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ABSTRAK  

Wibowo, Sarwo Edi. 2013.  Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model  

Kooperatif Tipe Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran pada 

Siswa Kelas V SDN Mangunsari Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Purnomo, M.Pd. Pembimbing II: Desi Wulandari, S.Pd., 

M.Pd. 

 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang menekankan siswa untuk 

mencari atau menemukan pengetahuanya sendiri. Data awal yang di dapatkan peneliti 

menunjukkan bahwa pada kelas V semester I banyak siswa yang nilainya masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Data hasil belajar dari 24 siswa, 

hanya 9 siswa (37,5%) yang mendapat nilai diatas KKM dan sisanya 15 siswa 

(62,5%) nilainya dibawah KKM. Rendahnya hasil belajar disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu IPA merupakan materi yang sulit dipahami, minat belajar siswa yang 

rendah, dan guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif, serta media 

kurang menarik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V tersebut 

dengan menerapkan model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran. 

Rumusan masalah penelitian: bagaimana meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar IPA di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang melalui 

model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran? Tujuan penelitian yaitu 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN Mangunsari Kota Semarang 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas V 

SDN Mangunsari Kota Semarang. Teknik pegumpulan data menggunakan tes dan 

nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 18 kriteria baik, meningkat pada siklus II dengan rata-rata 

skor 23 kriteria baik, meningkat pada siklus III rata-rata skor 28 dengan kriteria 

sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 18,29 kriteria 

baik, meningkat pada siklus II dengan rata-rata skor 20,33 kriteria baik. Pada siklus 

III aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 23,58 kriteria sangat baik. Ketuntasan 

belajar siswa siklus I adalah 62,5% ,sedangkan pada siklus II ketuntasan meningkat 

menjadi 70,8%, kemudian ada siklus III ketuntasan belajar mencapai 87,5%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model Think-Pair-Share dengan media CD 

Pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Saran yang diberikan adalah 

agar model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran dapat diterapkan pada 

mata pelajaran lain. 

 

Kata kunci: IPA, Think-Pair-Share, CD Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian dan penanganan yang sesuai perkembangan jaman dan dunia 

pendidikan yang ada. Oleh sebab itu berbagai cara dan usaha digunakan dalam 

upaya untuk memajukan pendidikan serta mengatasi berbagai kendala yang 

timbul guna menunjang tujuan pendidikan. 

Salah satu tujuan Pendidikan Nasional yang ingin dicapai dalam 

pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa : Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi 

sehingga bertanggung jawab.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan erat dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prisip saja 

tetapi juga merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 
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sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

memahami alam sekitar secara ilmiah (KTSP 2010). Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan – pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan 

IPA perlu dilaksanakan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk pada 

lingkungan. Dan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran IPA 

haruslah mengembangkan kecakapan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. Ini bertujuan supaya membentuk kepribadian atau tingkah laku 

siswa sehingga siswa dapat memahami proses IPA dan dapat dikembangkan di 

dalam kehidupan masyarakat. 

Pembelajaran IPA dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkaitkannya dengan 

pada aspek kecakapan hidup. Oleh karena itu diharapkan hasil belajar IPA harus 

maksimal. Kualitas pembelajaran IPA yang baik akan berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Pembelajaran IPA menekankan pada pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan 

proses juga sikap ilmiah. Sehingga dalam pelaksanaannya guru harus 

menggunakan strategi, metode, media ataupun sumber belajar yang tepat. 

Walaupun dalam pelaksanaan dilapangan banyak guru yang mengabaikan hal 

tersebut. Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang inovatif, 
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belum disertai media bahkan menggunakan sumber belajar yang kurang memadai 

dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber belajar IPA 

haruslah selalu berkembang sesuai dengan zaman. Karena IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang dinamis. 

IPA merupakan mata pelajaran yang menekankan siswa untuk mencari 

atau menemukan pengetahuanya sendiri. Salah satu teori yang mendasarinya 

adalah teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky teori konstruktivis merupakan 

tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang yang disebut scaffolding. 

Scaffolding merupakan memberikan kepada seorang individu sejumlah bantuan 

selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan 

tersebut. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil 

alih tanggung jawab yang semakin besar tersebut setelah mampu mengerjakan 

sendiri. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, dan 

menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat 

mandiri. Dalam pembelajaran IPA, teori ini membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. Kemudian guru memberikan suatu permasalahan dan siswa 

mendiskusikusikannya dalam kelompok masing-masing. Guru memberi nilai yang 

baik bagi siswa yang aktif dalam kelompoknya. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2004), dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata 

pelajaran IPA. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan  pada 

metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang 
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kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan 

media pembelajaran. Sehingga siswa kurang kreatif dalam pembelajaran. 

Hal tersebut juga dijumpai di SDN Mangunsari Semarang, dalam 

melaksanakan proses pembelajaran IPA. Siswa sulit memahami materi yang ada. 

Kendala yang terjadi adalah siswa merasa bosan, siswa tidak berminat mengikuti 

pembelajaran IPA. Hal itu disebabkan karena guru mengajar belum menggunakan 

metode yang inovatif. Dalam metode yang digunakan guru menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa dengan cara berbicara di awal pelajaran, menjelaskan cara 

mengerjakan soal selanjutnya siswa mengerjakan soal latihan. Selain metode yang 

kurang inovatif, guru kurang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa dan 

kurang berinteraksi dengan siswa. Guru belum bisa memaksimalkan alat peraga 

maupun media pendukung pembelajaran, guru juga belum memahami hakikat 

pembelajaran IPA karena hanya menekankan pada produk saja sehingga muncul 

anggapan dari diri para siswa bahwa pelajaran IPA merupakan mata pelajaran 

yang tidak menarik dan identik dengan hafalan. Keadaan siswa yang kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran Hal tersebut yang menyebabkan materi yang 

disampaikan oleh guru kurang dipahami dengan baik oleh siswa sehingga 

menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah.  

Dari hasil observasi pada siswa kelas V SDN Mangunsari Semarang hasil 

nilai ulangan harian tergolong sangat rendah , ditunjukkan dengan data, dari 24 

siswa hanya 9 siswa (37,5%) yang mendapatkan nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 65, sedangkan sisanya 15 siswa (62,5%) nilainya dibawah 

KKM (65). Ditambah dengan hasil wawancara pada siswa didapat hasil bahwa, 
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masih banyak siswa yang tidak memahami materi IPA. Dengan melihat data hasil 

belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu sekali proses pembelajaran 

untuk ditingkatkan hasil belajarnya, agar siswa sekolah dasar tersebut mampu 

memahami materi pada mata pelajaran IPA. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ana Najmatul 

La'ali di Malang dengan judul Penerapan Model Think Pair Share (Tps) untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang. Penerapan model berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 

sampai siklus II pertemuan ke-2 Siswa yang mendapat kriteria tuntas belajar 

berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 sampai siklus II pertemuan ke-2 

sebanyak 25 siswa atau 69%, 21 siswa atau 58%, 27 siswa atau 75%, dan 32 siswa 

atau 89%.  

Hasil belajar IPA siswa yang sangat rendah merupakan permasalahan yang 

sangat serius dan harus segera diatasi. Proses belajar IPA harusnya berlangsung 

mengasyikan dan dalam suasana gembira, sehingga jalan masuk untuk ilmu 

pemgetahuan akan terbuka lebar dan tersimpan dengan baik. Tentunya guru 

mempunyai peran besar dalam menyelenggarakan suasana belajar, karena guru 

adalah ujung tombak dalam pembelajaran, guru harus menggunakan media yang 

sesuai , memilih metode yang tepat dalam memecahkan masalah belajar pada 

siswa. Guru juga harus mampu mencapai tujuan pembelajaran sehingga hasil 

belajar IPA pada siswa akan meningkat dan mencapai ketuntasan KKM. 

Berdasarkan analisis masalah yang muncul, peneliti menetapkan alternatif 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat 
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mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. Alternatif tindakan yang 

dipilih adalah dengan penerapan TPS (Think-Pair-Share). 

Cooperative learning merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian 

strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik 

agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Sunal dan Hanz (dalam Isjoni 

2011:15). Sehingga prestasi belajar dapat lebih meningkat.Pembelajaran 

kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

Dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Dengan model pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan 

pendapat dan siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap 

mengacu pada materi atau tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model ini memungkinkan siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran karena dilaksanakan dalam 

kelompok kecil atau berpasangan sehingga siswa tidak hanya mengandalkan 

teman tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, model ini juga 

berguna untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, sikap dan 

keterampilannya dan hal ini secara langsung berdampak pula pada aktivitas guru 

dan hasil belajar siswa.  

Proses belajar mengajar dilengkapi dengan menggunakan media  yang 

telah dirancang dan dibuat dengan memanfaatkan teknologi komputer kemudian 

dijadikan dalam bentuk  compact disk (CD) biasanya berupa  CD pembelajaran 
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yang dalam penyampaian materi akan lebih terorganisasi, bersemangat dan hidup, 

serta memudahkan guru dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. CD 

pembelajaran ini suatu tugas yang terstruktur dan merupakan materi yang belum 

diajarkan sebelumnya. Pembelajaran dengan menggunakan  CD tersebut 

diharapkan akan  dapat memotivasi siswa untuk belajar, karena dapat 

menampilkan penyajian materi secara menarik dan informatif. Selain itu dalam 

mempelajari materi dan berlatih soal-soal IPA menggunakan  CD Pembelajaran 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dan berlatih dalam suasana 

menyenangkan (fun) tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran, sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Dengan menggunakan media 

CD pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran jadi lebih aktif dan siswa 

lebih terampil dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Dari ulasan latar belakang diatas maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model  Kooperatif Tipe Think-Pair-Share dengan Media CD 

Pembelajaran pada Siswa Kelas V SDN Mangunsari Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V SD 

Negeri Mangunsari? 

Rumusan masalah di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pelajaran 

IPA kelas V SDN Mangunsari ? 

b. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Mangunsari? 

c. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil  belajar pelajaran IPA siswa kelas 

V SDN Mangunsari? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah kelas V khususnya pada mata pelajaran IPA, 

dari perumusan masalah dapat diambil solusi dengan menerapakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 
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Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dengan CD Pembelajaran: 

a. Guru melakukan apersepsi.  

b. Guru menampilkan CD pembelajaran 

c. Guru menyampaikan pertanyaan mengenai meteri (LKS) 

d. Siswa berpikir secara individual(Think). 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru 

f. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan(Pair). 

g. Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling 

benar  atau paling meyakinkan.  

h. Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya.  

i. Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

j. Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau kelompok di depan 

kelas (share). 

k. Pemberian penghargaan 

l. Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

m. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

n. Guru memberikan evaluasi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas V SDN 

Mangunsari dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Mangunsari dalam pemahaman 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Mangunsari dalam  

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk 

menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tentang meningkatkan prestasi 

belajar menggunakan model cooperative learning tipe Think-Pair-Share dengan 

media CD pembelajaran. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1) Guru 

a) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan tentang betapa pentingnya 

mengetahui berbagai macam model pembelajaran yang dapat membantu 
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siswa dalam menguasai materi pelajaran, salah satunya model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

b) Sebagai bahan untuk meningkatkan kreativitas dalam kegiatan belajar 

mengajar agar lebih profesional . 

c) Sebagai bahan untuk lebih memperhatikan siswa yaitu guru dapat mengetahui 

ada siswa yang sudah jelas atau belum. 

2) Siswa 

a) Melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan kreatif dalam 

mengembangkan ide. 

b) Menambah motivasi belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPA 

c) Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dengan media CD pembelajaran  diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada pelajaran IPA . 

d) Dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media 

CD pembelajaran  siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi 

sehingga meningkatkan  minat siswa dalam pelajaran IPA. 

3) Sekolah 

Memberikan masukan dalam mengembangkan model pembelajaran 

terutama model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan belajar. Namun 

hakikatnya memiliki pengertian yang sama. 

Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melalui pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. (Hamdani 

2011: 71). 

Menurut Gagne (dalam Suprijono 2011: 2) belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara alamiah. 

Belajar merupakan konsep mendapatkan pengetahuan dalam praktiknya 

banyak dianut. (Suprijono 2011: 3). 

Menurut Morgan (dalam Suprijono 2011: 2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Konsep tentang 

belajar mengandung tiga unsur utama yaitu: belajar berkaitan dengan perubahan 
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perilaku, perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, 

dan perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme merupakan teori yang 

bertujuan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri dan dapat memecahkan 

masalah yang di hadapinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai pengertian belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada peserta 

didik secara kontinu dalam usahanya memperoleh pengetahuan sebagai 

pengalaman individu itu sendiri untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

2.1.1.2 Tujuan Belajar 

Tujuan belajar menurut (Hamalik 2003:73) merupakan sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang 

umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang 

diharapkan tercapai oleh siswa. Hamalik (2003:73-75) membagi komponen-

komponen tujuan belajar menjadi tiga: 

a. Tingkah laku terminal 

Merupakan komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa 

setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian dari tujuan hasil yang 

diharapkan dalam belajar. 

b. Kondisi-kondisi tes 

Merupakan tujuan belajar yang menentukan situasi dimana siswa dituntut 

untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu 
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disiapkan oleh guru, karena sering terjadi ulangan atau ujian yang diberikan oleh 

guru yang tidak sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. 

c. Ukuran-ukuran perilaku 

Merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk 

membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Suatu ukuran menentukan 

tingkat minimal perilaku yang dapat diterima sebagai bukti, bahwa siswa telah 

mencapai tujuan. 

2.1.1.3 Unsur–unsur belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku 

(Gagne,  dalam Rifa‟i:84) beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan peserta 

pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta didik memiliki 

organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan. Dalam 

proses belajar, rangsangan (stimulus) yang diterima oleh peserta didik 

diorganisir di dalam syaraf dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di 

dalam memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan 

yang dapat di amati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus. 

b. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan pembelajar 

disebut situasi stimulus. Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 
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c. Memori. Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya. 

d. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di 

dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulud tersebut 

2.1.1.4 Teori-Teori Belajar 

2.1.1.4.1 Teori Piaget 

Piaget membagi perkembangan belajar terdiri dari beberapa stadium atau 

tahap perkembangan kognisi (dalam Winataputra, dkk 2007:3.40) yaitu : 

a.  Tahap sensomotorik/instingtif ( 0-2 tahun) 

Tahap ini merupakan tahap dimana anak mengatur sensorinya (indranya) 

dan tindakan-tindakanya. Pada tahap ini anak mempunyai konsepsi tentang objek-

objek secara permanen. Artinya anak belum dapat mengenal dan menemukan 

objek, benda apapun yang tidak dilihat, tidak disentuh atau didengar. 

b.  Tahap pra-operasional/intuitif ( 2-7 tahun) 

Dalam tahap ini bermula pada saat anak telah memahami objek-objek 

secara sempurna, artinya anak sudah mempunyai kesadaran akan eksistensi suatu 

benda yand ada atau bisa ada walaupun benda tersebut sudah tidak dilihat atau 

didengarnya lagi. Dalam peride ini anak juga memiliki kemampuan berbahasa 

mulai mengunakan kata-kata yang tepat mengekspresikan kalimat-kalimat pendek 

yang logis. 
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c. Tahap konkret operasional ( 7 – 11 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah mulai dapat berpikir rasional. Namun 

kemampuan berpikir intuitifnya seperti pada masa praoperasional tidak hilang 

sampai anak memasuki masa remaja. Dalam tahap ini anak dapat 

mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu kedalam 

sistem pemikiranya sendiri sehingga ia mampu mengambil keputusan secara logis. 

d. Tahap formal operasional ( 11 tahun ke atas) 

Tahap ini dikatakan terjadi pada anak yang mulai beranjak dewasa. Pada 

tahap ini anak menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk opersai yang 

lebih kompleks. Pada tahap ini pola pikir anak juga mulai berubah ia sudah mulai 

asyik dengan konsep-konsep abstrak seperti keadilan, ideal, tangung jawab, dll. 

Berdasarkan tahap perkembangan belajar diatas dapat disimpulkan bahwa 

tahap perkembangan belajar yang tepat untuk anak sekolah dasar adalah tahap 

operasional konkret karena pada tahap ini siswa disajikan contoh secara konkret 

atau dengan alat peraga sehingga pengetahuan siswa akan terbentuk dengan baik. 

2.1.1.4.2 Teori Konstruktivisme 

Menurut Trianto (2010:28) menyatakan bahwa teori konstrutivis 

merupakan siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya 

apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami 

dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide. 
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Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberikan kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga 

yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa 

sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Nur (dalam Trianto, 2010:28) 

2.1.2 Hakekat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Hardini dan Puspitasari (2012:10) merupakan suatu 

usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

dimiliki guru unuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran merupakan 

suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang 

diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum. 

Menurut Hamalik (2003:57) bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Beberapa hal yang terkait teori pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak 

kecenderungan cara belajar siswa dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa 

jauh sebelum ia masuk ke sekolah. 

b. Teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan 
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c. Teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. 

d. Teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman.  

e. Teori pembelajaran menurut konstruktivisme merupakan pembelajaran yang 

menekankan kemampuan peserta didik dalam membangun pengetahuanya 

sendiri, bukan serta merta pendidik yang selalu menjadi senter penerang di 

kala gelap melanda. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hakekat pembelajaran 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencipatakan tindakan atau 

kegiatan yang bertujuan tarcapainya tujuan pembelajaran 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Menurut Etzioni dalam Hamdani (2011:194), efektivitas dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini 

sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor 

di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya 

dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi 

persepsi atau sikap orangnya. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu 

konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap 

tujuan yang dicapai.  

Sementara menurut Slavin, belajar dapat pula diartikan sebagai perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Dengan demikain, yang dimaksud 

dengan efektifitas  belajar yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah tidak 
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semata-mata ditentukan oleh derajat pemilikan potensi peserta didik yang 

bersangkutan, melainkan juga lingkungan, terutama pendidik yang 

profesional.(dalam Rifa‟i dan Anni 2009:81). 

