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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menelaah siswa di kelas IV SDN Kelayan Selatan 9
Banjarmasin serta mengetahui aktivitas guru dan siswa, dan juga untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada materi sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan menambahkan kombinasi bermodel Inkuiri Terbimbing,Mind
Mapping(MM) dan Course Review Horrary(CRH). Metode penelitian ini adalah PTK (Penelitian
Tindakan Kelas) yang dianalisis secara kualikatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat
terlaksanakan dengan baik melalui kombinasi metode tersebut.
Kata kunci: Aktivitas dan Hasil Belajar, Sumber Energi, Perubahan Bentuk Energi, dan Sumber
Energi dalam Kehidupan sehari-hari, Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping(MM), Course Review
Horarry(CRH)
PENDAHULUAN
Manusia pada dasarnya membutuhkan
pendidikan Formal maupun Informal. Melalui
pendidikan kemampuannya akan berkembang
sangat pesat jika didasari dengan kreatifitas dan
inofasi pada sebagaian manusia. Perkembangan
Ilmu Pendidikan dan Teknologi disertai dengan
semakin pesatnya arus globalisasi dunia, yang
setiap saat mengalami kemajuan (Suriansyah,
Aslamiah, Noorhapizah, Winardi, & Dalle,
2019).
Kemajuan ini membawa dampak yang
sangat besar terhadap kehidupan manusia dan
negara. Negara yang memiliki SDM (Sumber
Daya Manusia) rendah, maka dikategorikan
sebagai negara tidak pernah maju (Amelia,
2020). Oleh karena itu (Sumber Daya Manusia)
sangat dibutuhkan ubtuk kelangsungan hidup
negara Indonesia. Untuk meningkatkan SDM

(Sumber Daya Manusia) yang cerdas, salah
satunya adalah dengan cara membangun sifat
Pendidikan yang bermutu tinggi di Indonesia
(Samani, 2012).
Ki Hajar Dewantara mendefinisikan
Pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup
tumbuhnya anak-anak. Yang artinya, pendidikan
ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada
pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan
sebagai anggota masyarakat dapat mencapai
kebahagiaan
yang
setinggi-tingginya
(Baharuddin, 2012).
Guru yang profesional harus bisa
membuat serta membantu para siswa untuk tidak
mengalami kebosanan dalam menghadapi
pelajaran di kelas, selain itu dapat menggali
kemampuan pemahaman, keterampilan dan
pengalaman siswa (Aslamiah, 2019). Para
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pendidik juga dituntut untuk memberikan transfer
ilmu pengetahuannya kepada peserta didik yang
salah satunya ialah Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA). Ilmu Pengetahuan Alam juga seriung
disebut dengan pendidikan sains disingkat
menjadi IPA. Menurut Agustiana mengatakan
bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari
tahu tentang kumpulan pengetahuan yang berupa
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip
saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan” (Aslamiah & Agusta, 2015).
IPA diharapkan dapat menjadi wahana
bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih
lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan
sehari-hari. Proses pembelajaran pendidikan IPA
menekankan pada pemberian pengalaman secara
langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar siswa mampu menjelajahi dan memahami
alam sekitar secara ilmiah (Arrahimi, 2017).
Pendidikan IPA juga diarahkan untuk
siswa “mencari tahu” dan “berbuat”, sehingga
bisa membantu siswa memperoleh pemaham
yang lebih mandalam tentang alam sekitar.
dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan
terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan
keteraturan alam ciptaan-Nya, mengembangkan
pengetahuan dan pemahaman konsep konsep IPA
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Mengembangkan rasa
ingin tahu, sikap positif dan kesadaran akan
hubungan timbal balik antara ilmu pengetahuan,
lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Hairida,
2016). Tingkatkan kesadaran akan alam dan
semua perintahnya sebagai salah satu ciptaan
Tuhan dan dapatkan pengetahuan, konsep, dan
keterampilan ilmiah sebagai dasar untuk
melanjutkan pendidikan di SMP.
IPA di sekolah dasar hendaknya
membuka kesempatan untuk menumbuh kan rasa
ingin tahu anak didik secara alamiah. Hal ini
akan membantu mereka mengembangkan
kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas
berdasarkan bukti serta mengembangkan cara
berfikir ilmiah. Ini menunjukkan bahwa siswa

