu gambar wajah 

bersedih.  

2. Beritahukan bahwa kita akan berkelompok dan bermain 

lempar bola.  

3. Buatlah aturan main sebagai berikut: 

a. Melemparnya bagus, dan diterima dengan baik  

angkat gambar wajah tertawa lebar 

b. Melemparnya bagus, tapi tidak diterima  angkat 

gambar wajah tersenyum 

c. Melemparnya jelek  angkat gambar wajah cemberut 

4. Selanjutnya bentuk kelompok yang masing-masing 

beranggotakan sebanyak 6 orang.  

5. Satu orang ditugaskan melempar bola sebanyak 5 kali, dan 

satu orang lain ditugaskan sebagai penangkap. Satu orang 

ditugaskan untuk mengamati dan mencatat berapa banyak 

yang orang yang mengangkat bendera tertawa lebar, 

tersenyum, dan cemberut  

Menanya 1. Guru meminta seluruh siswa berkumpul 

2. Guru kemudian menanyakan “Apakah cara melempar bola 

menentukan mudah tidaknya bola itu ditangkap?”  

3. Setelah siswa bersepakat bahwa cara melempar itu 

mempengaruhi mudah tidaknya bola ditangkap, minta siswa 

untuk menulis atau mengajukan secara lisan pertanyaan 

dengan panduan berikut “Manakah dari dua cara melempar 

berikut (“melempar dengan awalan tangannya berada di 

belakang kaki” atau “melempar dengan awalan tangannya 

sejajar dengan kaki” yang ……………………”   
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Menalar 1. Setelah para siswa melengkapi pertanyaan tersebut seperti 

berikut:  “Manakah dari dua cara melempar berikut 

(“melempar dengan awalan tangannya berada di belakang 

kaki” atau “melempar dengan awalan tangannya sejajar 

dengan kaki” yang LEBIH MUDAH DITANGKAP?”, guru 

mengajak siswa untuk bernalar tentang apa yang harus 

dilakukan agar pertanyaan itu dijawab.  

2. Guru mengarahkan agar para siswa sepakat untuk diadakan 

percobaan dimana dua orang menjadi model (satu orang 

melempar, dan satu orang menangkap), dan yang lain 

menjadi pengamat untuk memberikan saran bagaimana 

melempar yang seharusnya terjadi.   

Mencipta 1. Guru menyediakan dua pilihan dugaan “Melempar dengan 

awalan tangan dibelakang kaki lebih mudah ditangkap 

bolanya” dan “Melempar dengan awalan tangan sejajar kaki 

lebih mudah ditangkap”. 

2. Sambil membaca dan memodelkan guru meminta anak 

memilih mana yang menjadi dugaan mereka 

Mencoba 1. Guru meminta siswa berada dalam kelompok kecil, dimana 

satu orang bertugas untuk melempar dengan dua gaya 

tersebut berkali-kali, satu orang bertugas menerima, satu 

siswa mencatat mana yang mudah ditangkap dan mana yang 

sulit ditangkap 

2. Guru meminta siswa untuk menganalisis percobaannya dan 

mengambil kesimpulan apakah dugaannya benar atau salah 

3. Guru kemudian memberikan gambar cara melempar (sudah 

ada dua cara tetapi masih dalam bentuk buram) dan anak-

anak diminta untuk menebalkan buram yang sesuai dengan 

kesimpulan percobaannya, serta menghiasnya dengan warna 

warni yang cantik. 

Menyaji A. Guru meminta siswa melaporkan percobannya dan 

kesimpulan yang diperoleh dengan cara menjelaskan di 

depan kelas. 

B. Guru mendorong siswa lain mengajukan pertanyaan, 

komentar, kritik, atau saran 

C. Guru memodelkan lagi cara melempar, dan mengakhiri 
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dengan membuat kesimpulan yang mengkonfirmasi 

bagaimana cara melempar yang lebih baik dari dua cara 

tersebut. 