Dalam Depdiknas (2004:7) indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat 

antara lain dari perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru, perilaku dan 

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran, masing-masing indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku pembelajaran guru 

Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut, 

antara lain: (1) membangun sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi, (2) 

menguasai disiplin ilmu (3) guru perlu memahami keunikan siswa, (4) menguasai 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik, dan (5) Mengembangkan kepribadian 

dan keprofesionalan.  

b. Perilaku dan dampak belajar siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dapat dilihat kompetensi sebagai 

berikut, antara lain: (1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, (2) 

mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan serta 

membangun sikapnya, (3) mampu dan mau memperluas serta memperdalam 

pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya, (4) mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya secara bermakna. 
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c. Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup: (1) Suasana yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, (2) perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan, (3) suasana sekolahan yang kondusif. 

d. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, (2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia, (3)materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, 

(4) dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa, (5) dapat menarik manfaat yang 

optimal, dan (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis  

e. Kualitas media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (1) dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna, (2) mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dengan guru, (3) media pembelajaran dapat memperkayapengalaman 

belajara siswa, (4) mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi 

aktif dan mencari informasi melalui informasi melalui berbagai sumber belajar 

yang ada. 

f. Sistem pembelajaran di sekolah 

Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya jika: (1) 

sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, (2) memiliki perencanaan 

yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah,  
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(3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah, (4) 

pengendalian dan penjaminan mutu 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

diartikan sebagai keterkaitan antara perilaku guru, perilaku siswa, iklim 

pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran yang berkualitas, dan sistem 

pembelajaran akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang baik sesuai yang 

diharapkan, dalam pembelajaran IPA dengan model TPS dengan media CD 

Pembelajaran yang indikatornya mencakup: (1) keterampilan guru, (2) aktifitas 

siswa, (3) kualitas pembelajaran. 

Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti membatasi variabel yang akan 

diamati dari dua indikator kualitas pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran 

guru serta perilaku dan dampak belajar siswa yang dijabarkan peneliti menjadi 

tiga variabel sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti yakni: 1) 

keterampilan guru; 2) aktivitas siswa dan 3) hasil belajar siswa. 

2.1.3.1 Keterampilan  guru 

Menurut pendapat Djamarah (2010: 43-49) menjelaskan bahwa guru 

memiliki peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, siapa saja yang telah 

menerjunkan diri menjadi guru, berikut merupakan peran guru dalam 

pembelajaran melalui korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, 

inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, 

supervisor, dam evaluator. 

Untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang menarik bagi 

peserta didik, guru perlu menguasai keterampilan mengajar dengan baik. Menurut 



22 
 

 
 

Hasibuan dan Moedjiono (2010:58-88) 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki 

guru adalah: 

a. Keterampilan memberi penguatan 

Merupakan memberikan penguatan diartikan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali. Penghargaan mempunyai pengaruh positif 

dalam kehidupan manusia sehari-hari yaitu mendorong seseorang memperbaiki 

tingkah laku serta meningkatkan kegiatanya atau usahanya. Tujuan memberikan 

penguatan adalah 1) Meningkatkan perhatian siswa; 2) Melancarkan atau 

memudahkan proses belajar; 3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi; 

4) Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku 

belajar yang produktif; 5) mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam 

belajar; 6) Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik atau divergen daninisiatif 

pribadi. 

b. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons 

dari seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan 

sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Bertanya merupakan 

stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Keterampilan bertanya 

juga digunakan untuk membimbing siswa dalam proses belajar. Tujuan 

keterampilan bertanya yaitu 1) Merangsang kemampuan berpikir siswa; 2) 

Membantu siswa dalam belajar; 3) Mengarahkan siswa pada tingkat interaksi 

belajar yang mandiri; 4) Mningkatkan kemampuan berpikir tingkat rendah ke 
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tingkat lebih tinggi; 5) Membantu siswa dalam mencapai tujuan pelajaran yang 

dirumuskan. 

c. Keterampilan menggunakan variasi. 

Keterampilan menggunakan variasi merupakan perbuatan guru dalam 

konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

keantusiasan, serta berperan secara aktif. Faktor kebosanan yang disebabkan oleh 

adanya kegiatan belajar yang begitu-begitu saja akan megakibatkan perhatian, 

motivasi, dan minat siswa terhadap pelajaran, guru, dan sekolah akan menurun. 

Oleh karena itu diperlukan adanya keanekaragaman dalam penyajian kegiatan 

belajar. 

Penggunaan variasi di dalam kelas berguna untuk 1) Memelihara dan 

meningkatkan perhatian siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

belajar; 2) Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu 

melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi; 3) Membentuk sikap positif terhadap 

guru dan sekolah; 4) Kemungkinan dilayaninya siswa secara individual memberi 

kemudahan belajar; 5) mendorong aktivitas belajar denga cara melibatkan siswa 

dengan berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna 

dalam berbagai tingkat kognitif. 

Variasi mengajar meliputi beberapa komponen keterampilan yang 

mencakup hal-hal berikut : 1) Variasi gaya mengajar guru (variasi suara, 

pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang, gerakan badan dan mimik, 

perubahan posisi guru); 2) Variasi media dan bahan pengajaran (media yang dapat 
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didengar , media yang dapat dilihat, media yanng dapat disentuh); 3) Variasi pola 

dan kegiatan siswa. 

d. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan indoktrinasi. Sedangkan 

prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Penjelasan dapat diberikan di awal, tengh, atau di akhir jam pertemuan, 

tergantung kepada keperluan. 

2) Penjelasan dapat diselingi tanya jawab. 

3) Penjelsan harus relevan dengan tujuan pelajaran. 

4) Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa  atau direncanakan 

oleh guru. 

5) Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. 

6) Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akg tean dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan guru 

untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 



25 
 

 
 

Prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran yang perlu 

dipertimbangkan oleh guru adalah: 

1) Kebermaknaan 

Dalam usaha menarik perhatian siswa atau memotivas siswa, guru harus 

memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. 

2) Berurutan dan berkesinambungan 

Aktivitas yang ditempuh guru dalam mengenalkan dan merangkum 

kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian yang utuh. 

Kaitan antara bagian satu dengan bagian lain atau dengan pengalaman siswa harus 

jelas. 

Sedangkan komponen dalam membuka pelajaran yaitu menarik perhatian 

siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, membuat kaitan. Komponen 

menutup pelajaran yaitu meninjau kembali dan mengevaluasi. 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan perbuatan atau 

tindakan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa 

untuk kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya 

bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang lebih kecil. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan adalah: 

1) Guru yang biasa mengajar secara klasikal, sebaiknya milai dari mengajar 

kelompok kecil dan kemudian perorangan. 
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2) Tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil 

maupun perorangan. 

3) Pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu, merupakan langkah 

pertama yang perlu diperhatikan. 

4)  Kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. 

5) Dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikanya ke kondisi 

yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

kegiatan remidial. Tugas guru di dalam kelas sebagian besar adlah membelajarkan 

siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang 

optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran 

serta mengendalikanya dalam suasana yang menyenangkanuntuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Sedangkan komponen-komponen dalam pengelolaan kelas yang perlu 

diperhatikan meliputi: 

1) Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal yaitu menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, 

dan memberi penguatan. 
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2) Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal yaitu memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, dan 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar diskusi dapat berjalan 

dengan baik yaitu 

1) Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim yang bebas dan penuh dengan 

keterbukaan, kehangatan hubungan antar pribadi, keantusiasan berpartisipasi, 

kesediaan menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

2) Perencanaan yang matang akan mempertinggi efektivitas diskusi. 

Sedangkan komponen diskusi meliputi pemusatan perhatian, memperjelas 

permasalahan, menganalisa pandangan siswa, meningkatkan urunan pikiran siswa, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan menutup diskusi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

guru merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran IPA melalui penggunaan model kooperatif tipe TPS dengan media 

CD Pembelajaran pada pembelajaran IPA yang indikatornya meliputi: 1) 

Keterampilan membuka pelajaran; 2) Keterampilan menjelaskan; 3) Keterampilan 

mengadakan variasi gaya mengajar; 4) Keterampilan mengelola kelas; 5) 
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Keterampilan memberikan penguatan; 6) Keterampilan menerapkan model 

kooperatif TPS (Think-Pair-Share) dengan media CD Pembelajaran; 7) 

Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran; 8) Keterampilan menutup 

pelajaran 

2.1.3.2 Aktivitas siswa 

Aktivitas dalam pembelajaran sangat kompleks dan bervariasi. Pengajaran 

yang efektif menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar sambil bekerja, dengan bekerja mereka 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, 

serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat 

(Hamalik, 2010:171-172). Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa 

aktivitas belajar merupakan perilaku siswa yang muncul dalam pembelajaran yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta mengembangkan 

keterampilan berdasarkan pengalaman yang bermakna di kehidupan siswa. 

Paul D. Dierich (dalam Hamalik , 2003:90-91), membagi aktivitas belajar 

dalam 8 kelompok sebagai berikut: 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Meliputi: membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Meliputi: mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi.  
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c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Meliputi: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Meliputi: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Meliputi: menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metric 

Meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Meliputi: merenung, mengingat, memecahkan masalah, meganalitik faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Meliputi: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah 

segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan model kooperatif tipe TPS dan media CD Pembelajaran untuk kelas 

V meliputi: 1) Kesiapan belajar siswa; 2) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran; 
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3) Menyimak tampilan CD Pembelajaran; 4) Terampil mengemukakan ide 

(Think); 5) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair); 6) 

Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share); 7) Kemampuan 

mengerjakan soal evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan 

kegiatan menggambar karena kegiatan menggambar tidak ada kaitanya dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Untuk  mengetahui sejauh mana proses 

belajar  mengajar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka perlu 

diadakan tes hasil belajar. Menurut pendapat Sudjana (2009:22) hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran 

atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai 

apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah 

laku yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, Kingsley membagi 3 macam hasil 

belajar, yang meliputi: (1) keterampilan dan kebiasaan, (2) Pengetahuan dan 

pengertian, dan (3) sikap dan cita-cita. (dalam Sudjana 2009:22). Pendapat dari 

Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil 

belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam 

kehidupan siswa tersebut. 
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Berdasarkan teori Taksonomi Bloom (dalam Sudjana 2009:22-23) hasil 

belajar dalam rangka studi, dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, 

afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi peserta didikan) yang telah tercapai sebelumnya. Tingkah laku 

operasional khusus, yang berisikan tipe hasil belajar ini antara lain; menyebutkan, 

menjelaskan kembali, menunjukkan, menuliskan, memilih, mengidentifikasi, 

mendefinisikan.  

2) Pemahaman (comprehention)  

Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari 

suatu konsep. Tingkah laku operasional khusus, yang berisikan tipe hasil belajar 

ini antara lain; membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan, 

memperkirakan, memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, menuliskan 

kembali, melukiskan dengan kata-kata sendiri.  

3) Penerapan (aplikasi) 

Aplikasi mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan 

yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Tingkah laku operasional 

khusus, yang berisikan tife hasil belajar ini antara lain; menghitung, 

memecahkan, mendemonstrasikan, mengungkapkan, menjalankan, 
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menggunakan, menghubungkan, mengerjakan, mengubah, menunjukkan proses, 

memodifikasi, mengurutkan.  

4) Analisis 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Tingkah laku 

operasional khusus, yang berisikan tife hasil belajar ini antara lain; menguraikan, 

memecahkan, membuat diagram, memisahkan, membuat garis besar, merinci, 

membedakan, menghubungkan, memilih alternatif. 

5) Sintesis  

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan kemampuan bagian-

bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. Tingkah laku operasional 

khusus, yang berisikan tipe hasil belajar ini antara lain; mengkategorikan, 

menggabungkan, menghimpun, menyusun, mencipta, merancang, 

mengkonstruksi, mengorganisasi kembali, merevisi, menyimpulkan, 

menghubungkan, mensistematis.     

6) Penilaian (evaluasi) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi peserta didikan (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu. 

Tingkah laku operasional khusus, yang berisikan hasil belajar ini antara lain; 

menilai, membandingkan, mempertimbangkan, mempertentangkan, 

menyarankan, mengeritik, menyimpulakan, mendukung, menberikan pendapat. 

Konsep tersebut mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan jaman serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin 
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Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya 

dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam 

revisi ini ada perubahan kata kunci, pada kategori dari kata benda menjadi kata 

kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hirarkis, dari urutan 

terendah ke yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif kemampuan berpikir analisis 

dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah enam kategori pada 

konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukan kategori baru 

yaitu creating yang sebelumnya tidak ada. 

Setiap kategori dalam Revisi Taksonomi Bloom terdiri dari subkategori 

yang memiliki kata kunci berupa kata yang berasosiasi dengan kategori tersebut. 

Kata-kata kunci itu seperti terurai di bawah ini 

1) Mengingat : mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, mengulangi , menemukan kembali dsb. 

2) Memahami : menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, 

menjelaskan, mebeberkan dsb. 

3) Menerapkan : melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi 

dsb 

4) Menganalisis : menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun 

ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, 

mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, 

mengintegrasikan dsb. 
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5) Mengevaluasi : menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menilai, 

menguji, mebenarkan, menyalahkan, dsb. 

6) Berkreasi : merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, 

menggubah dsb. (Maksum, 2012) 

b. Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

1) Receiving (penerimaan)  

Penerimaan mengacu pada keinginan peserta didik untuk  menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, dan 

sebagainya). 

2) Responding (jawaban) 

yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang 

datang dari luar. 

3) Valuing (penilaian) 

yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 

stimulus tadi. 

4) Organisasi (pengorganisasian)  

yakni pengembangan nilai kedalam satu nilai organisasi, termasuk 

menetukan hubungan satu nilai dengan nilai lain dan kemantapan, dan prioritas 

niali yang telah dimilikinya. 
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5) Internalisasi nilai (karakteristik nilai) 

yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, 

yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

c. Ranah Psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Terdapat 6 aspek ranah psikomotoris yaitu: 

1) Gerakan refleks (ketermpilan pada gerakan yang tidak sadar) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain. 

4) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan no descursive komunukasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan segala aspek kemampuan yang diperoleh siswa sebagai hasil dari 

aktvitas pembelajaran yang dilakukan yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, 

serta keterampilan siswa. Dalam pembelajaran IPA dengan diterapkan model 

kooperatif tipe TPS dan media CD Pembelajaran yang indikatornya meliputi: (1) 

menyebutkan struktur bumi; (2) menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer bumi; (3) 

menyebutkan struktur matahari; (4) menguraikan daur hidup air; (5) menyebutkan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi air; (6) menyebutkan cara penghematan 

air. 
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2.1.4 Hakekat Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Menurut Hardini (2012:149) bahwa 

pembelajaran IPA merupakan berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan proses penemuan. Proses pembelajaranya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Sedangkan munurut BSNP 

(dalam Hardini 2012:150) bahwa pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

2.1.4.1 IPA sebagai produk  

IPA sebagai disiplin disebut juga Produk IPA. Ini merupakan hasil empirik 

dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. 

Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

dan teori-teori IPA. Fakta-fakta merupakan hasil dari kegiatan empirik dalam IPA 

sedangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori-teori dalam IPA merupakan 

hasil dari kegiatan analitik. 

Contoh IPA sebagai produk adalah penguapan disebut juga evaporasi, daur 

air adalah perputaran air secara terus menerus, stratosfer merupakan bagian 

atmosfer bumi, dll. 
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2.1.4.2 IPA sebagai proses 

IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan dan kumpulan fakta-

fakta. IPA tidak hanya merupakan kumpulan-kumpulan pengetahuan tentang 

benda-benda atau makhluk-makhluk, tetapi IPA juga merupakan cara kerja, cara 

berpikir dan cara memecahkan masalah. IPA sebagai proses menurut Iskandar 

(2001:5) merupakan memahami bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan 

memahami bagaimana menghubungkan fakta-fakta untuk menginterprestasikanya. 

Keterampilan proses atau keterampilan sains disebut juga keterampilan belajar 

seumur hidup, sebab keterampilan-keterampilan ini dapat juga dipakai untuk 

kehidupan sehari-hari dan untuk bidang studi lain. 

Contoh IPA sebagai proses adalah mengamati lingkungan sekitar, 

melakukan eksperimen, membuat grafik dan tabel data, menarik kesimpulan, 

merumuskan hipotesis, dll. 

2.1.4.3 IPA sebagai teknologi 

IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena IPA dan teknologi sangat 

erat kaitanya untuk memajukan kehidupan manusia. IPA merupakan ilmu yang 

nantinya sangat diperlukan untuk perkembangan teknologi. Dari keterkaitan 

antara IPA dan teknologi  itu tersebut nantinya akan melahirkan suatu penemuan 

yang berperan dalam keberlangsungan kehidupan dan kemajuan manusia. 

IPA dan teknologi memiliki banyak dampak positif maupun negatif bagi 

kelangsungan kehidupan manusia. Beberapa dampak positifnya adalah 

meningkatkan kemakmuran, misalnya dengan teknologi modern dapat diperoleh 
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tenaga listrik karena adanya PLTA, pengairan sawah yang lebih mudah dengan 

adanya irigasi dan sebagainya. 

Dalam bidang kesehatan pun teknologi sudah sangat berperan dalam 

menyembuhkan, mengobati bahkan mencegah berkembangnya suatu penyakit. 

Sementara itu, dampak negatifnya dapat berupa penyempitan lapangan pekerjaan, 

merusak lingkungan, terutama untuk teknologi nuklir atau teknologi yang 

menggunakan zat radioaktif serta juga menimbulkan beberapa penyakit baru yang 

sulit diobati dan berbahaya (Wordpress, 2008) 

2.1.4.4 IPA sebagai pemupukan sikap 

Yang dimaksud konsep hakekat IPA sebagai pemupukan sikap ilmiah 

yaitu untuik mengetahui dan mengembangkan sikap seorang anak yang mencakup 

beberapa sikap ilmiah yang sesuai dengan tahap perkembangan koognitifnya 

(Bani, 2008) 

Ada sembilan sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia 

SD/MI yaitu:(1) sikap ingin tahu, (2) sikap ingin mendapakan sesuatu yang baru, 

(3) sikap kerja sama, (4) sikap tidak putus asa, (5) sikap tidak berprasangka, (6) 

sikap mawas diri, (7) sikap tanggung jawab, (8) sikap berpikir bebas, (9) sikap 

kedisiplinan diri. 

Contoh sikap ilmiah yang nampak dalam pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan media CD pembelajaran adalah (1) 

sikap ingin tahu, (2) sikap kerja sama yang nampak saat poses diskusi kelompok 

atau tim, (3) sikap bertanggung jawab yang berarti setiap siswa mempunyai 
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tanggung jawab untuk memahami materi yang dipelajari untuk keberhasilan 

kelompok atau tim. 