fokus untuk menemukannya dalam sains yang
menekankan pada siswa untuk memahami aspek
IPA. Dengan mencari tahu Siswa akan
memperolah pengalaman dan wawasan yang luas
serta
tidak
terbatas
dalam
memahami
pembelajaran IPA. Jika Siswa telah mengatahui
maka Siswa mampu bertindak sesuai dengan
teori yang diperolehnya. Sehingga pembelajaran
IPA dapat bermanfaat dan bermakna sebagai
dasar pengetahuannya terhadap lingkungan dan
dapat mengahadapi permasalah di kehidupan
sehari-hari.
Dari hasil oobservasi yang telah
dilakukan peneliti terhadap aktivitas dan hasil
belajar siswa kelas IV SDN Kelayan Selatan 9
Banjarmasin pada pokok bahasan sumber energi,
perubahan bentuk energi, dan sumber energi
dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan
rendah dalam melakukan aktivitas belajar ssiswa.
Dalam hal ini Siswa kurang berkelompok,
melakukan penelitian terhadap lingkungan sekitar
dan siswa cenderung mengikuti apa kata guru
tidak mau mencoba. Lingkungan yang memadai
tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam
mengkaitkan pembelajaran dalam kehidupan
sehari-hari. Salah satu penyebab rendahnya
kualitas pendidikan IPA saat ini berkaitan dengan
pembelajaran yang diterapkan di kelas.
Pembelajaran yang diterapkan oleh guru
pada umunya yaitu pembelajaran yang masih
berpusat pada guru dimana fokus anak hanya
tertuju pada guru sehingga anak mudah bosan
dan kurangnya aktifitas yang dilakukan oleh
Siswa dimana anak cenderung diam saja karena
mereka dituntut untuk mendengarkan guru.
Pembelajaran IPA pada umumnya masih
dominan menggunakan pembelajaran yang
berpusat pada guru dikarenakan kurang
memberikan keempatan Siswa untuk berinteraksi
dan berkreasii dengan benda-benda konkrit.
Selama ini, Siswa kurang diberi
kesempatan untuk melakukan pengamatan,
menyelidiki, memahami diri sendiri dengan
konsep IPA melalui pengalaman nyata. Siswa
tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa
yang dialami di sekitarnya mengandung konsep
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ilmiah yang dapat dipelajari melalui pelajaran
sains. Selain itu penyebab rendahnya kualitas
Pendidikan IPA yaitu banyaknya materi Belajar
yang diberikan kepada Siswa. Setiap materi
pembelajaran memiliki informasi dan teori
dengan penjelasan yang luas. Sehingga membuat
Siswa harus mengingat dan menghapal teori
pembelajaran tersebut termasuk mata pelajaran
IPA.

METODE
Metode penelitian ini menggunakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan 4 kali pertemuan di kelas IV SDN
Kelayanan Selatan 9 Banjarmasin dengan jumlah
27 siswa, data dalam metode ini dilakukan secara
kualikatif. Yaitu aktivitas siswa, dan kuantitafif
yaitu hasil dari para siswa lalu kemudian
dianalisa dengan teknik deskriftif dan
digambarkan dalam bentuk grafik, jika selesai
lalu dikelompokkan sesuaikriteria masing-masing
(Arikunto & Suhardjono, 2006).
Seperti contoh yaitu Siswa A, Siswa B,
dan siswa C yang memiliki hasil berbeda-beda
yang mana kita harus mengelompokkan sesuai
kriteria dari masing-masing siswa tersebut
(Arikunto, 2006). Hasil penelitian menujukkan
bahwa aktivitas guru pada setiap pertemuan
selalu meningkat dari skor 28 kriteria baik
meningkat menjadi skor 37 kriteria Sangat Baik
aktivitas siswa juga mengalami peningkatan pada
pertemuan I memperoleh 41% kriteria Cukup
Aktif dan meningkat pada pertemuan 4 menjadi
93% kriteria Sangat Aktif (Amelia, 2018).
Begitu pula dengan hasil belajar siswa
pada pertemuan 1 memperoleh 48% dan
meningkat pada pertemuan 4 menjadii 93%.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa
kegiatan guru dilakukan dengan sangat baik,
kegiatan siswa sangat aktif, dan hasil belajar
meningkat dan mencapai penguasaan secara
individual dan klasikal. menggunakan kombinasi
model
Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping
(MM), dan Course Review Horray (CRH) pada
materi Sumber Energi, Perubahan Bentuk