 

Dengan cara ini, pendekatan saintifik tampak lebih terlihat jelas. Meskipun fokus 

penggunaan pendekatan saintifiknya adalah untuk pencapaian KD PJOK, akan tetapi, 

dengan membelajarkan seperti itu, pada saat bersamaan anak-anak telah berlatih 

mengikuti aturan main, yang berarti KD PPKn. Anak-anak juga diminta untuk belajar 

SBDP dengan melukis/menebali, dan belajar KD Bahasa Indonesia dengan menjelaskan 

karyanya kepada siswa lain. Anak-anak bercerita tentang teks dirinya, terutama teks 

tentang hasil kerjanya kepada siswa lain.  

Bagaimana dengan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis 

Masalah? 

Seperti diuraikan di atas,Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis 

Masalah ini bisa dilangsungkan dalam waktu yang agak lama. Pembelajarannya bisa 

berlangsung selama 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 semester.  

Karena itu, tempat yang paling mungkin untuk menerapkan Pembelajaran Berbasis 

Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah ini adalah di kelas 4 pada minggu ke-4 

setiap temanya. Di waktu-waktu itu Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah berpeluang besar untuk diterapkan.  

Berikut disajikan contoh penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

B. CONTOH 2  
  Penerapan Pembelajaran  Berbasis  Proyek 

Kelas  : IV 

Tema  : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema : Bangga pada Budayaku 

 

Proyek:  

“Tradisi Bercocok Tanam Suku-Suku di Indonesia” 

Pada pembelajaran ini, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada 

Pembelajaran Berbasis Proyek, hal-hal yang perlu dilakukan guru adalah: 
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Tahap 1: Guru menjelaskan proyek yang ingin dicapai, yaitu diperolehnya paparan 

tentang budaya bercocok tanam suku-suku bangsa di Indonesia. Guru 

mengajak siswa membahas tentang informasi apa saja yang diperlukan, 

dan bagaimana memperolehnya. 

Tahap 2: Guru mendorong siswa untuk membentuk kelompok-kelompok agar 

mereka bisa bekerja sama mencari informasi yang diperlukan.  

Tahap 3: Guru mendorong siswa untuk mencari informasi sesuai dengan jenis 

informasi yang diperlukan dan cara memperolehnya. Guru, manakala 

diperlukan, juga membantu siswa menggali informasi yang diperlukan, dan 

mengolah informasi yang diperoleh dengan baik. Untuk itu, guru bisa saja 

menyediakan bacaan-bacaan yang diperlukan siswa untuk memahami 

tradisi bercocok tanam berbagai suku, menyediakan informasi tentang 

cuaca di berbagai daerah, dan peta geografis kepulauan Indonesia, serta 

bacaan lain yang diunduh dari internet. Tetapi, guru juga bisa mendorong 

dan mendampingi anak untuk menggunakan mesin pencari google untuk 

mencari karya tulis orang lain tentang tradisi bercocok tanam suku-suku 

bangsa di Indonesia. 

Tahap 4: Guru mendorong siswa untuk menyajikan informasi yang diperoleh ke 

dalam bentuk penyajian yang paling baik, paling artistik yang disukai siswa. 

Tahap 5: Guru meminta siswa memamerkan hasil karyanya, dan meminta teman lain 

mengamati, mengomentari, mengkritisi, dan memberikan saran perbaikan.  

C. CONTOH 3 : 
Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Kelas  : IV 

Tema  : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema : Energi Bagi Kehidupan 

 

Masalah:  

“Akhir-akhir ini, Sekolah A merasa bahwa beban pengeluaran rutin bulanan 
mereka sangat berat.  Pimpinan sekolah ingin mengurangi beban pengeluaran 
tersebut tetapi semua kebutuhan sekolah tetap dapat dipenuhi. Tugas kalian 
adalah mengkaji dan menyusun usulan penghematan yang mungkin 
dilakukan?” 
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Pada pembelajaran ini, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada 

Pembelajaran Berbasis Masalah, hal-hal yang perlu dilakukan guru adalah: 

Tahap 1: Guru menjelaskan masalah pengeluaran rutin bulanan yang dihadapi oleh 

sekolah dengan memperlihatkan biaya penggunaan listrik, air, telepon, 

serta alat tulis kantor. 