Dari uraian di atas menyatakan bahwa IPA merupakan ilmu yang yang 

mempelajari alam sekitar dengan di dasarkan pada pemikiran yang ilmiah yang 

mencakup empat yaitu produk, proses, teknologi dan pemupukan sikap 

2.1.5 Pembelajaran IPA di SD  

Pembelajaran IPA di SD pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yaitu 

(Kurikulum Kompetensi Mata Pelajaran IPA SD dan MI): 1) mengembangkan 

sikap dan nilai ilmiah; 2) mengembangkan keterampilan proses; 3) 

mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling 

mempengaruhi antar IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, dan 4) 

menguasai konsep IPA dan pemanfaatanya dalam kehidupan sehari-hari maupun 

untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. 

Pembelajaran IPA di SD harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif 

siswa. Menurut Piaget (dalam Winataputra, dkk 2007:3.40) menyatakan empat 

tahap perkembangan kognitif, yaitu 1) sensomotorik (0-2 tahun); 2) pra-

operasional (2-7 tahun); 3) konkret operasional (7-11 tahun); 4) formal 

operasional (11 tahun ke atas). Jika dikaitkan dengan teori piaget maka pada anak 

usia SD berada pada tahap konkret operasional (7-11 tahun). 

Sehingga perlu diciptakan kondisi pembelajaran IPA di SD yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu. Dengan demikian, pembelajaran 

merupakan kegiatan investigasi terhadap permasalahan alam di sekitarnya. . 

Setelah melakukan investigasi akan terungkap fakta atau diperoleh data. Data 
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yang diperoleh dari kegiatan investigasi tersebut perlu digeneralisir agar siswa 

memiliki pemahaman konsep yang baik. Untuk itu siswa perlu di bimbing berpikir 

secara induktif. Selain itu, pada beberapa konsep IPA yang dilakukan, siswa perlu 

memverifikasi dan menerapkan suatu hukum atau prinsip. Sehingga siswa juga 

perlu dibimbing berpikir secara deduktif. Kegiatan belajar IPA seperti ini, dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah dalam diri siswa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hakikat IPA meliputi beberapa aspek yaitu faktual, 

keseimbangan antara proses dan produk, keaktifan dalam proses penemuan, 

berfikir induktif dan deduktif, serta pengembangan sikap ilmiah. 

Dari pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA di SD hendaklah sesuai dengan karakteristik anak usia SD 

dengan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran 

dilakukan dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, dan mengembangankan sikap-sikap 

tertentu mengenai gejala-gejala alam melalui pengalaman secara langsung atau 

dengan contoh secara nyata atau menggunakan alat peraga. 

2.1.6 Teori Pembelajaran IPA di SD 

Menurut Trianto (2010:28) menyatakan bahwa teori konstrutivis 

merupakan siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya 

apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami 

dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 
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menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide. 

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberikan kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga 

yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa 

sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Nur (dalam Trianto, 2010:28). 

Berdasarkan teori diatas siswa harus membangun pengetahuanya sendiri 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Teori ini sangat berkaitan dengan 

pembelajaran IPA di SD karena dalam pembelajaran IPA di SD siswa diharuskan 

untuk membangun pengetahuanya sendiri berdasarkan pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses juga sikap 

ilmiah. Dalam hal ini peran guru sebagai fasilitator, motivator, evaluator dan 

transformator untuk siswa mengembangkan pengetahuanya sendiri. 

2.1.7 Model Pembelajaran dan Cooperative Learning 

Menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman 2011:133) menyatakan model 

pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 
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Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola 

pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

efisien untuk mencapai tujuan pendidikanya. 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.  

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-langkah 

pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem sosial; 

dan (4) sistem pendukung, keempat bagian tersebut merupakan pedoman 

praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. 

e. Memiliki dampak sebagai  akibat terapan model pembelajaran. Dampak 

tersebut meliputi : 1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur; 2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

f. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya.   

Sintakmatik merupakan tahap-tahap kegiatan dari model itu. Sistem Sosial 

adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut. Prinsip 

reaksi merupakan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya 

pengajar melihat dan memperlakukan peserta didik, termasuk bagaimana 

seharusnya pengajar memberi respon terhadap mereka. Sistem pendukung 

merupakan segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan 
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model tersebut. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung  

dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan 

dampak pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu 

proses pembelajaran 

Cooperative learning merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru Panitz (dalam Suprijono 2011:54). 

Cooperative learning merupakan suatu cara pendekatan 6atau serangkaian 

strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik 

agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Sunal dan Hanz (dalam Isjoni 

2011:15). 

Sedangkan menurut Stahl (dalam Isjoni 2011:15) menyatakan bahwa 

Cooperative learning dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meingkatkan sikap tolong menolong dalam perilaku sosial. 

Dalam format Cooperative learning, guru dianggap lebih untuk 

mengarahkan siswa, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan serta 

menyadiakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta 

didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk 

ujian tertentu pada akhir tugas. 

Untuk mengoptimalkan Cooperative learning, keanggotaannya sebaiknya 

heterogen, baik dari kemampuan atau karakteristik lainnya. Untuk menjamin 

heterogenitas keanggotaan  kelompok, sebaiknya gurulah yang membagi 

kelompok. Jika para siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda 
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dimasukkan dalam satu kelompok, maka dapat memberikan keuntungan bagi 

siswa yang berkemampuan rendah dan sedang, sedangkan siswa yang pandai akan 

dapat menstransfer ilmu yang dimilikinya. Ukuran kelompok akan berpengaruh 

pada kemampuan produktivitas kelompoknya. Ukuran kelompok yang ideal untuk 

Cooperative learning adalah 2-5 orang. 

Model Cooperative learning tidak sama dengan sekedar belajar kelompok. 

Ada unsur-unsur dasar Cooperative learning yang membedakannya dengan 

pembelajaran biasa. Menurut (Hamdani 2010:30-31) mengatakan bahwa untuk 

mencapai hasil yang maksimal, terdapat tujuh unsur model pembelajaran yang 

harus diterapkan yaitu:  

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam materi yang 

dihadapi. 

c. Para siswa hars berpandangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. 

d. Para siswa berbagi tugas dan tanggung jawab diantara anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh 

terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan dan mereka memperoleh keterampilan 

bekerja sama selama mengajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 
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Model Cooperative learning ini mempunyai ciri-ciri tertentu dibandingkan 

dengan model lainnya. Menurut  (Hamdani 2010:31) menyatakan bahwa pelajaran 

yang menggunakan Cooperative learning memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Setiap anggota memiliki peran; 

b. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa; 

c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya; 

d. Guru membantu pengembangan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok. 

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Terdapat enam langkah utama dalam Cooperative learning. Keenam fase 

Cooperative learning dirangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Langkah-langkah Model Cooperative learning 

 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar.  

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4 

Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase  5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentabg materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya. 

Fase 6 

Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

atau hasil belajar individu dan kelompok. 

Sumber: Ibrahim, dkk(dalam Hamdani 2010:34-35)  

Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti oleh penyajian informasi, 

seringkali dengan bahan bacaan secara verbal. Selanjutnya siswa dikelompokkan 

ke dalam kelompok-kelompok belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat 

siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir 

cooperative learning meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi 

tentang apa yang telah dipelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha 

individu maupun kelompok(Ibrahim 2000 dalam Hamdani 2010:35). 
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2.1.8 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Phair-Share 

Menurut Trianto (2007:61) Think-Pair-Share merupakan jenis 

Cooperative learning yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.  

Menurut Arends (dalam Trianto 2007:61) menyatakan bahwa Think-Pair-

Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. 

Think-Pair-Share dimaksudkan sebagai alternatif terhadap metode 

tradisional yang diterapkan di kelas, seperti ceramah, tanya jawab satu arah, yaitu 

guru terhadap siswa merupakan suatu cara yang efektif untuk mengganti suasana 

pola diskusi kelas. (Thobroni dan Mustofa, 2011:297) 

Sedangkan Think-Pair-Share yang dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk 

dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Think-Pair-Share memberikan 

kepada para siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu 

sama lain. Sebagai contoh, seorang guru baru saja menyelesaikan suatu sajian 

pendek atau para siswa telah selesai membaca suatu tugas.  Selanjutnya guru 

meminta kepada para siswa  untuk menyadari secara serius mengenai apa yang 

telah dijelaskan oleh guru atau apa yang telah dibaca. 

Model pembelajaran Think-Pair-Share adalah salah satu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan 

partisipasi kepada orang lain.  
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Tahap utama dalam pembelajaran Think-Pair-Share menurut Trianto 

(2007: 61-62) adalah sebagai berikut: 

Langkah 1  : Thingking (berpikir)  

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara 

atau mengerjakan bukan bagian berpikir 

Langkah 2 :   Pairing  (berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat 

menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Biasanya 

guru memberi waktu  4-5 menit untuk berpasangan. 

Langkah  3:   Sharing (berbagi) 

Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan 

kelas yang telah mereka bicarakan. hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari 

pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan 

mendapat kesempatan untuk melaporkan Arends (1997) disadur Tjokrodiharjo, 

2003 (dalam Trianto, 2007: 62). 

Kegiatan “berpikir-berpasaangan-berbagi” dalam model Think-Pair-Share 

memberikan keuntungan. Siswa secara individu dapat mengembangkan 

pemikirannya masing-masing karena adanya waktu berpikir (think time), 

Sehingga kualitas jawaban juga dapat meningkat. siswa harus saling melaporkan 

hasil pemikiran masing-masing dan berdiskusi dengan pasangannya (Pair), 
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kemudian pasangan-pasangan tersebut harus berbagi dengan seluruh kelas 

(Share). Jumlah anggota kelompok yang kecil mendorong setiap anggota untuk 

terlibat secara aktif, sehingga siswa jarang atau bahkan tidak pernah berbicara di 

depan kelas paling tidak memberikan ide atau jawaban karena pasangannya. 

Kelebihan model pembelajaran Think-Pair-Share menurut Assyafi'i (2009) 

yaitu: 

a. Memberi siswa waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain.  

b. Lebih banyak kesempatan untuk konstribusi masing-masing anggota 

kelompok. 

c. Interaksi lebih mudah.  

d. Lebih mudah dan cepat membentuk kelompoknya. 

e. Seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan 

idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. 

f. Dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam kelas. 

g. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam 

komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu 

dalam kelompok kecil.  

h. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah. 



50 
 

 
 

i. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. 

Kekurangan model pembelajaran Think-Pair-Share menurut Assyafi'i 

(2009) yaitu: 

a. Lebih sedikit ide yang muncul. 

b. Jika ada perselisihan dalam kelompok tidak ada penengah. 

c. Menggantungkan pada pasangan. 

d. Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok, 

karena ada satu siswa tidak mempunyai pasangan. 

e. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak.  

Solusi untuk kekurangan dari model pembelajaran Think-Pair-Share ini 

adalah: (1) Guru memonitor terus kinerja siswa; (b) Pembagian pasangan 

kelompok dengan teman sebangku, hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya perselisihan dalam kelompok; (3) Semua siswa harus aktif dalam 

kelompoknya; (4) Jumlah siswa di kelas harus genap dalam penggunaan model 

pembelajaran Think-Pair-Share agar setiap kelompok ada pasangannya. e) Guru 

aktif dalam membimbing kelompok. 

2.1.9 Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar.  Para  guru  dituntut  agar  mampu  menggunakan  alat-alat  yang  dapat 

disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut 

sesuai  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  zaman.  Guru  sekurang-kurangnya 
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dapat  menggunakan  alat  yang  murah  dan  efisien  meskipun  sederhana  dan 

bersahaja  tetapi merupakan keharusan dalam  upaya mencapai  tujuan pengajaran 

yang  diharapkan. Disamping mampu menggunakan  alat-alat  yang  tersedia,  

guru juga  dituntut  untuk  dapat  mengembangkan  ketrampilan  membuat  media 

pengajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Untuk 

itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahamaan yang cukup tentang media 

pengajaran. 

Kata media berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah berarti 

„perantara‟ atau „pengantar‟. Menurut Criticos (dalam Daryanto 2011:4) Media 

merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu sebagi pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. Pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. 

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa media pembelajaran merupakan sarana 

perantara dalam proses pembelajaran. 

Menurut Briggs (dalam Anitah 2009:5) Media merupakan peralatan fisik 

untuk membawakan atau menyempurnakan isi pembelajaran.Termasuk di 

dalamnya buku, video, tape, slide suara, suara guru atau salah satu komponen dari 

suatu sistem penyampaian. Di dalamnya tercakup segala peralatan fisik pada 

komunikasi sepeti buku, slide, buku ajar, tape recorder. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah media yang  digunakan  dalam  pembelajaran, yaitu meliputi 
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alat bantu guru dalam mengajar  serta  sarana pembawa pesan dari sumber belajar 

ke penerima pesan belajar  (siswa).  

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang ikut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Secara rinci fungsi media dalam proses pembelajaran 

(Daryanto 2011:9-11) adalah 1) Menyasikan benda yang ada atau peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau. 2) Mengamati benda atau peristiwa yang sukar 

dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, maupn terlarang. 3) 

Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atu hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukuranya yang tidak memungkinkan. 4) Mendengar suara 

yang ditangkap dengan telinga secara langsung. 5) Mengamati dengan teliti 

binatang-binatang secara langsung karena sukar ditangkap. 6) Mengamati 

peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. 7) 

Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan. 8) 

Dengan mudah membandingkan sesuatu. 9) Dapat melihat secara cepat suatu 

proses yang berlangsung secara lambat. 10) Dapat melihat secara lambat gerakan-

gerakan yang berlangsung secara cepat. 11) Mengamati gerakan-gerakan mesin 

atau alat yang sukar diamati secara langsung. 12) Melihat bagian-bagian yang 

tersembunyi dari suatu alat. 13) Melihat ringkasan dari suatu rangkaian 

pengamatan yang panjang atau lama. 14) Dapat menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak. 15) Dapat sesuai dengan 

kemampauan, minat, dan temponya masing-masing. 
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Sedangkan manfaat penggunaan media (Daryanto 2011:4-5) antara lain: 

(1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; (2) Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga dan daya indra; (3) Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi 

secara langsung antara peserta didik dam sumber belajar; (4) memungkinkan anak 

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan 

kinestetiknya; (5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, 

dan menimbulkan persepsi yang sama; (6) digunakan untuk menyalurkan pesan 

(bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut (dalam Ariani dan Haryanto 2010:91-93) menggolongkan media 

menjadi tiga : 

a. Media visual 

Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti foto, gambar, lukisan.  

b. Media audio 

Media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, cassette 

recorder, piringan hitam. 

c. Media audiovisual 

Merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang 

pertama dan kedua.contoh dalam media ini adalah media video, media komputer. 
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2.1.10 Media Komputer 

Menurut Sanders (dalam Hanamichi, 2012) komputer adalah system 

elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan 

diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, 

memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang 

telah tersimpan dalam memori. Kemajuan teknologi sudah sedemikian jauh 

sehingga berbagai kantor, sekolah, dan keluarga mempunyai apa yang disebut 

komputer. Dalam hal ini komputer dapat dijadikan suatu media pembelajaran di 

sekolah sebagai sarana penyampaian informasi dan ilmu pengetahuan untuk lebih 

memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Berikut ini dikemukakan beberapa kegunaan komputer dalam kegiatan 

pembelajaran menurut Daryanto (2011:133-134): 

a. Untuk Tujuan Kognitif 

Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, preinsip, langkah-langkah, 

proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep 

tersebut secara sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang 

dianimasikan 

b. Untuk Tujuan Psikomotor 

Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi 

sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh 

program, antara lain simulasi pendaratan pesawat, simuasi tata surya, dll. 
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c. Untuk Tujuan Afektif 

Apabila progarm didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara 

atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun 

dapat dilakukan menggunakan media komputer. 

CD merupakan sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik (optical 

disc) yang dapat menyimpan data ( Jimmy, 2012). Jadi CD Pembelajaran yang 

dimaksud disini adalah sebuah sistem penyimpanan informasi pada piringan atau 

disc sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar agar siswa dan 

guru saling aktif dan melakukan aksi. 

Suatu pembelajaran bisa dikatakan pembelajaran pembelajaran apabila 

terjadi komunikasi dua arah (two ways communication) yang berlangsung antara 

guru dan siswa. Guru menyampaikan materi pembelajaran  dan siswa memberikan 

tanggapan (respon) terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Dalam 

pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga 

menerima umpan balik dari siswa dan memberikan penguatan (reinforcement) 

terhadap hasil belajar yang telah mereka tempuh.   

Peranan media CD pembelajaran sangat besar dalam pembelajaran 

menurut Ariyani dan Haryanto (2010:94) yaitu: (1) Menghindari terjadinya 

verbalisme, hanya ceramah saja; (2) Membangkitkan minat atau motivasi siswa; 

(3) Menarik keterbatasan ruang dan waktu; (4) Mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu; (6) Mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran; (7) Memberiakan 

rangsangan untuk belajar.  
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Dalam penelitian ini digunakan CD Pembelajaran sebagai media 

pembelajaran dengan model cooperative learning tipe Think-Pair-Share untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pengembangan media CD Pembelajaran 

pada pokok bahasan struktur bumi  memberikan manfaat yang besar bagi 

pembelajaran IPA. Tampilan menu dibuat semenarik mungkin dengan 

menggunakan desain warna dan suara sehingga diharapkan akan tercipta suasana 

pembelajaran yang segar (fresh) dan menyenangkan  (fun). Interaksi yang 

berbentuk latihan menampilkan sejumlah soal yang bervariasi yang harus dijawab 

oleh siswa, dan disediakan umpan balik. 

2.1.11 Penerapan Model Kooperatif Tipe TPS dengan Media CD 

Pembelajaran dalam Pembelajaran IPA 

2.1.11.1 Pengertian Model Kooperatif Tipe TPS dengan Media CD Pembelajaran 

Model Pembelajaran Think-Pair-Share yang dikembangkan oleh Frank 

Lyman, dkk dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Think-Pair-Share 

memberikan kepada para siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling 

bantu satu sama lain.  

Model pembelajaran Think-Pair-Share dengan CD Pembelajaran  adalah 

salah satu model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa 

untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain dengan bantuan CD 

Pembelajaran sebagai media pembelajaran.  
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2.1.11.2 Karateristik Model Kooperatif Tipe TPS dengan Media CD 

Pembelajaran 

2.1.11.2.1 Langkah-langkah Pembelajaran TPS dengan Media CD Pembelajaran  

Langkah-langkah Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran 

dalam pelajaran IPA kelas V SD Negeri Mangunsari dalam pembelajaran yaitu: 

a. Guru melakukan apersepsi 

Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan  pembelajaran 

b. Guru menampilakn CD pembelajaran 

Guru menampilkan CD pembelajaran dengan materi struktur bumi, daur air, dan 

cara penghematan air. 

c. Guru menyampaikan pertanyaan. 

Menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan 

disampaikan. Dalam penelitian ini materi yang akan disampaikan mengenai 

struktur bumi. Siswa diberi problem dalam LKS mengenai materi tersebut. 

d. Siswa berpikir secara individual. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk memikirkan 

jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru. Langkah ini dapat 

dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikiranya 

masing-masing.  

e. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling benar  



58 
 

 
 

atau paling meyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja 

kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat dilengkapi dengan LKS sehingga 

kumpulan soal latihan atau pertanyaan yang dikerjakan secara kelompok. 

f. Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara individual atau 

kelompok didepan  kelas. 

g. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

2.1.11.2.2 Sistem Sosial 

Sistem sosial  di dalam model pembelajaran menjelaskan peran siswa dan 

guru, hubungan diantara keduanya serta norma yang mendukungnya dalam 

pembelajaran. Model ini menghendaki adanya peran guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing  dalam kegiatan pembelajaran siswa yang kooperatif, guru  

merupakan pengendali dalam kegiatan belajar pada setiap tahapnya dan 

memberikan penghargaan di akhir pembelajaran. Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan media CD pembelajaran pada pembelajaran IPA 

terdapat peran guru, norma dan peran siswa yaitu guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa pada proses pembelajaran seperti menjelaskan kegunaan CD 

dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini guru harus membimbing 

siswa agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa memperoleh pemahaman 

yang maksimal terhadap pembelajaran. 
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2.1.11.2.3 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi dalam model pembelajaran kooperatif terlihat dari kegiatan 

siswa yang saling bekerja sama. Siswa berdiskusi saling bahu-membahu 

menyelesaikan masalah dalam kelompok. Dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sebangku atau dengan 

teman terdekat sehingga kelompok belajar yang dibentuk akan lebih memotivasi 

siswa untuk saling membantu menyelesaikan tugas kelompok karena kelompok 

yang terbentuk tidak terlalu banyak anggota. 

2.1.11.2.4 Sistem Pendukung 

Sistem pendukung, adalah segala sarana, bahuan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan suatu model pembelajaran.  Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan CD pembelajaran dibutuhkan sarana pendukung 

dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sarana 

prasana yang dibutuhkan seperti LCD proyektor, Laptop, media CD pembelajaran 

serta kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Dengan beberapa sarana prasarana 

yang mendukung tentunya pembelajaran akan lebih menarik dan tidak 

membosankan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

2.1.11.2.5 Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional diperoleh  melalui arahan-arahan dalam 

pembelajaran. Dampak yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif setidaknya 

untuk mencapai 1) prestasi akademis, 2) toleransi dan penerimaan terhadap 

keaneka-ragaman, dan 3) pengembangan keterampilan sosial. Tujuan  dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, 
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konsep, kemampuan, dan pemahaman untuk menjadi anggota masyarakat 

memiliki kontribusi yang memadai dalam kehidupan sosial, dengan peningkatan 

pencapaian prestasi akademis siswa. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan terapan pengetahuan dibidang lain yang merupakan transfer 

belajar. 

2.1.11.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Kooperatif Tipe TPS dengan Media 

CD Pembelajaran 

Kelebihan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media CD 

Pembelajaran adalah: 

a. Memudahkan menarik perhatian siswa 

b. Pembelajaran menjadi lebih menarik  

c. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien 

d. Dapat mengembangkan cara berpikir siswa 

e. Siswa tidak hanya belajar mengenai materi tetapi juga belajar mengenal 

teknologi 

Kekurangan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media CD 

Pembelajaran adalah: 

a. Akan sulit terlaksana apabila tidak didukung sarana dan prasarana yang 

diperlukan 

b. Membutuhkan keterampilan mengoperasikan alat 

c. Bergantung pada sumber daya listrik 

d. Membutuhkan waktu untuk mempersiapkan peralatan 
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Solusi untuk kekurangan dari model pembelajaran Think-Pair-Share ini 

adalah: (a) Harus tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan; (b) 

Memberikan pelatihan pada guru untuk mengoperasikan sarana yang dibutuhkan; 

(c) Harus ada cadangan media pembelajaran; (d) Sebelum pembelajaran dimulai 

peralatan sudah dipersiapkan 

2.1.12 Hubungan Model Kooperatif tipe TPS dengan Media CD 

Pembelajaran dengan kualitas pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang erat kaitanya dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan. Proses 

pembelajaranya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. 

Dalam kenyataan yang ada pembelajaran IPA di SD tidak dilaksankan 

sebagaimana seharusnya. Pembelajaran IPA di SD dilaksanakan hanya 

menerapkan pembelajaran yang lebih menekankan pada metode yang 

mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan media 

pembelajaran. Sehingga siswa kurang kreatif dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model kooperatif tipe TPS 

dengan media CD pembelajaran. Pembelajaran IPA menggunakan model ini 

memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 
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karena dilaksanakan dalam kelompok kecil atau berpasangan sehingga siswa akan 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, model ini juga berguna untuk 

mengembangkan pengetahuan secara mandiri, sikap dan keterampilanya dan hal 

ini berdampak pula pada hasil belajar siswa. Penggunaan media CD pembelajaran 

bertujuan untuk menarik motivasi siswa untuk lebih aktif dan siswa lebih terampil 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berdasarkan Skripsi yang dilaksanakan oleh Maria Ulfa tahun 2011 di 

Lamongan dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Siswa Kelas IV SDN 

Nglebur Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujan   untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dengan 

menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran 

matematika terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV. Hal ini 

dibuktikan dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar pada 

pratindakan sebesar 35%, pada siklus I sebesar 76%, dan pada siklus II sebesar 

88%. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan Skripsi yang dilaksanakan oleh Tri Sulistiani tahun 2012 di 

Malang dengan judul PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR 

SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

IPS SISWA KELAS 5 SDN DONOMULYO 07 KABUPATEN MALANG. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menciptakan keefektifan belajar dan meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SDN Donomulyo 07 dalam mata pelajaran IPS melalui 

penerapan model pembelajaran  Cooperative learning  Tipe Think-Pair-Share. 

Adapun  hasil penelitiannya mengambarkan bahwa penerapan model 

pembelajaran TPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa. Pada 

siklus 1 persentase aktivitas siswa sebesar 64,55%, sedangkan pada siklus 2 

mengalami peningkatan dengan persentase 82,22%. Untuk hasil belajar IPS siswa 

mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Pada pratindakan rata-rata kelas 

sebesar 45,05 (5,55%), rata-rata kelas pada siklus 1 68,36 (33,33%) dan pada 

siklus 2 rata-rata kelas 75,38 (83,33%).Dengan perolehan hasil di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran  Cooperative 

learning  Tipe  Think-Pair-Share maka hasil belajar siswa kelas V SDN 

Donomulyo 07 pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan. 

Kedudukan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah 

pelengkap. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian mengenai 

penggunaan model pembelajaran Think-Pair-Share yang sudah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti tersebut di atas. 

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam 
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penelitian tersebut terletak pada instrumen yang digunakan sama-sama 

menggunakan instrumen yang berupa tes dan nontes. Instrumen yang berupa tes 

diperoleh dari hasil tes siswa, sedangkan instrumen yang berupa nontes siswa 

diperoleh dari deskriptif data kualitatif. 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti-peneliti tersebut adalah 

terletak pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, subjek 

penelitian, serta kompetensi yang digunakan. Peneliti mengkaji masalah seberapa 

besar peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SDN  Magunsari Semarang. 

Variabel penelitian yang digunakan adalah aktivitas siswa dalam pelajaran IPA, 

aktivitas guru dalam pelajaran IPA dan prestasi belajar siswa kelas V. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN  Mangunsari Semarang. Penelitian ini 

mengambil bidang kajian peningkatan prestasi belajar IPA. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan penerapan konsep 

diri. Dalam proses belajar mengajar guru diharapkan mampu memanfaatkan 

potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat digunakan dalam belajar. Peserta 

didik dibantu oleh pendidik dalam melibatkan diri untuk mengembangkan atau 

memodifikasi kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil 

belajar agar lebih baik adalah penggunaan metode pembelajaran ke dalam proses 

belajar mengajar. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna apabila 
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didukung dengan metode pembelajaran yang releven. Karena hal itu dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. 

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas, maka kerangka 

berfikir dalam pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang semula hanya 

berpusat pada guru akan berubah menjadi berpusat pada siswa. Pada mulanya 

pembelajaran kurang menarik minat siswa, komunikasi hanya terjadi satu arah, 

dan tidak dilakukan pembelajaran yang variatif. Berdasarkan hal tersebut 

dibutuhkan suatu model-model pembelajaran sebagai sarana untuk mendorong 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar atau 

prestasinya. Salah satu diantaranya adalah model pembelajaran berpasangan. 

Melalui pembelajaran yang menggunakan model berpasangan atau Think-Pair-

Share dengan media CD pembelajaran diharapkan kegiatan pembelajaran pada 

siswa kelas V SDN Mangunsari dapat lebih bermakna, sehingga hasil belajar yang 

semula dibawah KKM akan mengalami peningkatan.  

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan pemanfaatan media CD pembelajaran dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan pengetahuan secara 

mandiri, sikap dan keterampilannya serta memudahakan pemahaman siswa 

sehingga prestasi belajar akan tercapai secara maksimal. Selain itu komponen-

komponen yang tersetruktur dalam model pembelajaran ini memungkinkan 

terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa untuk belajar sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dalam memecahakan masalah, memberikan 

motivasi siswa dalam belajar, bekerja sama dengan teman secara efektif, 
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berinteraksi dengan guru sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

efektif. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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2) Guru menyampaikan pertanyaan. 

3) Siswa berpikir secara individual. 

4) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran 

masing-masing dengan pasangan. 

5) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

6) Menganalisis dan mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah 
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2.4 Hipotesis Tindakan  

a. Penerapan model kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD 

pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan guru. 

b. Pembelajaran  model kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD 

pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas siswa. 

c. Penerapan model kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD 

pembelajaran mampu  meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian ini sama seperti yang dilakukan Kemmis dan Mc Taggart. Dalam 

penelitian ini, setiap siklus mempunyai empat tahap yaitu perencanaan, aksi atau 

tindakan, observasi, refleksi. 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan model kooperatif tipe TPS 

dengan media CD pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Semarang. 

3.2 Prosedur / Langkah-langkah PTK 

Rancangan model penelitian tindakan kelas yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah menggunakan model spiral atau siklus menurut Arikunto (2009:16) 

dengan prosedur penelitian sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 Langkah-langkah PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

?     

Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian tindakan kelas, 

dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Dalam tahap menyusun rancangan ini, peneliti menyusun perencanaan 

tindakan untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang telah ditentukan, 

mulai dari menentukan materi, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran sampai 

pada instrument pengamatan dan evaluasi (Daryanto, 2011:25). Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut : 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Siklus II 
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1) Melakukan penelitian awal yaitu observasi untuk mendapatkan data 

kemudian membuat identifikasi masalah dan merumuskan masalah serta 

menentukan alternatif pemecahan masalah. 

2) Menganalisis materi pembelajaran IPA khususnya indikator pembelajaran. 

3) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan skenario 

pembelajaran yang sesuai dengan strategi TPS dan Media CD Pembelajaran.  

4) Menyiapkan peralatan penunjang serta sumber belajar yang dibutuhkan pada 

saat pembelajaran. 

5) Menyusun alat evaluasi yang diperlukan dalam penelitian berupa tes tertulis, 

non tes dan lembar kerja siswa. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dalam pembelajaran, menyiapkan lembar wawancara untuk siswa serta 

menyiapkan lembar catatan lapangan.  

b. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi rancangan di 

dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto,2009:126). Penelitian 

ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya 

yakni melaksanakan pembelajaran melalui metode TPS dengan media CD 

Pembelajan. 

 Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 

pertama dilaksanakan pembelajaran melalui metode TPS dengan media CD 

Pembelajaran mengenai struktur bumi. Siklus kedua yaitu melaksanakan 

pembelajaran melalui metode TPS  dengan media CD Pembelajaran mengenai 
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daur ulang air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya. Siklus ketiga yaitu 

melaksanakan pembelajaran melalui metode TPS dengan media CD Pembelajaran 

mengenai perlunya penghematan air. 

1) Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

2009:127). Peneliti menggunakan lembar wawancara, lembar penilaian 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, catatan lapangan, dokumen serta lembar 

soal dalam pengumpulan data-data di lapangan. Kegiatan observasi dilaksanakan 

secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan hasil belajar siswa dalam membaca permulaan melalui 

metode TPS  dengan media CD Pembelajaran. 

2) Refleksi   

Refleksi atau pantulan yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah terjadi. Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai 

dengan rancangan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki (Arikunto, 2009: 133). 

Hopkins (dalam Suhardjono, 2010: 80) mengatakan bahwa refleksi dalam PTK 

mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas 

tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka 

dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi 

kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga 

permasalahan dapat teratasi.  



72 
 

 
 

Setelah melakukan pembelajaran tim peneliti melakukan pengkajian 

terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung, yaitu dengan membaca 

hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta mengolah hasil belajar 

siswa. Kemudian mengaitkan dengan tujuan penelitian apakah sudah tercapai atau 

belum, apabila belum maka harus mengkaji kekurangan, dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran siklus yang telah dilaksanakan, 

selanjutnya membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya hingga 

tercapai tujuan penelitian. 

 

3.3 Siklus Penelitian 

3.3.1 Perencanaan dalam siklus 

3.3.1.1 Siklus Pertama 

a. Perencanaan 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa 

dan guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

setiap pembelajaran,yaitu: Lembar Aktifitas Siswa (LAS) dan CD 

Pembelajaran. 

4) Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu: kamera. 

5) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap tindakan, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu melalui langkah-langkah 

Think-Pair-Share sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi.  

2) Guru menampilkan CD pembelajaran 

3) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai meteri struktur bumi  

4) Siswa berpikir secara individual. 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru 

6) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

7) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling 

benar  atau paling meyakinkan.  

8) Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya.  

9) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

10) Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau kelompok di depan  

kelas. 

11) Pemberian  penghargaan  

12) Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

13) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 
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14) Guru memberikan evaluasi. 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media CD pembelajaran pada pelajaran IPA. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam menerapkan  pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

d. Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru 

pada siklus I. 

3) Mengkaji pelaksanaan dan efek tindakan pada  pembelajaran pada siklus I. 

4) Membuat daftar permasalahan pada siklus I  dan mengurangi resiko 

kesalahan pada siklus 2 yaitu: 

a. Guru kurang bisa mengkondisikan kelas  selama proses pembelajaran 

b. Guru tidak mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak 

disertai contoh atau ilustrasi pada saat apersepsi 

c. Guru kurang memberikan pengarahan pada saat siswa mengerjakan 

LKPD 

d. Guru kurang maksimal dalam membimbing jalanya diskusi 

kelompok 

e. Guru belum memotivasi siswa selama pembelajaran 

f. Guru belum melakukan tindak lanjut 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2. 
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3.3.1.2 Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelakaran (RPP). 

2) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa 

dan guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

setiap pembelajaran,yaitu: Lembar Aktifitas Siswa (LAS) dan CD 

Pembelajaran. 

4) Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu: kamera. 

5) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus 

6) Melakukan perbaikan dari hasil refleksi siklus pertama yaitu: 

a. Guru hendaknya mengkondisikan agar lebih kondusif saat 

pembelajaran berlangsung 

b. Guru hendaknya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan 

tidak disertai contoh atau ilustrasi pada saat apersepsi 

c. Guru hendaknya memberikan pengarahan pada saat siswa 

mengerjakan LKPD 

d. Guru harus lebih memperhatikan siswa dalam membimbing jalanya 

diskusi kelompok 

e. Guru perlu memotivasi siswa selama pembelajaran agar siswa lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 
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f. Guru hendaknya melakukan tindak lanjut agar siswa mempunyai 

bekal pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

2) Guru melakukan pengkondisian kelas agar kelas menjadi kondusif 

3) Guru menampilkan CD pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai meteri daur ulang air dan kegiatan 

manusia yang mempengaruhinya. 

5) Siswa berpikir secara individual. 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru 

7) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

8) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling 

benar  atau paling meyakinkan.  

9) Guru memberikan pengarahan pada saat siswa mengerjakan LKPD 

10) Guru membimbing jalanya diskusi kelompok 

11) Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya.  

12) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

13) Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau kelompok di depan  

kelas. 
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14) Pemberian penghargaan  

15) Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

16) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap    

hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

17) Guru memberikan evaluasi. 

18) Guru melakukan refleksi terhadap materi yang dipelajari 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media CD pembelajaran pada pelajaran IPA. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam menerapkan  pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran.. 

d. Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru 

pada siklus 2. 

3) Mengkaji pelaksanaan dan efek tindakan pada  pembelajaran pada siklus 2. 

4) Membuat daftar permasalahan pada siklus 2  dan mengurangi resiko 

kesalahan pada siklus berikutnya yaitu: 

a. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas namun masih perlu 

ditingkatkan 

b. Guru memberikan pengarahan kepada siswa saat mengerjakan 

LKPD masih kurang maksimal 

c. Guru masih kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran 
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5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya 

3.3.1.3 Siklus Ketiga 

a. Perencanaan 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa 

dan guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

setiap pembelajaran,yaitu: Lembar Aktifitas Siswa (LAS) dan CD 

Pembelajaran 

4) Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu: kamera. 

5) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus. 

6) Melakukan perbaikan dari hasil refleksi siklus II yaitu : 

a. Guru hendaknya melakukan peningkatan pengkondisian kelas 

b. Guru hendaknya lebih memberikan pengarahan kepada siswa saat 

mengerjakan LKPD  

c. Guru hendaknya lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran 

a. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap tindakan, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu melalui langkah-langkah 

Think-Pair-Share sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 
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2) Guru melakukan pengkondisian kelas agar lebih kondusif 

3) Guru menampilkan CD pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai meteri perlunya penghematan air. 

5) Siswa berpikir secara individual. 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru. 

7) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

8) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling 

benar  atau paling meyakinkan.  

9) Guru memberikan pengarahan pada saat siswa mengerjakan LKPD 

10) Guru membimbing jalanya diskusi kelompok 

11) Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya.  

12) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

13) Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau kelompok di depan  

kelas. 