Energi, dan Sumber Energi dalam kehidupan
sehari-hari. Hasil penelitian ini dapat disarankan
sebagai alternatif pemilihan dan penggunaan
model pembelajaran untuk mata pelajaran IPA
materi tentangg Sumber Energi, Perubahan
Bentuk Energi, dan Sumber Energi dalam
Kehidupan sehari-hari di kelas IV.
Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan PTK ini adalah hasil
belajar siswa dalam pembelajaran pada materi
Sumber Energi, Perubahan Energi, dan Sumber
Energi dalam Kehidupan sehari hari dengan
menggunakan model pembelajaran kombinasi
model Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping, dan
CRH sebagai berikut:
Aktivitasd guru dinyatakan berhasil apabila
minimal tercapai kualitas baik dengan skor ≥ 26–
32. Aktivitas ssiswa dinyatakan verhasil apabila
minimal 80% mencapai kualitas aktif dengan
skor 13–16 (Suriansyah & Mahriati, 2016).
Keberhasilan individual apabila siswa
berhasil mencapai nilai lebih besar atau sama
dengan (KKM) pada indikator pembelajaran
pada materi Sumber Energi, Perubahan bentuk
Energi, dan Sumber Energi dalam Kehidupan
sehari-hari
yang
menggunakan
model
pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping
(MM) dan Course Review Horarry (CRH) yang
ditetapkan keberhasilan klasikal apabila 80% dari
selirih siswa kelas IV di SDN Kelayan Selatan 9
Banjarmasin mendapat nilai nilai ≥65.
HASIL
Berdasarkan hasil data yang diperoleh
melalui pengamatan yang dilakukan dan
kemudian dielaborasi sesuai dengan data yang
diperoleh di lapangan, baik mengenai kegiatan
guru, kegiatan siswa, dan hasil belajar pada
materi sumber energi, perubahan bentuk energi,
dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari
di SDN Kelayan Selatan 9 Banjarmasin pada
pertemuan 1 sampai pertemuan 4 hasilnya dapat
dilihat sebagai berikut :
Aktivitas
guru
dalam
kegiatan
pembelajaran mengalami peningkatan yakni
diketahui bahwa Pertemuan 1 mendapat skor 28
dengannpersentase 70% dengan kategori baik,
selanjutnya pada pertemuann2 guru meningkat
mendapat skorrpersentase 75% dengan kategori
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baik, pada pertemuan 3 guru meningkat
memperoleh skor persentase sebesar 83%
dikategori sangat baik dan yang terakhir pada
pertemuan 4 guru meningkat mendapat skor
persentase sebesarg 93% kategori sangat baik.

Peningkatan aktivitas guru dalam
pembelajaran ini disebabkan karena adanya
perbaikan dalam proses belajar melalui refleksi
terhadap proses belajar yang dilakukan.Refleksi
ialah pengkajian terhadapkeberhasilan, atau
kesalahan dalam pencapaian tujuan sementara.

Tabel 1. Perbandingan Persentase Aktivitas Guru 4 Pertemuan
No.

Pertemuan

Skor

Presentase

1.

Pertemuan 1

28

70%

2.

Pertemuan 2

30

75%

3.