Tahap 2: Guru mendorong siswa untuk membentuk kelompok-kelompok dan 

membantu mereka mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

pengeluaran yang cukup besar. Guru mendorong siswa berdiskusi untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang bisa dibuat hemat agar pengeluaran rutin 

bulanan bisa dikurangi. 

Tahap 3: Guru mendorong siswa untuk mencari informasi sesuai dengan jenis 

informasi yang diperlukan dan cara memperolehnya. Manakala diperlukan, 

untuk keperluan pembayaran listrik, guru bisa mengajak siswa untuk 

melihat titik-titik lampu dan peralatan lain yang memerlukan aliran listrik, 

dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa meringankan beban 

pengeluarannya. Untuk keperluan pembayaran air, guru bisa mendorong 

siswa untuk melihat kelemahan penggunaan air selama ini dan 

mendorong ditemukannya alternatif cara mengurangi beban pengeluaran. 

Demikian pula dengan telepon dan alat tulis kantor. Guru bisa 

membelajarkan cara bertanya dalam memperoleh informasi yang baik dan 

cara menuliskan informasi yang diperoleh, cara mengambil kesimpulan 

dan lain sebagainya. 

Tahap 4: Guru mendorong siswa untuk menalar dan merumuskan alternatif 

jawaban terhadap masalah yang dikemukakan.. 

Tahap 5: Guru meminta siswa mempresentasikan ide mereka dalam memecahkan 

masalah, dan meminta teman lain mengamati, mengomentari, mengkritisi, 

dan memberikan saran perbaikan. 

Beberapa Contoh Proyek dan Masalah  

Dari uraian di atas, tampak bahwa kalau ingin menerapkan Pembelajaran Berbasis 

Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah, yang perlu disediakan terlebih dahulu 

adalah proyek atau masalahnya. Untuk keperluan bapak/ibu guru menerapkan 

Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah, berikut 

disajikan beberapa proyek dan masalah yang mungkin dikembangkan dan 
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digunakan dalam Pembelajaran Berbasis Proyek atau Pembelajaran Berbasis 

Masalah. Tentu, Bapak/Ibu diperkenankan bahkan dianjurkan untuk 

mengembangkan sendiri proyek dan masalahnya.  

Tema   : Indahnya Kebersamaan 

Subtema  : Bangga pada Budayaku 

Proyek yang mungkin dibuat: 

1. Membuat Leaflet Promosi Kunjungan Wisata ke …… (misalnya Pulau Komodo, 

Pulau Madura, Raja Ampat, dll) 

2. Merekam “Medley lagu-lagu Daerah” 

3. Dll 

Masalah yang mungkin dikaji: 

1. Akhir-akhir ini, TV sering menayangkan perkelahian antar kelompok. Kadang 

juga antar suku. Sebagai seorang yang sangat bangga kepada budayaku, dan 

sangat mencintai indahnya kebersamaan, bagaimanakah menghindari 

perkelahian tersebut? 

2. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, batas budaya sudah 

tidak terlihat jelas lagi. Budaya bangsa yang satu bisa saja menembus batas 

Negara lain. Akibatnya, terkadang budaya yang kurang baik pun diekspor dan 

diterima di Negara lain, termasuk ke Indonesia. Sebagai bangsa yang ingin 

tetap beradab dan berbudaya luhur apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi 

pengaruh budaya asing yang negatif dari luar negeri? 

3. Dll  

 

Tema   : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema : Energi Bagi Kehidupan 

Proyek yang mungkin dibuat: 

1. Ruangan hemat energy 

2. Energi Alternatif di Rumahku  

3. Dll  
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Masalah yang mungkin dikaji: 

1. Jumlah kendaraan yang hilir mudik di jalan raya sekarang ini begitu banyaknya. 

Setiap hari selalu saja bertambah kendaraan bermotor , dan itu berarti bahwa 

penggunaan bensin juga meningkat. Semakin banyak bensin yang dikonsumsi, 

semakin berbahaya pula kelangsungan hidup bangsa ini. Karena itu, apa yang 

harus dilakukan agar penggunaan bensin bisa dikurangi? 