14) Pemberian penghargaan  

15) Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

16) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

17) Guru memberikan evaluasi. 
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b. Observasi 

1. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media CD pembelajaran pada pelajaran IPA. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam menerapkan  pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

c. Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru 

pada siklus 3. 

3) Mengkaji pelaksanaan dan efek tindakan pada  pembelajaran pada siklus 3: 

a. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas dengan baik 

b. Guru sudah maksimal memberiakan pengarahan kepada siswa saat 

mengerjakan LKPD 

c. Guru sudah memotivasi siswa dengan lebih baik 

4) Menyusun pelaporan 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V (Lima) sebanyak 24 

siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SD Negeri Mangunsari Semarang. 
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Tindakan  

Penerapan model kooperatif tipe TPS dengan media CD Pembelajaran 

pada pembelajaran IPA 

3.5.2 Variabel Masalah 

Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe 

TPS dengan media CD Pembelajaran yang indikatornya 1) Keterampilan 

membuka pelajaran; 2) Keterampilan menjelaskan; 3) Keterampilan 

mengadakan variasi gaya mengajar; 4) Keterampilan mengelola kelas; 5) 

Keterampilan memberikan penguatan; 6) Keterampilan menerapkan model 

kooperatif TPS (Think-Pair-Share) dengan media CD Pembelajaran; 7) 

Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran; 8) Keterampilan 

menutup pelajaran 

b. Aktifitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe TPS 

dengan media CD Pembelajaran yang indikatornya meliputi: 1) Kesiapan 

belajar siswa; 2) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran; 3) Menyimak 

tampilan CD Pembelajaran; 4) Terampil mengemukakan ide (Think); 5) 

Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair); 6) Kemampuan 

siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share); 7) Kemampuan 

mengerjakan soal evaluasi. 

c. Hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe TPS 

dengan media CD Pembelajaran yang indikatornya meliputi: (1) 
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menyebutkan struktur bumi; (2) menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer bumi; 

(3) menyebutkan struktur matahari; (4) menguraikan daur hidup air; (5) 

menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air; (6) menyebutkan 

cara penghematan air. 

 

3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.6.1 Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dan hasil 

evaluasi. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

CD pembelajaran.   

c. Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan dan foto.  

3.6.1.1 Jenis Data 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa kelas V yang 

diambil dengan cara memberikan tes tertulis ditiap siklus. 
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran TPS dengan media CD 

pembelajaran. 

3.6.2 Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode observasi, metode tes, metode dokumentasi dan angket.. 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. (Arikunto, 

2009:127).  

Metode observasi digunakan untuk mengadakan pengamatan secara 

langsung tentang jalannya penelitian ini, artinya peneliti sendiri harus mengamati 

secara langsung pada saat penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk menjaring data berupa  aktivitas siswa dalam kelompok 

selama kegiatan belajar mengajar, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, mata pelajaran, metode pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran 

dan keberhasilan pembelajaran siswa dengan mengunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran. 

b. Metode tes 

Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, petanyaan-

pertanyaan yang harus dipilih / ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta 
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tes (Poerwanti, 2008:4.3). Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mendapatkan 

data hasil belajar IPA. 

c. Motode Dokumentasi 

metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen,  agenda dan sebagainya.. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila 

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam 

menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek list untuk mencari 

variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat / muncul variable yang dicari, 

maka peneliti  tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. 

Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar 

variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Sarjanaku.com, 2011). 

Teknik dokumentasi digunakan  untuk memperkuat data yang kita peroleh dalam 

observasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dokumen yang digunakan  berupa daftar nilai 

siswa, daftar nama siswa, Rencana Pelaksanan Pembelajaran dan lain-lain yang 

berfungsi untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan orang yang 

diteliti. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Kuantitatif 

Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. Jika 

penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui 

rumus untuk menentukan skor pada siswa. Poerwanti (2008:6.3) menyebutkan 

bahwa cara pensekoran terhadap tes adalah sebagai berikut: 

 

 

  

Keterangan:  

B  =  Jumlah benar    

N  = Banyaknya butir soal (skor maksimal) 

Hasil penghitungan skor tersebut dikonfirmasikan dengan tabel kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan dalam dua kategori, tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

KKM SDN Mangunsari Semarang 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 (KKM SDN Mangunsari Semarang)    

Skor =   x 100 
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Dengan demikian dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. Menurut Herry dan Hamid (2008:2.23) untuk mengetahui frekuensi dalam 

bentuk persentase ketuntasan klasikal, menggunakan rumus sebagai berikut : 

   

  

Keterangan: 

% = persentase ketuntasan klasikal 

ft = frekuensi siswa tuntas KKM 

∑f = jumlah frekuensi seluruhnya 

b. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media CD pembelajaran, serta hasil angket yang kemudian 

dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria agar 

diperoleh kesimpulan. 

Menurut Herrhyanto dan aqib (2008:5.3) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi  

3) Mencari median 

4) Membagi rentan nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 
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Setelah itu kita dapat menghitung data skor dengan cara sebagai berikut : 

R = skor terendah  

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (R - T) + 1 

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Untuk data ganjil Letak Q1 =  ( n +1 ) dan  letak Q3 =  ( n +1 ) 

Untuk data genap letak Q1 =  ( n +2 ) dan  Letak Q3 =  (3n +2 ) 

Untuk data genap atau untuk data ganjil Q4 = kuartil keempat = T 

Tabel. 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 

Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran TPS dengan media CD pembelajaran dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran IPA kelas V SDN Mangunsari 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan media CD pembelajaran meningkat 

dengan kriteria sekurang-sekurangnya baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran meningkat. 

c. 80% dari siswa kelas V SDN Mangunsari mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 65 dalam pembelajaran IPA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model Think-Pair-Share berbasis 

media CD Pembelajaran yang diperoleh dari hasil tes dan nontes yang terlaksana 

dalam tiga siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan selama dua jam 

pelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berupa keterampilan 

guru, aktivitas siswa, hasil belajar IPA siswa di kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang. Hasil tes tersebut diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan 

evaluasi yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap siklus untuk 

melihat dan mengukur peningkatan pemahaman materi struktur bumi, daur air, 

dan cara penghematan air oleh siswa. Data kualitatif yang diperoleh yaitu berupa 

hasil observasi pada saat berlangsungnya pembelajaran yang berupa keterampilan 

guru dan aktivitas siswa yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil 

tes yang diperoleh di setiap evaluasi berupa data kuantitatif. Berikut ini akan 

dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan  guru, aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran IPA, dan hasil belajar IPA melalui model Think-Pair-

Share berbasis media CD Pembelajaran  pada siswa kelas V SDN Mangunsari 

Kota Semarang. 
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4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1) Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai perencanaan 

yaitu: 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media 

pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan 

lembar penilaian dengan menggunakan model Think-Pair-Share pada 

Kompetensi Dasar mendeskripsikan struktur bumi dan pada indikator 

Menyebutkan  struktur atmosfer bumi, menyebutkan struktur permukaan 

bumi. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran CD Pembelajaran dengan 

menampilkan video pembelajaran tentang struktur bumi. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan  

Penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 

2013 di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Penelitian berlangsung selama 

2 jam pelajaran, yaitu mulai pukul 11.00 sampai pukul 12.10. Pokok bahasan pada 

siklus I ini yaitu mengenai struktur atmosfer bumi, struktur permukaan bumi. 

Pembelajaran IPA ini berlangsung dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 

2x35 menit. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran ini adalah 24 siswa. 
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Kegiatan pada pertemuan siklus I ini meliputi kegiatan awal (±10 menit), 

kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi berlangsung 

(±40 menit), dan yang terakhir adalah kegiatan akhir (±30 menit). 

3) Observasi 

a. Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share dengan media CD 

Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang didapatkan 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 2 

2 Keterampilan menjelaskan 2 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 2 

4 Keterampilan mengelola kelas 2 

5 Keterampilan memberikan penguatan 2 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 3 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 2 

8 Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 18 

Kriteria Baik 

Persentase 56,25% 
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Dari tabel di atas dapat disajikan ke dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil pengamatan keterampilan guru siklus I 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat data yang diperoleh pada 

pelaksanaan tindakan siklus I, yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 

18. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,25 dan termasuk dalam kategori baik. 

Setiap Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut. 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 2. Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu, guru sudah 

mengadakan apersepsi, kemudian guru juga sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum tampak pada keterampilan 

membuka pelajaran yaitu guru belum memberikan motivasi di awal pembelajaran 

pada semua siswa. Kemudian guru belum mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai struktur bumi. 

 

 



93 
 

 
 

b) Keterampilan Menjelaskan 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 2. Adapun 

deskriptor yang tampak pada keterampilan menjelaskan yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, dan menggunakan ilustrasi atau 

contoh lingkungan sekitar untuk memperjelas. Deskriptor yang belum tampak 

pada keterampilan ini yaitu guru belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, serta belum menganalisa kata yang ada di dalam gambar. 

c) Keterampilan Mengadakan Variasi Gaya Mengajar 

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar mendapatkan 

skor 2. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain, variasi posisi 

guru dalam pembelajaran, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan berkeliling 

sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan variasi kegiatan dalam kelas, seperti kegiatan klasikal pada apersepsi, 

kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Penerapan prinsip 

penghargaan juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi dalam 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu kejelasan suara 

guru. Dalam penyampaian materi, suara guru masih terdengar terburu-buru dan 

kurang jelas. Selain itu perubahan mimik dan gerak juga belum tampak. 

d) Keterampilan Mengelola Kelas 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 2. 

Deskriptor yang sudah tampak yaitu membantu siswa atau kelompok yang 

mengalami kesulitan, serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk 

membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang belum 
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tampak yaitu menciptakan kondisi kelas yang baik dan melibatkan siswa secara 

optimal dalam pembelajaran yaitu guru belum sepenuhnya melibatkan seluruh 

siswa  untuk ikut dalam proses pembelajaran. 

e) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 2. Deskriptor yang 

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam 

bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain 

penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk non verbal 

yaitu berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Deskriptor yang belum tampak 

dalam keterampilan ini yaitu penguatan belum disampaikan dalam bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas, serta penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

juga belum tampak selama pembelajaran IPA. 

f) Keterampilan Menggunakan Model Think-Pair-Share 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah 

tampak dalam keterampilan ini antara lain, memberikan waktu kepada siswa 

berpikir secara individual (Think), membentuk kelompok berpasangan (Pair) guru 

membentuk kelompok siswa dengan teman sebangku atau dengan yang terdekat. 

Memberikan kesempatan siswa menyampaikan jawaban kelompok (Share). 

Adapun yang deskriptor yang belum tampak yaitu guru belum menjelaskan 

penggunaan model Think-Pair-Share kepada siswa dengan baik, sehingga siswa 

belum memahami dan dapat melaksanakan kegiatan diskusi dengan optimal. 
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g) Keterampilan Menggunakan Media CD Pembelajaran 

Guru mendapatkan skor 2 pada indikator keterampilan menggunakan 

media CD Pembelajaran. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara 

lain, media CD Pembelajaran juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, 

serta kejelasan gambar dan suara pada media CD Pembelajaran sudah mencakup 

seluruh ruangan dan semua siswa. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah 

menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran serta keterampilan 

mengelola waktu sesuai dengan rencana pembelajaran.  

h) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru membuat 

simpulan bersama dengan siswa, guru melakukan penilaian/evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu 

pemberian umpan balik dilaksanakan guru dengan pemberian reward kepada 

peserta terbaik selama pembelajaran berlangsung.  

b. Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada 

siklus I ini sebanyak 24 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 11 dan siswa 

perempuan 13. Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.2  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Juml

ah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan belajar siswa - 4 20 - 68 2,83 

2 Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 

2 10 12 - 58 2,41 

3 Menyimak tampilan CD Pembelajaran  2 17 5 - 51 2,12 

4 Terampil mengemukakan ide (Think) 7 13 4 - 45 1,87 

5 Kemampuan siswa berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

- - 6 18 90 3,75 

6 Kemampuan siswa mempresentasikan 

hasil kelompok (Share) 

4 17 1 - 41 1,70 

7 Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 

- - 10 14 86 3,58 

Jumlah Skor yang diperoleh 439 

Rata-rata skor 18,29 

Kriteria Baik 

Persentase 65,32% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas V adalah 439 dengan rata-rata skor 2,61 termasuk 

dalam kategori Baik. Dengan perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda 

akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a) Kesiapan Belajar Siswa 

Kesiapan belajar siswa sudah baik terlihat dari rata-rata yang diperoleh 

pada indikator ini adalah 2,83 yang masuk dalam kriteria baik. Hal ini terlihat 

pada saat memasuki kelas semua siswa datang tepat waktu. Semua siswa 

membawa alat tulis tetapi ada 4 siswa yang tidak membawa buku pelajaran IPA 
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untuk mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa belum memperhatikan 

penjelasan guru karena guru belum mengkondisikan kelas dengan baik sehingga 

siswa masih terlihat belum siap mengikuti pembelajaran. 

b) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa 

tergolong baik terlihat dari rata-rata yang diperoleh pada inidikator ini 2,41. 

Deskriptor yang paling sering muncul adalah siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir, siswa terlibat mencari informasi yang akan dipelajari melalui 

CD Pembelajaran tetapi ada beberapa siswa yang terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan antusias mengikuti pembelajaran  

c) Menyimak Tampilan CD Pembelajaran 

Indikator menyimak CD Pembelajaran tergolong baik hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 2,12. Sebagian besar siswa tidak berbicara 

sendiri atau menimbulkan kegaduhan dan memperhatikan CD Pembelajaran yang 

ditampilkan guru. Sebagian besar siswa belum mencatat informasi penting saat 

memperhatikan media dan belum mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan media yang ditampilkan.  

d) Terampil Mengemukakan Ide (Think) 

Pada indikator terampil mengemukakan ide (Think) tergolong cukup hal 

ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 1,87.  

Sebagian besar siswa sudah berpikir sesuai waktu yang ditentukan guru, sebagian 

besar siswa menyampaikan ide atau jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan 

guru berkaitan dengan media CD Pembelajaran. Beberapa siswa menyampaiakan 
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ide dengan kalimat yang mudah dimegerti oleh semua siswa namun suara belum 

terdengar jelas oleh semua siswa. 

e) Kemampuan Siswa Berdiskusi Secara Berpasangan (Pair) 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

tergolong sangat baik hal ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh pada 

indikator ini adalah 3,75. Sebagian besar siswa sudah berpasangan dalam satu 

meja, siswa bertukar ide atau jawaban dalam berpasangan, setiap pasangan 

menuliskan jawaban kelompok, hal ini sudah sesuai dengan model pembelajaran 

Think-Pair-Share yang sudah berkelompok dengan cara berpasangan. Namun ada 

3 kelompok berpasangan yang belum berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan. 

f) Kemampuan Siswa Mempresentasikan Hasil Kelompok (Share) 

Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) tergolong 

cukup hal ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 1,70. 

Sebagian besar perwakilan kelompok sudah antusias untuk berani maju ke depan 

kelas namun guru hanya memberikan kesempatan pada beberapa kelompok saja 

karena keterbatasan waktu dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Tetapi 

sebagian kelompok belum berani memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

kelompok lain dan siswa belum merespon tanggapan yang muncul.  

g) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi 

Pada indikator kemampuan mengerjakan soal evaluasi tergolong sangat 

baik, ini ditunjukkan dengan rata-rata 3,58. Sebagian besar siswa mampu 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, mampu mengerjakan soal secara 

mandiri, dan mulai mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang ditentukan. 
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Namun ada sebagian siswa yang belum mengumpulkan lembar jawaban dengan 

tepat waktu.  

c. Hasil Belajar Siswa 

Hasil evaluasi pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share dengan 

media CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang 

pada siklus I dibandingkan dengan data awal yang ada diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3  

Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 

1 Nilai terendah 43,3 35 

2 Nilai tertinggi 90 100 

3 Rata-rata 62,4 68,75 

4 Ketuntasan Klasikal 37,5% 62,5% 

 

  
 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 
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Berdasarkan diagram yang dipaparkan diketahui data awal sebelum 

dilaksanakan tindakan nilai terendah siswa di kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang pada mata pelajaran IPA adalah 50, nilai tertinggi 90 dengan rata- rata 

62,4 dan ketuntasan klasikal 37,5%.  

Setelah dilakukan tindakan melalui model Think-Pair-Share dengan media 

CD Pembelajaran pada siklus I diperoleh data nilai terendah 35, tertinggi 100 

dengan rata- rata 68,75 dan ketutasan klasikal 62,5%. Ada peningkatan hasil 

belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I dibandingkan 

sebelum dilaksanakan tindakan, akan tetapi peningkatan yang diperoleh belum 

mencapai indikator keberhasilan sehingga perlu dilaksanakan siklus berikutnya 

dengan segala perbaikan. 

4) Refleksi 

Refleksi pada siklus I difokuskan pada berbagai masalah yang muncul 

pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

IPA melalui model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 18 yang 

tergolong dalam kategori baik. 

b. Aktivitas siswa mendapatkan rata- rata skor 18,29 dengan kategori baik yang 

berarti sudah mencapai indikator keberhasilan namun masih ingin 

ditingkatkan lagi.  

c. Guru belum optimal dalam membagi kelompok berpasangan 
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d. Guru belum optimal dalam mengkondisikan siswa untuk melaksanakan 

diskusi dalam kelompok. 

e. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena banyaknya siswa 

yang berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Banyak siswa yang ingin 

mengungkapkan pendapatmya sehingga banyak siswa yang ramai berbicara. 

f. Dalam menjelaskan suara guru masih kurang jelas dan terlalu cepat 

intonasinya. 

g. Guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

h. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

adalah 62,5% dengan nilai rata-rata 68,75. 

i. Sebagian siswa belum terbiasa menyampaikan ide dan masih kurang jelas 

suara dalam penyampaian ide tersebut 

j. Siswa masih belum terbiasa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

k. Siswa masih belum terbiasa menanggapi jawaban dari kelompok yang maju 

pada saat presentasi kelompok sehingga belum terjadi interaksi yang baik saat 

kegiatan presentasi kelompok. 

l. Sebagian siswa tidak mendengarkan/ memperhatikan siswa yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain. 