Pertemuan 3

33

83%

4.

Pertemuan 4

37

93%

Hasil pengamatan kegiatan siswa bahwa
padah pertemuant1 siswa hanya memperoleh 4%
dengan kategori sangat aktif, pada pertemuan 2
siswa mendapat dengan kategori Sangat aktif
meningkat menjadi 7%, selanjutnya pada
pertemuan 3 mengalami peningkatan sebesar
15% dikategori sangat aktif dan pada pertemuan
4 mengalami paningkatan signifikan sebesar 22%
dengan kategori sangat aktif, peningkatan ini juga
diikuti dengan Kategori Aktif, sedangkan Cukup

Aktif, dan Kurang Aktif mengalami Panurunan
Setiap Pertemuannya Artiannya sudah banyak
paningkatan yang dialami Siswa Pada setiap
pertemuan.
Dengan penggunaan kombinasi model
pembelajaran
Inkuiri
Terbimbing,
Mind
Mapping, Course Review Horay aktivitas siswa
sudah mengalami peninngkatan pada setiap
pertemuannya dikarenakan guru telah melakukan
refleksi setiap pertemuannya.

80%
70%

67%

71%

60%
56%
50%
40%

Sangat Aktif
44%
37%

30%

Aktif
Cukup Aktif

30%

20%

19%
15%

15%
10%
0%

22%

Kurang Aktif

7%
0%
0%
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4
4%

7%

Gambar 1. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada 4 Pertemuan
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Berdasarkan pengamatan hasil belajar
siswa pada pertemuan 1 sampai 4 tentang
informasi aspek kognitif, afektif dan psikomotor
diperoleh bahwa hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran saat menggunakankombinas model
pembelajaran
Inkuiri
Terbimbing,
Mind
Mapping, dan Course Review Horray (CRH)
Kemampuan untuk mencapai metrik keberhasilan

yang ditetapkan oleh para peneliti menunjukkan
bahwa pilihan model dan strategi pembelajaran
guru sangat menentukan keberhasilan proses
pembelajaran dan semakin meningkatkan hasil
belajar siswa dibandingkan pembelajaran. Hal ini
dapat dilihat dari grafik ketuntasan hasil belajar
siswa secara klasikal berikut.

100%

93%
85%

90%
80%

71%

70%
60%
50%

48%
52%

Tuntas
Tidak Tuntas

40%
30%

29%

20%
15%

10%

7%

0%
Pertemuan 1Pertemuan 2Pertemuan 3Pertemuan 4

Gambar 2. Hasil Pengamatan Hasil Belajar Siswa pada 4 Pertemuan

Paningkatan yang didapat pada partemuan
1 sampai dengan partemuan 4 pada aktivitass
siswa dan hasil balajar menunjukan guru yang
baik dalam melaksanakan pembelajaran Materi
Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi dan
sumber Energi dalam kehidupan sehari hari

memberikan hasil yang baik kepada siswa,
terutama dalam kinerja siswa dan hasil belajar
dengan kombinasi model pambelajaran Inkuiri
Terbimbing, Mind Mapping (MM) dan Course
Review Horay (CRH) pada siswa kelas IV SDN
Kelayan Selatan 9 Banjarmasin.
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93%
93%
93%

90%
70%

70%

50%

48%
41%

75%
70%
63%

83%85%
82%

30%
Pertemuan 1Pertemuan 2Pertemuan 3Pertemuan 4
Aktivitas Guru
Aktivitas Siswa
Gambar 3. Grafik Kecenderungan Peningkatan Aktivitas Guru, Aktivitas dan Hasil Belajar
Siswa

Guru dalam melaksanakan pembelajaran
mencapai skor 37 hampir Maksimal karna Skor
Maksimalnya 40 dengan kualifikasi “Sangat Baik”
dan telah mancapai indicator keberhasilan yang talah
ditetapkan. Peningkatan nilai ini merupakan hasil
kerjasama yang baik dari peneliti dengan observer.
Semua penilaian observer dapat dilaksanakan
dengan baik pada setiap pertemuannya.