2. Di banyak tempat, kesadaran untuk berhemat energi masih belum tumbuh 

dengan baik. Banyak sekali penyia-nyiaan energy yang seharusnya bisa 

dicegah. Di rumah, misalnya, lampu masih menyala di siang hari. Di sekolah, 

juga demikian. Begitu pula di kantor-kantor. Bagaimana menjadikan orang sadar 

tentang pentingnya berhemat energy? 

3. Dll  

 

Tema  : Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Sub Tema : Makhluk Hidup Di Sekitarku 

Proyek yang mungkin dikembangkan: 

1. Taman Kelasku Nan Asri 

2. Kebiasaan Burung ….(Jalak, Nuri, dll) atau kebiasaan hewan lain 

3. Dll  

Masalah yang mungkin dipecahkan: 

1. Sekolah ingin memiliki taman yang asri dan cantik, akan tetapi halaman terbuka 

sudah sangat kecil. Bagaimana menata tumbuhan di sekolahku agar terlihat 

lebih cantik? 

2. Ketersediaan kolam ikan sebagai sarana belajar tentang makhluk hidup, 

terutama ikan, merupakan hal yang penting. Akan tetapi, ruang untuk membuat 

kolam sudah sempit. Bagaimana membuat kolam ikan yang sempit, tetapi 

tampak asri, indah, dan bermanfaat untuk belajar tentang ikan? 

3. Dll  

Tema  : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema : Pekerjaan di Sekitarku 

Proyek yang mugkin bisa dikerjakan: 
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1. Pekerjaan baru 

2. Bapak Kebon Sekolahku 

3. Dll  

 

Masalah yang mungkin bisa diselesaikan 

1. Memikirkan dan ingin memiliki pekerjaan sebagaimana orang lain, sering 

menjadikan orang tidak tekun dengan pekerjaannya. Padahal, kalau mau 

menekuni suatu pekerjaan, dan sedikit berpikir kreatif, pekerjaan yang ditekuni 

memungkinkan dia memperoleh hasil yang lebih baik. Bagaimana menyadarkan 

orang tentang pentingnya menekuni pekerjaan dalam bidang tertentu, misalnya 

di bidang pertanian? 

2. Sekolah B memiliki seorang tukang kebon yang bertugas untuk menjaga 

kebersihan dan keamanan ruang kelas, halaman, dan taman sekolah. Guru dan 

siswa sama sekali tidak perlu turun tangan membantunya. Suatu ketika, si 

Tukang Kebon ini sakit selama satu minggu, sehingga dia tidak bisa 

mengerjakan tugasnya. Akibatnya, ruang kelas kelihatan kotor dan kumuh. 

Halaman juga demikian, dan tanaman banyak yang mati. Agar tidak terjadi 

ketergantungan yang tinggi kepada tukang kebon tersebut, bagaimana 

sebaiknya penataan sekolah itu sehari-harinya (mungkin dilihat dari peran serta 

siswa dan guru, aturan main di kelas dan di sekolah, dan lain sebagainya).  

3. Dll  

 

D. CONTOH  4  
Penerapan Pendekatan Saintifik dan Berfikir Tingkat Tinggi ( Higher Order 
Thinking ) 

 

Kelas   : IV 

Tema   : 2 (SELALU BERHEMAT ENERGI) 

Sub Tema 1  : Macam Macam Sumber Energi 

Pembelajaran  : 1 

Materi   : Energi Listrik 

Dalam kegiatan pembelajaran 1 ini , guru menerapkan pendekatan saintifik, 

kegiatannya diawali dengan kegiatan pengamatan.  

Untuk terjadinya aktifitas pengamatan, guru melakukan demonstrasi 

dihadapan peserta didik  dengan cara menekan saklar listrik berulang ulang, 
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sehingga lampu bohlam/neon yang berada di ruang kelas kadang nyala kadang 

padam. 

Tahap berikutnya adalah aktifitas bertanya : pertanyaan sebaiknya muncul 

dari kedua belah pihak guru dan siswa. Contoh pertanyaan Guru: 

a. Mengapa lampu itu bisa menyala dan padam?  

b. Apa fungsi saklar lampu di dinding tersebut?  

c. Saat lampu dimatikan, saklar berubah posisi, mengapa demikian? 

d. Demikian pula saat lampu dinyalakan, saklar berubah posisi, mengapa demikian? 

e. Selain karena saklar yang berubah posisi, adakah hal lain yang menyebabkan 

lampu itu terus menyala?  

f. Kesimpulan apa yang dapat kalian ungkapkan dari hasil pengamtan tadi? 