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan 

siklus I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus 

berikutnya yaitu pada siklus II. 
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5) Revisi 

Pengadaan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan siklus berikutnya yaitu 

siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Guru memberi penegasan dalam membagi kelompok berpasangan agar 

kelompok berpasangan dapat terbentuk. 

b. Guru meminta kepada seluruh siswa untuk aktif dalam berdiskusi, karena 

penyelesaian lembar kerja yang diberikan guru adalah tanggung jawab 

seluruh anggota kelompok. 

c. Guru menegur siswa yang membuat gaduh dengan berbagai cara baik secara 

halus ataupun dengan sedikit penguatan negatif agar kondisi pembelajaran 

kondusif. 

d. Guru lebih memberikan motivasi pada siswa yang cenderung pasif untuk 

percaya diri dalam mengikuti kegiatan diskusi. 

e. Guru mengajak siswa untuk menanggapi setiap jawaban yang disampaikan 

oleh siswa dan memancing siswa dengan pemberian reward. 

f. Pada saat presentasi kelompok guru mengajak seluruh kelompok untuk 

mendengarkan sambil mencocokkan dengan hasil diskusi kelompok siswa 

masing-masing. 

g. Dalam menjelaskan materi guru lebih memperjelas suara dan memperlambat 

intonasinya. 
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4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1) Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai perencanaan 

yaitu: 

a. Menyusun perangkat pembelajaraan yaitu RPP, materi ajar, media 

pembelajaran, Lembar Kerja Peserta Didik, kisi-kisi soal evaluasi, soal 

evaluasi, dan lembar penilaian dengan menggunakan model Think-Pair-Share 

pada materi daur air dan kegiatan manusia yang memengaruhinya 

Kompetensi Dasar mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya dan pada indikator menjelaskan daur air, 

menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran CD Pembelajaran pada materi 

materi daur air dan kegiatan manusia yang memengaruhinya. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan  

Penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 

2013 di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai pukul 09.00 sampai pukul 10.10. Pokok bahasan pada siklus II ini yaitu 

mengenai daur air dan kegiatan manusia yang memengaruhinya. Pembelajaran 

IPA ini berlangsung dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2x35 menit. 
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Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran ini masih sama dengan siklus II yaitu 

24 siswa. 

Kegiatan pada pertemuan siklus II ini meliputi kegiatan awal (±10 menit), 

kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi berlangsung 

(±40 menit), dan yang terakhir adalah kegiatan akhir (±30 menit). 

3) Observasi 

a. Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share dengan media CD 

Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang didapatkan 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.4  

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 

2 Keterampilan menjelaskan 3 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4 Keterampilan mengelola kelas 3 

5 Keterampilan memberikan penguatan 2 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 3 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 3 

8 Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 23 

Kriteria  Baik 

Persentase 71,88% 
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Dari data di atas dapat disajikan ke dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil pengamatan keterampilan guru siklus II 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat data yang diperoleh pada 

pelaksanaan tindakan siklus II, yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh 

adalah 23. Rata-rata  skor yang diperoleh tersebut adalah 2,875 dan termasuk 

dalam kategori baik. Setiap Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai 

berikut. 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 3. Deskriptor yang sudah dilaksanakan guru yaitu, guru sudah memberikan 

apersepsi kepada siswa, kemudian guru membangun pengetahuan awal siswa 

mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai daur air dan kegiatan 

manusia yang memengaruhinya. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan 



106 
 

 
 

oleh guru. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan motivasi 

siswa pada awal pembelajaran 

b) Keterampilan Menjelaskan 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan untuk memperjelas, dan menganalisa kata yang ada di dalam gambar. 

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum tampak selama 

pembelajaran. 

c) Keterampilan Mengadakan Variasi Gaya Mengajar 

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan 

oleh guru mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan 

ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan 

berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan klasikal pada 

apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Penerapan 

prinsip penghargaan juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi dalam 

pembelajaran. Variasi perubahan mimik dan gerak. Sedangkan pada siklus II ini 

suara guru masih belum terdengar jelas.  

d) Keterampilan Mengelola Kelas 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini yaitu melibatkan siswa 

secara optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, membantu siswa/ 
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kelompok yang mengalami kesulitan serta memilih salah satu siswa untuk maju ke 

depan untuk membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu guru belum menciptakan kondisi kelas yang baik. 

e) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 2. Deskriptor sudah 

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam 

bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain 

penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu 

berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak yaitu penguatan juga sudah disampaikan dalam bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas dan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan yang belum  

tampak selama pembelajaran. 

f) Keterampilan Menggunakan Model Think-Pair-Share 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah 

tampak dalam keterampilan ini antara lain, guru sudah memberikan waktu 

berpikir secara individu (Think), membentuk kelompok berpasangan (Pair), dan 

memberikan kesempatan siswa menyampaikan jawaban kelompok (Share). 

Deskriptor yang belum tampak yaitu menjelaskan penggunaan model TPS kepada 

siswa dengan baik. 

g) Keterampilan Menggunakan Media CD Pembelajaran 

Guru mendapatkan skor 3 pada indikator keterampilan menggunakan 

media CD Pembelajaran. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan ini 
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antara lain, menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran, media 

CD Pembelajaran juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, serta 

kejelasan gambar dan suara pada media CD Pembelajaran sudah mencakup 

seluruh ruangan dan semua siswa. Deskriptor yang belum tampak yaitu mengelola 

waktu sesuai dengan rencana pembelajaran.  

h) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru dan siswa 

membuat simpulan bersama, guru melakukan penilaian/evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan, menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Sedangkan deskriptor yang belum tampak selama pembelajaran yaitu 

pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil belajar.  

b. Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada 

siklus II ini sebanyak 24 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 11 dan siswa 

perempuan 13. Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.5  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan belajar siswa - 1 18 5 76 3,16 

2 Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 

- 8 16 - 64 2,66 

3 Menyimak tampilan CD Pembelajaran  - 14 6 4 62 2,58 

4 Terampil mengemukakan ide (Think) 2 15 7 - 53 2,20 

5 Kemampuan siswa berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

- - 5 19 91 3,79 

6 Kemampuan siswa mempresentasikan 

hasil kelompok (Share) 

2 16 4 2 54 2,25 

7 Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 

- - 8 16 88 3,66 

Jumlah Skor yang diperoleh 488 

Rata-rata skor  20,33 

Kriteria Baik 

Persentase 72,60% 

 

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V adalah 488 dengan rata-rata skor 2,90 termasuk dalam 

kategori baik. Dengan perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda akan 

dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a) Kesiapan Belajar Siswa 

Kesiapan belajar siswa pada siklus II sudah lebih baik jika dibandingkan 

pada siklus I. Hal ini terlihat dengan rata-rata skor yang mencapai 3,16. Sebagian 

besar siswa sudah datang tepat waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai, siswa membawa alat tulis untuk belajar dan siswa menyiapkan buku 
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pelajaran yang digunakan untuk belajar. Hanya ada satu siswa yang tidak 

menyiapkan buku pelajaran. Seluruh deskriptor pada kesiapan belajar sudah 

nampak pada beberapa siswa. 

b) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa 

tergolong lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang 

mencapai 2,66. Semua siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan 

siswa berantusias dalam pembelajaran apalagi setelah materi disampaikan 

menggunakan slide  suara. Dikarenakan pada slide  suara ini tampilannya lebih 

berwarna dibandingkan video  pada siklus  I siswa terlihat lebih antusias 

mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa terlibat aktif mencari informasi yang 

akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku pegangan. 

c) Menyimak Tampilan CD Pembelajaran 

Pada indikator menyimak tampilan CD Pembelajaran pada siklus II ini 

sudah ada beberapa siswa yang mencapai skor 4. Rata-rata skor yang dicapai yaitu 

2,58. Tidak berbicara sendiri atau menimbulkan kegaduhan, memperhatikan CD 

Pembelajaran yang ditampilkan guru, mencata informasi yang penting saat 

memperhatikan media, mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

media yang ditampilkan. 

d) Terampil Mengemukakan Ide (Think) 

Pada indikator terampil mengemukakan ide, hampir sama dengan siklus I 

namun sudah mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

rata-rata skor yaitu 2,20. Sebagian besar siswa sudah berpikir sesuai waktu yang 
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ditentukan guru, sebagian besar siswa menyampaikan ide atau jawaban mengenai 

pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan media CD Pembelajaran. 

Beberapa siswa menyampaiakan ide dengan kalimat yang mudah dimegerti oleh 

semua siswa namun suara belum terdengar jelas oleh semua siswa. 

e) Kemampuan Siswa Berdiskusi Secara Berpasangan (Pair) 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

tergolong lebih baik daripada siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

rata-rata skor yang mencapai 3,79. Sebagian besar siswa sudah berpasangan 

dalam satu meja, siswa bertukar ide atau jawaban dalam berpasangan, setiap 

pasangan menuliskan jawaban kelompok, hal ini sudah sesuai dengan model 

pembelajaran Think-Pair-Share yang sudah berkelompok dengan cara 

berpasangan. Namun masih ada kelompok berpasangan yang belum berdiskusi 

sesuai waktu yang ditentukan. 

f) Kemampuan Siswa Mempresentasikan Hasil Kelompok (Share) 

Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) tergolong 

lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

2,25. Sebagian besar perwakilan kelompok sudah antusias untuk berani maju ke 

depan kelas namun guru hanya memberikan kesempatan pada beberapa kelompok 

saja karena keterbatasan waktu dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Tetapi 

sebagian kelompok belum berani memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

kelompok lain. Namun beberapa siswa sudah berani merespon tanggapan yang 

muncul.  
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g) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator kemampuan mengerjakan soal evaluasi juga mengalami 

peningkatan. Seluruh siswa mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

di akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru yaitu 15 menit. Sebagian 

besar siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, hanya 3 siswa yang 

tidak bisa tenang pada saat mengerjakan evaluasi.  Siswa juga mampu 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri walaupun ada sebagian kecil siswa yang 

belum mengerjakan soal secara mandiri dan bertanya pada guru. Namun dari 

seluruh rangkaian kegiatan tersebut, beberapa siswa masih belum mengumpulkan 

lembar jawaban tepat waktu. 

c. Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa 

Hasil evaluasi pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share dengan 

media CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang 

pada siklus II diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.6  

Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II 

1 Nilai terendah 35 35 

2 Nilai tertinggi 100 95 

3 Rata-rata 68,75 70,72 

4 Ketuntasan Klasikal 62,5% 70,8% 
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Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

Berdasarkan diagram tersebut diketahui data yang diperoleh pada 

pelaksanaan tindakan siklus I nilai terendah siswa di kelas V SDN Mangunsari 

Kota Semarang pada mata pelajaran IPA adalah 35, nilai tertinggi 100 dengan 

rata- rata 68,75 dan ketuntasan klasikal 62,5%. 

Setelah dilakukan refleksi di siklus I dan dilanjutkan melaksanakan 

tindakan siklus II diperoleh data nilai terendah 35, nilai tertinggi 95 dengan rata-

rata 70,72 dan ketuntasan klasikal 70,8%. Ada peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus II dibandingkan pada 

pelaksanaan tindakan siklus I, akan tetapi peningkatan yang diperoleh belum 

mencapai indikator keberhasilan sehingga perlu dilaksanakan refleksi dan 

dilanjutkan pelaksanaan siklus berikutnya dengan segala perbaikan. 

4) Refleksi 

Refleksi pada siklus II difokuskan pada berbagai masalah yang muncul 

pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada dalam pembelajaran 
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IPA melalui model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 23 yang 

tergolong dalam kategori baik. 

b. Aktivitas siswa mendapatkan rata- rata skor 20,33 dengan kategori baik yang 

berarti sudah mencapai indikator keberhasilan namun bisa lebih ditingkatkan 

lagi. 

c. Guru belum optimal dalam mengkondisikan siswa untuk melaksanakan 

diskusi dalam kelompok. 

d. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena banyaknya siswa 

yang berpartisapi aktif selama pembelajaran. Banyak siswa yang ingin 

mengungkapkan pendapatmya sehingga banyak siswa yang ramai berbicara. 

e. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

adalah 70,8% dan rata-rata nilai siswa 70,72. 

f. Sebagian siswa tidak mendengarkan/ memperhatikan siswa yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain. 

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan 

siklus II maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus 

berikutnya yaitu pada siklus III. 
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5) Revisi 

Pengadaan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan siklus berikutnya yaitu 

siklus III adalah sebagai berikut: 

a. Guru harus lebih memperhatikan siswa yang sering membuat gaduh untuk 

mengantisipasi agar tidak membuat gaduh di tengah-tengah pembelajaran 

dengan pemberian tugas tambahan atau dengan menunjuk siswa tersebut saat 

mengajukan pertanyaan. 

b. Guru meminta semua kelompok untuk memperhatikan kelompok lain yang 

presentasi,karena kelompok yang tidak maju akan ditunjuk secara acak oleh 

guru untuk menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

1) Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai perencanaan 

yaitu: 

a. Menyusun pembelajaraan yaitu RPP, materi ajar, media pembelajaran, 

Lembar Kerja Peserta Didik, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar 

penilaian dengan menggunakan model Think-Pair-Share pada materi 

menghemat air, Kompetensi Dasar mendeskripsikan perlunya penghematan 

air. dan pada indikator menyebutkan cara penghematan air, menyebutkan 

manfaat penghematan air, menyebutkan dampak pemborosan air. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi 

menghemat air. 
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c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterarnpilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas siklus III dilaksanakan pada hari Kamis, 18 April 

2013 di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai pukul 11.00 sampai pukul 12.10. Pokok bahasan pada siklus III ini yaitu 

mengenai menghemat air. Pembelajaran IPA ini berlangsung dengan alokasi 

waktu 2 jam pelajaran atau 2x35 menit. Jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran ini masih sama dengan siklus III yaitu 24 siswa. 

Kegiatan pada pertemuan siklus III ini meliputi kegiatan awal (±10 menit), 

kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi berlangsung 

(±40 menit), dan yang terakhir adalah kegiatan akhir (±30 menit). 

3) Observasi 

a. Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus III 

dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Mangunsari melalui model Think-Pair-

Share  dengan media CD Pem belajaran didapatkan data sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 

 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 

2 Keterampilan menjelaskan 3 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4 Keterampilan mengelola kelas 3 

5 Keterampilan memberikan penguatan 3 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 4 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 4 

8 Keterampilan menutup pelajaran 4 

Jumlah skor yang diperoleh 28 

Kriteria Sangat 

Baik 

Persentase 87,50% 

 

Dari tabel di atas dapat disajikan ke dalam diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 
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Berdasarkan tabel tersebut, keterampilan guru dalam mengajar 

mendapatkan skor 28 termasuk dalam kategori sangat baik. Setiap indikator dalam 

instrumen keterampilan guru akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 4. Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu, guru sudah 

memberikan apersepsi kepada siswa, kemudian guru juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru mengaitkan  pengetahuan awal siswa mengenai 

materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai koperasi. Deskriptor yang pada siklus 

sebelumnya belum tampak pada keterampilan membuka pelajaran yaitu 

pemberian motivasi yang belum disampaikan guru kepada siswa pada siklus III ini 

sudah tampak. 

b) Keterampilan Menjelaskan 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3. 

Deskriptor sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan sekitar untuk memperjelas, dan menganalisa kata yang ada di dalam 

gambar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum tampak pada 

indikator ini. 

c) Keterampilan Mengadakan Variasi Gaya Mengajar 

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan 

oleh guru mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan 

ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan 
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berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan klasikal pada 

apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Mimik dan 

gerak juga sudah bervariasi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu 

kejelasan suara guru. 

d) Keterampilan Mengelola Kelas 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini melibatkan siswa secara 

optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, membantu siswa/ kelompok 

yang mengalami kesulitan, serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan 

untuk membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu mencipatakan kondisi kelas yang baik.  

e) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 3. Deskriptor sudah 

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam 

bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain 

penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu 

berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Penguatan juga sudah disampaikan 

dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hanya penguatan dengan kegiatan 

yang menyenangkan yang belum  tampak selama pembelajaran. 

f) Keterampilan Menggunakan Model Think-Pair-Share 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 4. Seluruh deskriptor 
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sudah tampak dalam keterampilan ini antara lain, guru sudah menjelaskan 

penggunaan model Think-Pair-Share kepada siswa dengan baik, sehingga semua 

siswa memahami dan dapat melaksanakan kegiatan diskusi dengan optimal. Guru 

memberikan waktu pada siswa berpikir secara individu (Think), membentuk 

kelompok berpasangan (Pair), serta memberi kesempatan siswa menyampaikan 

jawaban kelompok (Share). 

g) Keterampilan Menggunakan Media CD Pembelajaran 

Guru mendapatkan skor 4 pada indikator keterampilan menggunakan 

media CD Pembelajaran. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara 

lain, menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran, media CD 

Pembelajaran terlihat oleh semua siswa, kejelasan gambar dan suara pada media 

CD Pembelajaran, serta pengelolaan waktu sudah sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

h) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 4. 

Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu pembuatan simpulan 

yang dilakukan guru sudah sudah tampak pada siklus ini, guru melakukan 

penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pemberian umpan 

balik dilaksanakan guru dengan pemberian reward kepada peserta terbaik selama 

pembelajaran berlangsung. Penyampaian materi untuk pertemuan selanjutnya 

disampaikan guru dengan memotivasi siswa untuk rajin belajar. 
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Peningkatan keterampilan guru dalam mengajar IPA melalui model Time Think-

Pair-Share dengan media CD Pembelajaran cukup baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran yang dilakukan telah mencapai indikator keberhasilan.  

Peningkatan keterampilan guru dalam setiap siklus dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.6  Diagram Perbandingan Keterampilan Guru Setiap Siklus 

Berdasarkan diagram perbandingan keterampilan guru setiap siklus 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru dari siklus I sampai dengan 

siklus III.  Peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke siklus II terjadi 

kenaikan sebesar 15,62% dan terjadi peningkatan keterampilan guru dari siklus II 

ke siklus III dengan persentase kenaikan sebesar 15,63%. 