Peningkatan kualitas dari seluruh aktivitas
baik guru, aktivitas siswa, dan hasil balajar siswa
dari partemuan 1 sampai partemuan 4. Hal ini
terjadi dikarenakan adanya upaya perbaikan yang
dilakukan guru berdasarkan saran dan masukan dari
observer yang mengamati selama proses kegiatan
pembelajaran mengenai kelamahan yang harus
diperbaiki agar pengelolaan pembelajaran yang akan
datang akan berjalan sesuai rencana .

Meningkatkan kualitas kegiatan guru tidak
terlepas dari keakuratan guru dalam memilih,
melaksanakan, baik berupa metode, Strategi ataupun
cara pembelajaran dan kemampuan guru dalam
menerapkan model tersebut merupakan hal yang
sangat penting sehingga mampu menciptakan
suasana yang kondusif (Sukma, Mahjuddin, &
Amelia, 2017). Guru yang bersedia mengeksplorasi
metode dalam pembelajaran akan menciptakan
model baru sehingga siswa tidak mengalami
kebosanan dan dapat memaksimalkan pengetahuan
dan pengalaman. Pemilihan dan penetapan
kombinasi model adalah pondasi awal dalam
keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu
juga harus didukung oleh kinerja guru yang cukup
baik dan terencana (Hamid, Suriansyah, &
Ngadimun, 2019). Guru harus dapat membuat
rencana implementasi pembelajaran sesuai dengan
langkah-langkah kombinasi model pembelajaran,
maka
dalam
penelitian
ini
guru/peneliti
menggunakan kombinasi model pambelajaran

Hipotesis yang menyatakan “Jika diterapkan
model pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Mind
Mapping, dan Course Review Horray (CRH) pada
materi Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi
dan sumber Energi dalam kehidupan sehari hari
pada siswa kelas IV SDN Kelayan Selatan 9
Banjarmasin meningkat”.

PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di
SDN Kelayan Selatan 9 Banjarmasin Kelas IV, total
27 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 10
siswa perempuan menggunakan kombinasi model
pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Mind Mepping,
dan Coursee Review Horray (CRH) pada materi
Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi dan
sumber Energi dalam kehidupan sehari hari
dilakukan selama 4 Peremuan.
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dan strategi yang dilakukan oleh guru sangat
menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan
meningkatkan hasil belajar siswa di luar
pembelajaran normal.

Inkuiri Tarbimbing, Mind Mapping, dan Course
Review Horray.
Aktivitas
siswa
dalam
melaksanakan
pembelajaran dari pertempuan 1 sampai 4 mencapai
93% dengan kriteria “Sangat Aktif”. Peningkatan
kegiatan siswa terjadi karena dari setiap pertemuan
para peneliti mencoba untuk memperbaiki
kelemahan atau kelemahan mereka dalam
melakukan pembelajaran agar kedepannya siswa
turut berpartisipasi lagi dalam mengikuti setiap
pembelajaran dan menjadi lebih aktif. Dengan
demikian, telah terbukti bahwa guru mampu
melaksanakan proses pembelajaran secara optimal
dan mampu meningkatkan kinerja kegiatan siswa
seperti yang diharapkan.

Meningkatkan hasil belajar siswa terkait erat
dengan peran guru memberikan presentasi informasi
yang memberikan ilustrasi pada mata pelajaran yang
akan dipelajari oleh siswa sehingga siswa berhasil
dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Jika siswa sudah memiliki gambaran umum
tentang subjek, guru membimbing siswa untuk
menemukan konsep-konsep tertentu dari ilustrasi
yang diberikan, sehingga pemahaman siswa lebih
luas dengan pertanyaan antara siswa dan guru.
Disamping itu, penggunaan kombinasi model
pambelajaran Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping,
danCourse Review Horray (CRH) ternyata efektif
uuntuk memicu keterlibatan siswa yang lebih
mendalam dalam hal proses belajars.