Alternatif lain, agar siswa bertanya sebaiknya guru tidak mengajukan 

pertanyaan terlebih dahulu, beri jeda agar ada waktu siswa untuk berfikir da diberi 

kesempatan oleh guru agar mereka mengajukan pertanyaan. 

 Berkaitan dengan melatihkan siswa berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking), 

pada contoh ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan banyak bertanya 

mengapa? Minta menjelaskan fungsi? meminta jawaban alternative lain, dengan 

kalimat bertanya: adakah hal yang lain?. Dengan pertanyaan-pertanyaan guru 

semacam itu, akan menstimulus siswa untuk memberikan jawaban yang lebih 

beragam dan kreatif bahkan sistematis. Itulah contoh berfikir tingkat tinggi. 

Dalam hal demonstrasi mematikan dan menghidupkan lampu listrik sebagai 

bahan pengamtan, bisa juga dilakukan oleh siswa, dengan demikian selain siswa 

mengamati  beberapa siswa lain melakukan sekaligus mengamati. 

Dalam contoh 1 ini,  penerapan pendekatan saintifik/ilmiah telah berjalan, 

telah muncul aktifitas pengamatan, mencoba dan bertanya. Unsur-unsur pendekatan 

ilmiah yang belum muncul pada kegiatan belajar 1, dapat difasilitasi guru agar 

muncul pada kesempatan kegiatan belajar berikutnya (Kegiatan pembelajaran 1, 2 

atau lainnya).Pada contoh 1 ini, juga telah tampak aktifitas guru melatihkan  siswa 

berfikir tingkat tinggi. 

Berkaitan dengan kompetensi Inti (KI) yaitu KI 3 dan KI 4. Pada contoh di 

atas telah muncul aktifitas melatih keterampilan abstrak yaitu memberikan penelaran  

hubungan sebab akibat atas suatu kasus hubungan nyalanya lampu dengan putus 

nyambungnya kabel pada saklar. Demikian juga aspek tingkatan berfikir (kognitif), 

siswa dilatihkan memahami (comprehension). sintesis (menyimpulkan), seperti 

menjelaskan fungsi sakalar, menyimpulkan mengapa lampu listik menyala, dll. 

Untuk mengkaitkannya dengan KI 1 dan KI 2, Guru perlu kreatif 

mengelaborasi aktifitas psikomotorik maupun kognitif dengan pengembangan ranah 
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afektif yang menacup aspek sikap religius dan sikap hubungan social. Diantaranya 

dengan cara guru mengajukan pertanyaan  pertanyaan seperti: 

1. Dari manakah asalnya sumber energi listrik? (untuk pertanyaan ini, 

diharapkan jawabannya: air, cahaya matahari, angin dan lain-lain) 

2. Siapakah yang menciptakan air/angin/matahari? (untuk pertanyaan ini 

diharapkan jawaban siswa adalah Tuhan yang maha kuasa (Allah, Tuhan 

Yesus, Gusti Hyang Widi,dll sesuai dengan agama peserta didik) 

3. Haruskah kita berterima kasih kepada Tuhan? (untuk pertanyaan ini, 

diharapkan jawabannya “ harus “) 

4. Beri contoh aktifitas kalian yang menunjukn kalian berterima kasih kepada 

Tuhan? (untuk pertanyaan ini, diharapkan jawabannya beragam antara lain: 

Sebahyang, sholat, kebaktian, menghemat listrik, menyayangi sesama 

manusia, dll) 

5. Apa akibatnya apabila terjadi mati listrik total pada suatu kampung atau kota? 

(untuk pertanyaan ini, diharapkan jawabannya beragam: macam-macam 

terhambatnya berbagai aktifitas kehidupan seperti: terhambatnya berbagai 

aktifitas kehidupan: tidak bisa menghidupkan kulkas, TV, istrikaan dll) 

6.   Jadi untuk menjaga ketersediaan energi listrik, siapakah yang harus menjaga 

dan melestarikannya? (untuk pertanyaan diharapkan jawabannya: kita semua, 

kita bersama-sama) 

7. Coba lakukan tugas rumah sebagai berikut. 

“ Menghemat penggunaan enegi listrik! Lakukan dan laporka minggu depan!” 

 

Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut aspek sikap (afektif) yang ada pada 

KI 1 dan KI 2 akan tertanam pada peserta didik. 

Uraian di atas adalah contoh cuplikan dari kegiatan Pembelajaran 1 untuk 

Tema 1 Sub Tema 2 khusus untuk kelas 4, dan baru satu muatan mata pelajaran 

yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Langkah selanjutnya pada kegiatan 

pembelajaran 1 ini adalah mengkaitkan tentang arus listrik dengan perhitungan 

jumlah watt yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari (muatan matematika) dan 

operasi hitung matematika lainnya. Kemudian dilanjutkan kegiatan pembuatan 

buklet yang berhubungan dengan penggunaan energy listrik dengan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar (muatan mapel bahasa Indonesia). 

Dengan melihat kegiatan pembelajaran 1 secara utuh akan tampak bahwa 

kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang menerapkan 

pendekatan tematik terpadu. 
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E. CONTOH  5 :  
Penerapan Pendekatan Saintifik, Berfikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking) 
dan Penanaman Sikap (Afektif) 

 

Kelas   : IV 

Tema   : 2  (SELALU BERHEMAT ENERGI) 

Sub Tema 1  : Macam Macam Sumber Energi 

Pembelajaran  : 3 

Materi    : Energi Cahaya Matahari 

 

Dalam kegiatan pembelajaran 3 ini , guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan melakukan percobaan mebasahi dua 

lembar kertas tissue dan meletakannya  di dua tempat yang berbeda  (di tempat yang 

tersinari matahari dan di tempat yang teduh ) sesuai procedure yang sudah 

disediakan guru, lalu siswa diminta mengamati perubahan pada masing-masing 

kertas tissue setelah beberapa menit 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan dalam percobaannya.  

Jika siswa tidak ada yang bertanya lagi , berikutnya guru mengajukan 

pertanyaan. Pertanyaan bisa secara tertulis maupun lisan. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan hendaknya yang merangsang siswa berfikir tingkat tinggi, contohnya? 

1. Mengapa tisue yang ditaruh di bawah panas matahari mejadi kering sedangkan 

yang di taruh di tempat teduh tetap basah?  

2. Mengapa  cahaya matahari  menyebabkan kertas tisue menjadi kering ? 

3. Menurut kalian apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika tidak ada cahaya 

matahari? 

4. Jelaskan manfaat matahari bagi kehidupan ! 

5. Uraikan kesimpulan berdasarkan kegiatan percobaan ini ! 

6. Ceritakan di depan kelas pengalaman kalian yang berhubungan dengan sinar 

matahari ! 

 

Dalam kegiatan di atas guru telah : 

a. Menerapkan pendekatan saintifik 

b. Menerapkan metode inquiri 

c. Menerapkan metode group investiatin 

d. Menerapkan model pembelajaran kooperatif 

e. Melatihkan berfikir tingkat tinggi 
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Penerapan pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran 3 ini, selain 

memunculkan aktivitas mencoba, mengamati, menanya, juga telah memunculkan 

aktivitas menalar melalui pancingan pertanyaan, merumuskan dugaan (hipotesa) 

melalui pertanyaan apa yang akan terjadi, serta berkomnikasi melalui aktivitas 

menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan matahari. 

Guru telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang siswa 

untuk berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking) 

Metode inquiry juga dalam kegiatan ini sudah dilakukan, siswa diberi 

kesempatan menemukan konsep pengetahuan barunya melalui kajian terhadap hasil 

percobaannya. Demikian juga metode group investigation, dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut diterapkan, ditandai dengan  adanya pembagian kelompok 

dan siswa diberi kesempatan melakukan percobaan dan pengamatan sampai dapat 

menarik kesimpulan secara berkelompok.  