Belajar akan lebih bermakna jika siswa diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan
belajar,
sehingga
siswa
dapat
mengaktualisasikan kemampuan mereka di dalam
dan di luar kelas (Suriansyah, 2017). Pembelajaran
harus dilakukan dengan kegiatan yang bergerak
secara fisik ketika siswa belajar dan memanfaatkan
indra mereka sebanyak mungkin dan melibatkan
tubuh / pikiran dalam proses belajar (Sundari,
Aslamiah, & Ngadimun, 2019). Pada tiap pertemuan
Selalu ada peningkatan oleh siswa. Ini menunjukkan
bahwa ada kecenderungan untuk menjadi positif dan
kreatif dalam belajar dengan menggunakan model
pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Mind Mapping,
dan Course Review Horray (CRH).

Menurut Nasution Keberhasilan belajar adalah
suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang
yang sedang belajar, bukan hanya perubahan dalam
pengetahuan, tetapi juga tentang sikap, kebiasaan,
pemahaman dan keterampilannya (Nasution, 2016).
Belajar adalah proses mengubah perilaku
seseorang yang fakultasnya tidak tahu untuk
mengetahuinya, yang asal-usulnya tidak memiliki
keterampilan untuk menjadi terampil, dan yang
asalnya tidak dapat melakukan sesuatu untuk dapat
melakukan sesuatu yang semuanya merupakan hasil
langsung
pengalaman atau interaksi dengan
lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu perubahan
yang terjadi pada siswa sebagai hasil dari proses
belajar mengajar adalah hasil belajar atau dengan
kata lain disebut hasil belajar.

Hasil belajar siswa dengan menggunakan
kombinasi model pambelajaran Inkuiri Tarbimbing,
Mend Mapping, dan Course Review Horray (CRH).
Sebagaimana dicatat dalam peningkatan kemajuan
dalam kegiatan anak-anak, ini dapat sangat
membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Oleh karena itu, ada hubungan antara aktivitas siswa
dan hasil belajar. Semakin aktif siswa dalam
mendapatkan sesuatu, semakin baik siswa akan
mencapai. Berdasarkan hasil pangamatan hasil
belajar siswa pada partemuan 1 sampai 4 pada aspek
kognitif, afektif dan psikomotorik diperoleh
informasi bahwa hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran saat peneliti menggunakan kombinasi
model
pembelajaran
pembelajaran
Inkuiri
Terbimbing, Mind Mapping, dan Course Review
Horray (CRH) mampu mencapai indikator
keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti,
menunjukkan bahwa pemilihan model pembelajaran
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SIMPULAN DAN SARAN
Bardasarkan hasil PTK terhadap siswa kalas
IV SDN Kelayan Selatan 9 Banjarmasin materi
materi Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi
dan sumber Energi dalam kehidupan sehari hari
dengan kombinasi model Inkuiri Terbimbing, Mind
Mapping, dan Course Review Horray (CRH), dapat
disimpulkan sebagai berikut:

seperti kombinasi model Inkuiri Terbimbing, Mind
Mapping, dan Course Review Horray (CRH) materi
materi Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi
dan sumber Energi dalam kehidupan sehari hari di
kelas IV.
Kepada peneliti lain Disarankan hasil
penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya serta dapat menjadi salah satu bahan
referensi dalam pelaksanaan penelitian yang lebih
dalam terkait model maupun metode pembelajaran
yang inovatif dalam upaya peningkatan kualitas dan
mutu pendidikan.

Aktivitas guru dalam pembelajaran materi
materi Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi
dan sumber Energi dalam kehidupan sehari hari
Sumbar Energi, Perubahan Bantuk Energi dan
sumber Energi dalam kehidupan sehari hari Muatan
IPA dengan menggunakan Kombinasi Model Inkuiri
Terbimbing, Mind Mapping, dan Course Review
Horray (CRH) pada anak kelas IV SDN Kelayan
Selatan 9 Banjarmasin terlaksana dengan amat baik.
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