Berkaitan dengan kompetensi Inti (KI) yaitu KI 3 dan KI 4. pada contoh diatas 

telah muncul aktifitas melatih keterampilan kongkrit yaitu memfasiltasi siswa 

melakukan kegiatan percobaan pengaruh sinar matahari  terhadap tisu basah. Dalam  

kegiatan tersebut  guru melatih siswa terampil dalam menyiapkan dan memasang 

perangkat percobaan, terampil melakukan pengamatan, terampil bertanya, terampil 

mengkomunikasikan dan lain-lain. 

Demikian juga aspek tingkatan berfikir (kognitif), siswa dilatihkan melalui 

kegiatan tanya jawab atau diskusi kelompok memahami konsep energi cahaya 

matahari, termasuk manfaatnya 

Untuk mengkaitkannya dengan KI 1 dan KI 2, Guru perlu kreatif mengelaborasi 

aktifitas psikomotorik maupun kognitif dengan pengembangan ranah afektif yang 

menakup aspek sikap religi dan sikap hubungan sosial. Diantaranya dengan cara 

guru mengajukan pertanyaan pertanyaan seperti: 

1. Selain dapat mengeringkan tisue basah, sesuai percobaan yang kalian lakukan, 

apa manfaat lain dari energi sinar matahari bagi kehidupan manusia?. (untuk 

pertanyaan ini, diharapkan jawabannya: untuk mengeringkan berbagai berbagai 

kebutuhan manusia: pakaian, makanan dll) 

2. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui manfaat energi cahaya 

matahari? (pertanyaan ini, diharapkan jawabannya: senang, kagum, dll) 

3. Siapakah yang menciptakan energi sinar matahari? (untuk pertanyaan ini, 

diharapkan jawabannya: Allah, Tuhan Yesus, Gusti Hyang Widi,dll sesuai dengan 

agama peserta didik ) 

4. Perlukah kita bersyukur kepada pencipta energi cahaya matahari?(untuk 

pertanyaan ini, diharapkan jawabannya : perlu) 
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5. Mengapa kita perlu bersyukur? (untuk pertanyaan ini, diharapkan jawabannya: 

Karena kita sudah menerima banyak manfaat  dari matahari sebagai citaanNYA). 

6. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa ?( untuk 

pertanyaan ini, diharapkan jawabannya : Sebahyang, sholat, kebaktian,dan hidup 

rukun sesama teman dan orang lain) 

7. Mengapa hidup rukun sesama teman, sesama manusia juga dapat dikatakan 

bentuk bersyukur? (untuk pertanyaan ini, diharapkan jawabannya: karena Tuhan 

memerintahkan kepada kita untuk hidup rukun, melaksanakan perintahnya berarti 

bersyukur) 

8. Sebutkan manfaat kita hidup rukun sesama teman atau sesama manusia? (untuk 

pertanyaan ini, diharapkan jawabannya: hidup aman dan tenteram ) 

 

Dengan  pertanyaan-pertanyaan tersebut aspek sikap ( afektif ) yang ada pada KI 1 

dan KI 2 akan tertanam pada peserta didik 

Untuk model pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan pada kegiatan 

pembelajaran berikutnya. 

 

Uraian di atas adalah contoh cuplikan dari kegiatan Pembelajaran 3 untuk Tema 1 

Sub Tema 2 khusus untuk kelas 4, dan baru satu muatan mata pelajaran yaitu IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam). Langkah selanjutnya pada kegiatan pembelajaran 3 ini 

adalah mengkaitkan  tentang penggunaan energy sinar matahari untuk menjemur 

benda benda kebutuhan manusia seperti pakaian dll. Dalam hal ini siswa diajak 

melakukan operasi hitung perkalian, pertambahan, pembagian dan pengurangan 

benda-benda yang dijemur. Dilanjutkan dengan belajar notasi balok Lagu Menanam 

Jagung , dengan mengaitkan salah satu manfaat sinar matahari adalah untuk 

pertumbuhan tanaman jagung.  

 

Dengan melihat kegiatan pembelajaran 3 secara utuh akan tampak bahwa kegiatan 

pembelajaran  tersebut  merupakan pembelajaran yang menerapkan pendekatan 

tematik terpadu. 

 

 

 