 Permasalahan yang muncul dari siklus I sampai siklus III merupakan 

komponen yang selalu tidak muncul pada keterampilan guru dalam mengajar 

melalui model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran. Komponen 
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yang tidak muncul yaitu pada indikator penguatan dengan menggunakan kegiatan 

yang menyenangkan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Menciptakan kondisi kelas yang baik belum tampak karena siswa cenderung sulit 

berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan belum tampak selama proses pembelajaran karena waktu yang 

digunakan untuk berdiskusi tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang 

menyita banyak waktu. Kemudian untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar juga belum tampak selama pembelajaran, hal ini dikarenakan jika 

penggunaan bahasa Indonesia saja siswa cenderung kurang memahami materi, 

sehingga terkadang guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

b. Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada 

siklus II ini sebanyak 24 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 11 dan siswa 

perempuan 13. Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan belajar siswa - - 8 16 88 3,66 

2 Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 

- 1 14 9 80 3,33 

3 Menyimak tampilan CD 

Pembelajaran  

- - 18 6 78 3,25 

4 Terampil mengemukakan ide (Think) - 5 15 4 71 2,95 

5 Kemampuan siswa berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

- - 2 22 94 3,91 

6 Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil kelompok 

(Share) 

- 11 10 3 64 2,66 

7 Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 

- - 5 19 91 3,79 

Jumlah Skor yang diperoleh 566 

Rata-rata skor  23,58 

Kriteria Sangat Baik 

Persentase 84,20% 

 

Berdasarkan tabel tersebut aktivitas siswa yang diperoleh mendapatkan 

jumlah skor total 566, rata- rata skor yang diperoleh 3,36 termasuk dalam kategori 

baik. Deskripsi observasi setiap indikator akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut. 

a) Kesiapan Belajar Siswa  

Kesiapan belajar siswa tergolong sangat baik pada pelaksanaan tindakan 

siklus III. Ini ditunjukkan dengan rata-rata skor siswa yaitu 3,66. Tidak ada siswa 

yang terlambat masuk ke dalam kelas. Seluruh siswa membawa alat tulis. Seluruh 
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siswa juga memperhatikan penjelasan dari guru. Namun beberapa siswa belum 

menyiapkan buku pelajaran yang digunakan untuk belajar. 

b) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran di siklus III ini sudah jauh lebih 

baik. Skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 3,33. Seluruh siswa 

mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Seluruh siswa terlibat mencari 

informasi mengenai materi yang mereka pelajari dengan membaca buku pegangan 

mata pelajaran IPA. Sebagian besar siswa berantusias dalam pembelajaran dan 

terlibat secara emosional, fisik dan intelektual selama pembelajaran secara stabil. 

Apabila ada materi yang belum dipahami, siswa selalu bertanya kepada guru. 

c) Menyimak Tampilan CD Pembelajaran 

Pada siklus III, seluruh siswa tidak berbicara sendiri atau menimbulkan 

kegaduhan, memperhatikan CD Pembelajaran yang ditampilkan guru, dan mampu 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan media yang ditampilkan. Namun ada 

beberapa siswa yang juga sudah mencatat informasi penting saat memperhatikan 

media.  

d) Terampil Mengemukakan Ide (Think) 

Pada indikator terampil mengemukakan ide pada siklus III sudah lebih 

baik daripada yang dicapai pada siklus II. Ada beberapa siswa yang telah 

mencapai 4 deskriptor yaitu berpikir sesuai dengan waktu yang ditentukan guru, 

menyampaikan ide atau jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan guru 

berkaitan dengan media, menyampaikan ide dengan kalimat sederhana yang 

mudah dimengerti, dan menyampaikan ide dengan suara yang jelas. 



125 
 

 
 

e) Kemampuan Siswa Berdiskusi Secara Berpasangan (Pair) 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

sudah tergolong sangat baik. Rata-rata skor yang diperoleh mencapai 3,91. 

Seluruh siswa berpasangan dalam satu meja, bertukar jawaban dalam 

berpasangan, dan menuliskan jawaban kelompok. Hanya ada satu kelompok yang 

belum berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan guru. 

f) Kemampuan Siswa Mempresentasikan Hasil Kelompok (Share) 

Indikator kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) 

pada siklus III sudah lebih baik daripada siklus II. Sebagian siswa berani maju ke 

depan kelas dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Beberapa siswa memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok lain dan merespon tanggapan yang 

muncul. 

g) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi  

Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang di 

tentukan guru, mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dan mengumpulkan 

lembar jawaban dengan tepat waktu. Namun beberapa siswa belum mengerjakan 

soal secara mandiri. 

Data aktivitas siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Peningkatan sktivitas siswa pada setiap siklusnya dapat dilihat melalui diagram di 

bawah ini. 
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Gambar 4.7 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Setiap Siklus 

Berdasarkan diagram tersebut perbandingan aktivitas siswa menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. 

Peningkatan rata-rata aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 

persentase peningkatan 7,28% dan terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus 

II ke siklus III dengan persentase 11,6%.  

c. Deskripsi Observasi Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan evaluasi pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share 

dengan media CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang yang dilaksanakan di akhir pembelajaran pada pelaksanaan tindakan 

siklus III diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.9  

Perbandingan Hasil Belajar IPA Siklus II dan Siklus III 

No Pencapaian Data Siklus II Data Siklus III 

1 Nilai terendah 35  40 

2 Nilai tertinggi 95 100 

3 Rata-rata 70,72 77,29 

4 Ketuntasan Klasikal 70,8% 87,5% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari hasil 

belajar yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus II dengan hasil belajar 

pada pelaksanaan tindakan siklus III. Data yang diperoleh nilai terendah yang 

diperoleh siswa adalah 40, nilai tertinggi 100 dengan rata- rata 77,29 dan 

persentase ketuntasan klasikal 87,5%. 

Ketuntasan belajar klasikal melalui model Think-Pair-Share dengan media 

CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang telah 

sesuai dengan target yang direncanakan. Pada indikator keberhasilan pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal minimal 80% dan pada siklus III diperoleh 87,5% 

berarti penelitian ini sudah berhasil pada siklus III. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Peningkatan hasil belajar pada setiap siklusnya dapat disajikan dalam grafik 

berikut ini. 



128 
 

 
 

 

Gambar 4.8 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Setiap Siklus 

Berdasarkan diagram tersebut terlihat adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. Dari pra siklus ke siklus I persentase 

kenaikan ketuntasan klasikal adalah 25% dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan 8,3% dan dari siklus II ke siklus III mengalami peningkatan 16,7%. 

4) Refleksi 

Hasil refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus III adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya 

dengan perolehan skor 28 atau sebesar 87,5% dan telah mencapai indikator 

keberhasilan. 

b) Aktivitas siswa juga meningkat dengan perolehan skor  566 dengan rata- rata 

skor 23,58 termasuk dalam kategori sangat baik dan telah mencapai indikator 

keberhasilan. 

c) Hasil belajar yang diperoleh adalah nilai terendah 40 dan tertinggi 100 

dengan rata- rata 77,29 dan persentase ketuntasan klasikal 87,5% dan telah 
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mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan 

klasikal 80%. 

d) Pada saat kegiatan presentasi hasil diskusi tidak ada siswa yang membuat 

kegaduhan atau mengganggu jalannya presentasi sehingga presentasi lancar.  

4.1.4. Rekapitulasi Data Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Rekapitulasi data pada prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 

 Rekapitulasi Persentase Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II Dan Siklus III 

No Sumber Data Prasiklus  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan guru - 56,25% 71,88% 87,50% 

2 Aktivitas siswa - 65,32% 72,6% 84,20% 

3 Hasil belajar siswa 37,5% 62,5% 70,8% 87,5% 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I ke siklus II sebesar 15,63%. Peningkatan 

keterampilan guru dari siklus II ke siklus III sebesar 15,62%. Peningkatan 

aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 7,28%. Peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus II ke siklus III sebesar 11,6%. Peningkatan hasil belajar dari 

prasiklus ke siklus I sebesar 25%. Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus 

II sebesar 8,3%. Peningkatan hasil belajar dari siklus II ke siklus III sebesar 

16,7%. 
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Rekapitulasi data pra siklus, siklus I, siklus II dan siklus III dapat disajikan 

dalam bentuk diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.9 Diagram Rekapitulasi Data Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I sampai siklus III. Persentase keterampilan guru 

siklus I 56,25%, siklus II 71,88%, dan siklus III 87,50%. Persentase aktivitas 

siswa siklus I 65,32%, siklus II 72,60%, dan siklus III 84,20%. Terjadi 

peningkatan ketuntasan klasikal pada hasil belajar siswa dari pra siklus sampai 

dengan siklus III. Persentase hasil belajar pra siklus 37,5%, siklus I 62,5%, siklus 

II 70,8%, siklus III 87,5%. 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada temuan hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar setiap siklusnya pada 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

1) Siklus I 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 2. Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu, guru sudah 

mengadakan apersepsi, kemudian guru juga sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum tampak pada keterampilan 

membuka pelajaran yaitu guru belum memberikan motivasi di awal pembelajaran 

pada semua siswa. Kemudian guru belum mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai struktur bumi. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam hal membuka pelajaran guru 

harus mampu menjadikan siswa siap mental untuk memasuki persoalan yang akan 

dipelajari dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman 

siswa sehingga dapat menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 2. Adapun 

deskriptor yang tampak pada keterampilan menjelaskan yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, dan menggunakan ilustrasi atau 
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contoh lingkungan sekitar untuk memperjelas. Deskriptor yang belum tampak 

pada keterampilan ini yaitu guru belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, serta belum menganalisa kata yang ada di dalam gambar. Menurut 

Sumantri (2001:232) keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan 

menyajikan bahan pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis sebagai 

satu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh siswa.  

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar mendapatkan 

skor 2. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain, variasi posisi 

guru dalam pembelajaran, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan berkeliling 

sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan variasi kegiatan dalam kelas, seperti kegiatan klasikal pada apersepsi, 

kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Penerapan prinsip 

penghargaan juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi dalam 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu kejelasan suara 

guru. Dalam penyampaian materi, suara guru masih terdengar terburu-buru dan 

kurang jelas. Selain itu perubahan mimik dan gerak juga belum tampak. Pendapat  

Marno (2010:141) yaitu guru harus pandai-pandai menggunakan seni mengajar 

situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran 

dengan mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 2. 

Deskriptor yang sudah tampak yaitu membantu siswa atau kelompok yang 

mengalami kesulitan, serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk 
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membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang belum 

tampak yaitu menciptakan kondisi kelas yang baik dan melibatkan siswa secara 

optimal dalam pembelajaran yaitu guru belum sepenuhnya melibatkan seluruh 

siswa  untuk ikut dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah mengatur waktu yang 

berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Sesuai pendapat 

Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

Pada indikator memberi penguatan, guru mendapatkan skor 2. Sesuai 

pendapat Sumantri (2001:238) perhatian dan penghargaan dalam proses belajar 

mengajar memberi dampak psikologis yang kuat dan positif pada peserta didik 

berupa motivasi, perasaan senang, bersemangat dan percaya diri. Pada kegiatan 

pembelajaran di siklus I guru telah memberi penghargaan verbal berupa pujian 

terhadap siswa yang menjawab benar pertanyaan guru. Guru memberikan 

penghargaan non verbal berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2010:99) guru harus mampu memberikan penguatan atau penghargaan yaitu 

berupa respon yang diberikan guru terhadap tindakan siswa. Respon yang 

diberikan guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian. 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru sudah mendapatkan skor 3, walaupun belum maksimal namun 
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guru sudah cukup menguasai model yang akan digunakan untuk penelitian ini. 

Menurut Sumantri (2001:16) guru yang baik adalah mereka yang suka 

menyediakan lingkungan atau bahan belajar yang cukup bagi anak didiknya, 

sebab guru tahu anak akan senang mengeksplorasi lingkungan belajarnya. Oleh 

karena itu penguasaan model pembelajaran serta lingkungan yang diciptakan guru 

untuk belajar harus dikuasai agar pembelajaran dapat terjadi dengan optimal. 

Penggunaan media CD Pembelajaran yang dilakukan guru mendapatkan 

skor 2. Dalam penggunaan media ini, guru berusaha menarik minat siswa dengan 

rangsangan berupa gambar dan suara yang diolah menjadi media yang menarik 

untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2011:9) semakin banyak 

alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin 

besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankna dalam 

ingatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan media CD Pembelajaran. 

Pada kegiatan menutup pelajaran guru telah mampu melaksanakan 

peninjauan kembali tingkat penguasaan atau pemahaman siswa pada materi yang 

telah dipelajari, membuat rangkuman atau kesimpulan dari pokok materi, dan 

mengadakan evaluasi untuk melihat tingkat penguasaan materi siswa. Pembuatan 

kesimpulan dilaksanakan bersama dengan siswa agar siswa lebih memahami 

materi yang dipelajari. Guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan 

menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang 

apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi 

siswa. 
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2) Siklus II 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 3. Deskriptor yang sudah dilaksanakan guru yaitu, guru sudah memberikan 

apersepsi kepada siswa, kemudian guru membangun pengetahuan awal siswa 

mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai daur air dan kegiatan 

manusia yang memengaruhinya. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan 

oleh guru. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan motivasi 

siswa pada awal pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2010:99) dalam hal membuka pelajaran guru harus mampu menjadikan siswa 

siap mental untuk memasuki persoalan yang akan dipelajari dengan mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa sehingga dapat 

menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan untuk memperjelas, dan menganalisa kata yang ada di dalam gambar. 

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum tampak selama 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Marno (2010:95) menyadari akan 

banyakanya peristiwa belajar mengajar yang menuntut guru untuk dapat 

menjelaskan maka keterampilan menjelaskan merupakan dasar keterampilan 

mengajar yang harus dikuasai oleh guru. 

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan 

oleh guru mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan 
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ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan 

berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan klasikal pada 

apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Penerapan 

prinsip penghargaan juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi dalam 

pembelajaran. Variasi perubahan mimik dan gerak. Sedangkan pada siklus II ini 

suara guru masih belum terdengar jelas. Keterampilan yang dilakukan guru ini 

sesuai dengan pendapat Marno (2010:141) subjek didik adalah anak manusia yang 

memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru 

yang membuat mereka bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini yaitu melibatkan siswa 

secara optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, membantu siswa/ 

kelompok yang mengalami kesulitan serta memilih salah satu siswa untuk maju ke 

depan untuk membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu guru belum menciptakan kondisi kelas yang baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rusman (2010: 59) peranan guru yang berkaitan dengan 

kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah 

mengatur waktu yang berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. 

Sesuai pendapat Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 
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Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 2. Deskriptor sudah 

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam 

bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain 

penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu 

berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak yaitu penguatan juga sudah disampaikan dalam bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas dan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan yang belum  

tampak selama pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) 

guru harus mampu memberikan penguatan yaitu berupa respon yang diberikan 

guru terhadap tindakan siswa. Respon yang diberikan guru bisa berupa penguatan 

positif misalnya tepuk tangan, pujian. 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah 

tampak dalam keterampilan ini antara lain, guru sudah memberikan waktu 

berpikir secara individu (Think), membentuk kelompok berpasangan (Pair), dan 

memberikan kesempatan siswa menyampaikan jawaban kelompok (Share). 

Deskriptor yang belum tampak yaitu menjelaskan penggunaan model TPS kepada 

siswa dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) yang 

diperhatikan dalam penciptaan interaksi yang baik di sini agar dapat berjalan 

efektif dan efisien guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing 

dalam kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

Guru mendapatkan skor 3 pada indikator keterampilan menggunakan 

media CD Pembelajaran. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan ini 
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antara lain, menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran, media 

CD Pembelajaran juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, serta 

kejelasan gambar dan suara pada media CD Pembelajaran sudah mencakup 

seluruh ruangan dan semua siswa. Deskriptor yang belum tampak yaitu mengelola 

waktu sesuai dengan rencana pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Marno (2010:141) yaitu guru harus pandai-pandai menggunakan seni mengajar 

situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran 

dengan mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru dan siswa 

membuat simpulan bersama, guru melakukan penilaian/evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan, menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Sedangkan deskriptor yang belum tampak selama pembelajaran yaitu 

pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu 

mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. 

3) Siklus III 

Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran 

adalah 4. Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu, guru sudah 

memberikan apersepsi kepada siswa, kemudian guru juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru mengaitkan  pengetahuan awal siswa mengenai 
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materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai koperasi. Deskriptor yang pada siklus 

sebelumnya belum tampak pada keterampilan membuka pelajaran yaitu 

pemberian motivasi yang belum disampaikan guru kepada siswa pada siklus III ini 

sudah tampak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam 

hal membuka pelajaran guru harus mampu menjadikan siswa siap mental untuk 

memasuki persoalan yang akan dipelajari dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman siswa sehingga dapat menimbulkan minat dan 

pemusatan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3. 

Deskriptor sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan sekitar untuk memperjelas, dan menganalisa kata yang ada di dalam 

gambar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum tampak pada 

indikator ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Marno (2010:95) menyadari akan 

banyakanya peristiwa belajar mengajar yang menuntut guru untuk dapat 

menjelaskan maka keterampilan menjelaskan merupakan dasar keterampilan 

mengajar yang harus dikuasai oleh guru. 

Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan 

oleh guru mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah tampak pada keterampilan 

ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu tempat dan 

berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain itu guru juga 

memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan klasikal pada 

apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan individual. Mimik dan 
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gerak juga sudah bervariasi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu 

kejelasan suara guru. Keterampilan yang dilakukan guru ini sesuai dengan 

pendapat Marno (2010:141) subjek didik adalah anak manusia yang memiliki 

keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru yang 

membuat mereka bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. 

Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini melibatkan siswa secara 

optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, membantu siswa/ kelompok 

yang mengalami kesulitan, serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan 

untuk membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu mencipatakan kondisi kelas yang baik.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan dengan kompetensi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah mengatur waktu 

yang berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Sesuai pendapat 

Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 3. Deskriptor sudah 

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam 

bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain 

penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu 

berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Penguatan juga sudah disampaikan 

dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hanya penguatan dengan kegiatan 
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yang menyenangkan yang belum  tampak selama pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:99) guru harus mampu memberikan penguatan 

atau penghargaan yaitu berupa respon yang diberikan guru terhadap tindakan 

siswa. Respon yang diberikan guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk 

tangan, pujian. Namun pemberian penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan belum terlaksana selama pembelajaran. 

Indikator keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share yang 

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 4. Seluruh deskriptor 

sudah tampak dalam keterampilan ini antara lain, guru sudah menjelaskan 

penggunaan model Think-Pair-Share kepada siswa dengan baik, sehingga semua 

siswa memahami dan dapat melaksanakan kegiatan diskusi dengan optimal. Guru 

memberikan waktu pada siswa berpikir secara individu (Think), membentuk 

kelompok berpasangan (Pair), serta memberi kesempatan siswa menyampaikan 

jawaban kelompok (Share). Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) 

yang diperhatikan dalam penciptaan interaksi yang baik di sini agar dapat berjalan 

efektif dan efisien guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing 

dalam kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

Guru mendapatkan skor 4 pada indikator keterampilan menggunakan 

media CD Pembelajaran. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara 

lain, menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran, media CD 

Pembelajaran terlihat oleh semua siswa, kejelasan gambar dan suara pada media 

CD Pembelajaran, serta pengelolaan waktu sudah sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2011:1) yaitu interaksi 
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yang terjadi selama proses belajar dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu guru, murid, 

bahan/materi (buku, vidio, audio, dan sejenisnya). 

Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 4. 

Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu pembuatan simpulan 

yang dilakukan guru sudah sudah tampak pada siklus ini, guru melakukan 

penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pemberian umpan 

balik dilaksanakan guru dengan pemberian reward kepada peserta terbaik selama 

pembelajaran berlangsung. Penyampaian materi untuk pertemuan selanjutnya 

disampaikan guru dengan memotivasi siswa untuk rajin belajar. Sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus 

mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan 

mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. 

Dari uraian pembahasan diatas disimpulkan model TPS dengan CD 

pembelajaran mampu meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPA. 

Hal ini karena. 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model think pair share dengan CD pembelajaran terhadap 

ketrampilan guru yaitu bisa dilihat dari ketercapaian indikator yang ingin dicapai. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 43-49) menjelaskan bahwa 

guru memiliki peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, siapa saja yang 

telah menerjunkan diri menjadi guru, berikut merupakan peran guru dalam 

pembelajaran melalui korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, 
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inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, 

supervisor, dam evaluator. 

Kelebihan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan CD 

Pembelajaran menurut Assyafi'i (2009), model pembelajaran TPS memberi siswa 

waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama 

lain. Keunggulan model TPS dengan CD pembelajaran adalah lebih banyak 

kesempatan untuk konstribusi masing-masing anggota kelompok. Dengan metode 

klasikal memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, model TPS dengan CD pembelajaran ini siswa akan terlatih 

menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya 

untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Selain itu model 

think pair share dengan CD pembelajaran dapat memperbaiki rasa percaya diri 

dan semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas. 

b. Kajian Praktis 

Keterampilan guru dalam pembelajaran berkaitan erat dengan ketrampilan 

dasar mengajar guru dalam suatu pembelajaran. Menurut Hasibuan dan 

Moedjiono (2010:58-88) terdapat 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki guru 

yang sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah pembelajaran. Keterkaitan dari 

model ini dengan ketrampilan guru juga didasari dengan data yang diperoleh pada 

pelaksanaan penelitian yaitu data yang diperoleh dari siklus I dengan pencapaian 

skor 18 dengan kategori baik, siklus II dengan pencapaian skor 23 dengan 

kategori baik dan siklus II 28 dengan kategori sangat baik. 
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c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ana Najmatul 

La'ali dengan judul “Penerapan Model Think Pair Share (TPS) Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang” dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa pada tahun 

2011 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Siswa Kelas IV SDN 

Nglebur Kabupaten Lamongan.”. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan guru yang dapat dilihat dari peningkatan indikator 

keterampilan guru yang meningkat. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa   

1) Siklus I 

Kesiapan belajar siswa sudah baik terlihat dari rata-rata yang diperoleh 

pada indikator ini adalah 2,83 yang masuk dalam kriteria baik. Hal ini terlihat 

pada saat memasuki kelas semua siswa datang tepat waktu. Semua siswa 

membawa alat tulis tetapi ada 4 siswa yang tidak membawa buku pelajaran IPA 

untuk mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa belum memperhatikan 

penjelasan guru karena guru belum mengkondisikan kelas dengan baik sehingga 

siswa masih terlihat belum siap mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 

kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; 

perbedaan individual. 
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Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa 

tergolong baik terlihat dari rata-rata yang diperoleh pada inidikator ini 2,41. 

Deskriptor yang paling sering muncul adalah siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir, siswa terlibat mencari informasi yang akan dipelajari melalui 

CD Pembelajaran tetapi ada beberapa siswa yang terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan antusias mengikuti pembelajaran. Sardiman (2011:100) 

menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.  

Indikator menyimak CD Pembelajaran tergolong baik hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 2,12. Sebagian besar siswa tidak berbicara 

sendiri atau menimbulkan kegaduhan dan memperhatikan CD Pembelajaran yang 

ditampilkan guru. Sebagian besar siswa belum mencatat informasi penting saat 

memperhatikan media dan belum mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan media yang ditampilkan.  

Pada indikator terampil mengemukakan ide (Think) tergolong cukup hal 

ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 1,87.  

Sebagian besar siswa sudah berpikir sesuai waktu yang ditentukan guru, sebagian 

besar siswa menyampaikan ide atau jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan 

guru berkaitan dengan media CD Pembelajaran. Beberapa siswa menyampaiakan 

ide dengan kalimat yang mudah dimegerti oleh semua siswa namun suara belum 

terdengar jelas oleh semua siswa. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah 

(2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, 

membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan 
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menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; 

mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

tergolong sangat baik hal ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh pada 

indikator ini adalah 3,75. Sebagian besar siswa sudah berpasangan dalam satu 

meja, siswa bertukar ide atau jawaban dalam berpasangan, setiap pasangan 

menuliskan jawaban kelompok, hal ini sudah sesuai dengan model pembelajaran 

Think-Pair-Share yang sudah berkelompok dengan cara berpasangan. Namun ada 

3 kelompok berpasangan yang belum berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) salah 

satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu berupa kegiatan 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) tergolong 

cukup hal ini ditunjukkan dengan rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 1,70. 

Sebagian besar perwakilan kelompok sudah antusias untuk berani maju ke depan 

kelas namun guru hanya memberikan kesempatan pada beberapa kelompok saja 

karena keterbatasan waktu dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Tetapi 

sebagian kelompok belum berani memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

kelompok lain dan siswa belum merespon tanggapan yang muncul. Hal tersebut 

sesuaidengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) juga mengemukakan 

satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis yang berupa kegiatan 
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menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, mengisi angket. 

Pada indikator kemampuan mengerjakan soal evaluasi tergolong sangat 

baik, ini ditunjukkan dengan rata-rata 3,58. Sebagian besar siswa mampu 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, mampu mengerjakan soal secara 

mandiri, dan mulai mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang ditentukan. 

Namun ada sebagian siswa yang belum mengumpulkan lembar jawaban dengan 

tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah (2008:38-45) aktivitas 

belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; 

menulis; membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, 

diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau 

praktek. 

2) Siklus II 

Kesiapan belajar siswa pada siklus II sudah lebih baik jika dibandingkan 

pada siklus I. Hal ini terlihat dengan rata-rata skor yang mencapai 3,16. Sebagian 

besar siswa sudah datang tepat waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai, siswa membawa alat tulis untuk belajar dan siswa menyiapkan buku 

pelajaran yang digunakan untuk belajar. Hanya ada satu siswa yang tidak 

menyiapkan buku pelajaran. Seluruh deskriptor pada kesiapan belajar sudah 

nampak pada beberapa siswa. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) 

prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; 

motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang 

menantang; balikan dan penguatan; perbedaan individual.  
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Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa 

tergolong lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang 

mencapai 2,66. Semua siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan 

siswa berantusias dalam pembelajaran apalagi setelah materi disampaikan 

menggunakan slide  suara. Dikarenakan pada slide  suara ini tampilannya lebih 

berwarna dibandingkan video  pada siklus  I siswa terlihat lebih antusias 

mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa terlibat aktif mencari informasi yang 

akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku pegangan. Sardiman 

(2011:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat 

fisik maupun mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.  

Pada indikator menyimak tampilan CD Pembelajaran pada siklus II ini 

sudah ada beberapa siswa yang mencapai skor 4. Rata-rata skor yang dicapai yaitu 

2,58. Tidak berbicara sendiri atau menimbulkan kegaduhan, memperhatikan CD 

Pembelajaran yang ditampilkan guru, mencata informasi yang penting saat 

memperhatikan media, mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

media yang ditampilkan. 

Pada indikator terampil mengemukakan ide, hampir sama dengan siklus I 

namun sudah mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

rata-rata skor yaitu 2,20. Sebagian besar siswa sudah berpikir sesuai waktu yang 

ditentukan guru, sebagian besar siswa menyampaikan ide atau jawaban mengenai 

pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan media CD Pembelajaran. 

Beberapa siswa menyampaiakan ide dengan kalimat yang mudah dimegerti oleh 

semua siswa namun suara belum terdengar jelas oleh semua siswa. Hal ini sesuai 
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dengan pemahaman Djamarah (2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari 

mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; 

membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan 

bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

tergolong lebih baik daripada siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

rata-rata skor yang mencapai 3,79. Sebagian besar siswa sudah berpasangan 

dalam satu meja, siswa bertukar ide atau jawaban dalam berpasangan, setiap 

pasangan menuliskan jawaban kelompok, hal ini sudah sesuai dengan model 

pembelajaran Think-Pair-Share yang sudah berkelompok dengan cara 

berpasangan. Namun masih ada kelompok berpasangan yang belum berdiskusi 

sesuai waktu yang ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich 

(dalam Hamalik, 2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan 

lisan (oral) yaitu berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) tergolong 

lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

2,25. Sebagian besar perwakilan kelompok sudah antusias untuk berani maju ke 

depan kelas namun guru hanya memberikan kesempatan pada beberapa kelompok 

saja karena keterbatasan waktu dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Tetapi 

sebagian kelompok belum berani memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

kelompok lain. Namun beberapa siswa sudah berani merespon tanggapan yang 
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muncul. Hal tersebut sesuaidengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) 

juga mengemukakan satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis yang 

berupa kegiatan menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

Pada Indikator kemampuan mengerjakan soal evaluasi juga mengalami 

peningkatan. Seluruh siswa mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

di akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru yaitu 15 menit. Sebagian 

besar siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, hanya 3 siswa yang 

tidak bisa tenang pada saat mengerjakan evaluasi.  Siswa juga mampu 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri walaupun ada sebagian kecil siswa yang 

belum mengerjakan soal secara mandiri dan bertanya pada guru. Namun dari 

seluruh rangkaian kegiatan tersebut, beberapa siswa masih belum mengumpulkan 

lembar jawaban tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah 

(2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, 

membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan 

menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; 

mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

3) Siklus III 

Kesiapan belajar siswa tergolong sangat baik pada pelaksanaan tindakan 

siklus III. Ini ditunjukkan dengan rata-rata skor siswa yaitu 3,66. Tidak ada siswa 

yang terlambat masuk ke dalam kelas. Seluruh siswa membawa alat tulis. Seluruh 

siswa juga memperhatikan penjelasan dari guru. Namun beberapa siswa belum 

menyiapkan buku pelajaran yang digunakan untuk belajar. Sesuai dengan 
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pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 

kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; 

perbedaan individual. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran di siklus III ini sudah jauh lebih 

baik. Skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 3,33. Seluruh siswa 

mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Seluruh siswa terlibat mencari 

informasi mengenai materi yang mereka pelajari dengan membaca buku pegangan 

mata pelajaran IPA. Sebagian besar siswa berantusias dalam pembelajaran dan 

terlibat secara emosional, fisik dan intelektual selama pembelajaran secara stabil. 

Apabila ada materi yang belum dipahami, siswa selalu bertanya kepada guru. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011:100) menyatakan bahwa aktivitas 

belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait 

dalam kegiatan belajar. 

Indikator menyimak tampilan CD pembelajaran pada siklus III, seluruh 

siswa tidak berbicara sendiri atau menimbulkan kegaduhan, memperhatikan CD 

Pembelajaran yang ditampilkan guru, dan mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan media yang ditampilkan. Namun ada beberapa siswa yang juga 

sudah mencatat informasi penting saat memperhatikan media.  

Pada indikator terampil mengemukakan ide pada siklus III sudah lebih 

baik daripada yang dicapai pada siklus II. Ada beberapa siswa yang telah 

mencapai 4 deskriptor yaitu berpikir sesuai dengan waktu yang ditentukan guru, 

menyampaikan ide atau jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan guru 
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berkaitan dengan media, menyampaikan ide dengan kalimat sederhana yang 

mudah dimengerti, dan menyampaikan ide dengan suara yang jelas. Hal ini sesuai 

dengan pemahaman Djamarah (2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari 

mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; 

membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan 

bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

sudah tergolong sangat baik. Rata-rata skor yang diperoleh mencapai 3,91. 

Seluruh siswa berpasangan dalam satu meja, bertukar jawaban dalam 

berpasangan, dan menuliskan jawaban kelompok. Hanya ada satu kelompok yang 

belum berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan guru. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah 

kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Indikator kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok (Share) 

pada siklus III sudah lebih baik daripada siklus II. Sebagian siswa berani maju ke 

depan kelas dan menjelaskan jawaban hasil diskusi. Beberapa siswa memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok lain dan merespon tanggapan yang 

muncul. Hal tersebut sesuaidengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) 

juga mengemukakan satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis yang 

berupa kegiatan menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 
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Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang di 

tentukan guru, mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dan mengumpulkan 

lembar jawaban dengan tepat waktu. Namun beberapa siswa belum mengerjakan 

soal secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah (2008:38-45) 

aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan 

mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; 

mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; 

latihan atau praktek. 

Dari uraian pembahasan diatas disimpulkan model think pair share dengan 

CD pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran ipa. 

Hal ini karena. 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model Think-Pair-Share  dengan CD Pembelajaran terhadap aktivitas 

siswa yaitu hal ini bisa dilihat dari ketercapaian indikator yang ingin dicapai. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat (Hamalik, 2010:171-172).  Siswa belajar sambil bekerja, 

dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk 

hidup di masyarakat. Kelebihan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan 

CD Pembelajaran menurut Assyafi'i (2009), model pembelajaran TPS memberi 

siswa waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu 

sama lain. Keunggulan model TPS dengan CD pembelajaran adalah lebih banyak 

kesempatan untuk konstribusi masing-masing anggota kelompok. Dengan metode 

klasikal memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 
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seluruh kelas, model TPS dengan CD pembelajaran ini siswa akan terlatih 

menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya 

untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Selain itu model 

think pair share dengan CD pembelajaran dapat memperbaiki rasa percaya diri 

dan semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas. 

b. Kajian Praktis 

Aktivitas belajar sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klarisikasi. Diedrich (dalam Hamalik 2004:172-173) membuat suatu 

daftar berisi macam-macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 

kelompok. Keterkaitan model ini dengan aktivitas siswa juga didasari dengan data 

yang diperoleh pada pelaksanaan penalitian yaitu pada siklus I memperoleh skor 

18,29 dengan nilai kategori baik, sedangkan pada siklus II memperoleh skor 20,33 

dengan nilai kategori baik dan meningkat pada siklus III dengan memperoleh skor 

23,58 dengan nilai kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ana Najmatul 

La'ali dengan judul “Penerapan Model Think Pair Share (TPS) Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang” dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa pada tahun 

2011 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Siswa Kelas IV SDN 
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Nglebur Kabupaten Lamongan.”. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

c. Hasil Belajar Siswa 

1) Siklus I 

Data hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I nilai 

terendah siswa di kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang pada mata pelajaran 

IPA adalah 35, nilai tertinggi 100 dengan rata- rata 68,75 dan ketuntasan klasikal 

62,5%. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dat awal yaitu dengan 

nilai terendah 50, nilai tertinggi 90, rata-rata 62,4 dan ketuntasan klasikal 37,5%. 

Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2010:5), hasil 

belajar berupa informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

2) Siklus II 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data nilai terendah 35, nilai 

tertinggi 95 dengan rata-rata 70,72 dan ketuntasan klasikal 70,72%. Ada 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus 

II dibandingkan pada pelaksanaan tindakan siklus I dengan nilai terendah 35, nilai 

tertinggi 100 dengan rata- rata 68,75 dan ketuntasan klasikal 62,5%. 

Hal ini sesuai dengan pemikiran Anni dan Rifai (2009:85) menyatakan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. 
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3) Siklus III 

Adanya peningkatan dari hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus II dengan hasil belajar pada pelaksanaan tindakan siklus III. Data 

yang diperoleh nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40, nilai tertinggi 100 

dengan rata- rata 77,29 dan persentase ketuntasan klasikal 87,5%. Ketuntasan 

belajar klasikal melalui model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran 

pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang telah sesuai dengan target 

yang direncanakan. Pada indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal minimal 80% dan pada siklus III diperoleh 87,5% berarti penelitian sudah 

berhasil pada siklus III.  

Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2009:5), hasil 

belajar berupa Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Dari uraian pembahasan diatas disimpulkan model think pair share dengan 

CD pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran ipa. 

Hal ini karena. 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model ini dengan hasil belajar yaitu dapat tercapainya indikator 

yang diinginkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana (2009:22) hasil 

belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan 
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ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Bloom 

(dalam Sudjana 2009:22-23) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar, 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kelebihan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan CD Pembelajaran menurut Assyafi'i 

(2009), model pembelajaran TPS memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Keunggulan model TPS 

dengan CD pembelajaran adalah lebih banyak kesempatan untuk konstribusi 

masing-masing anggota kelompok. Dengan metode klasikal memungkinkan hanya 

satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, model TPS 

dengan CD pembelajaran ini siswa akan terlatih menerapkan konsep karena 

bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan 

kesepakatan dalam memecahkan masalah. Selain itu model think pair share 

dengan CD pembelajaran dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa 

diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas. 

b. Kajian Praktis 

Keterkaitan dari model ini dengan hasil belajar siswa juga didasari dengan 

data yang diperoleh selama penelitian yaitu pada siklus I dengan persentase 

62,50%, pada siklus II dengan persentase 70,80% dan pada siklus III dengan 

persentase 87,5%. Sehinnga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. 

c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ana Najmatul 

La'ali dengan judul “Penerapan Model Think Pair Share (TPS) Untuk 
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Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang” dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa pada tahun 

2011 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Siswa Kelas IV SDN 

Nglebur Kabupaten Lamongan.”. Hasil penelitiaannya menunjukkan adannya 

peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat dari aspek kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. 

Dengan demikian, penelitian melalui PTK dengan tahapan siklus 

dihentikan karena peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa targetnya telah terpenuhi. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar melalui model Think-Pair-Share dengan media CD Pembelajaran pada 

kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang. Selain itu Implikasi yang di dapat dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

paedagogis. 

4.2.2.1. Implikasi Teoritis. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPA. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model Think-Pair-Share serta media CD 

Pembelajaran yang digunakan peneliti. 
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4.2.2.2. Implikasi Praktis. 

4.2.2.2.1. Bagi Guru  

Implikasi praktis bagi guru dari penelitian ini adalah untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk 

perbaikan kualitas pendidikan. 

4.2.2.2.2. Bagi Siswa 

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi siswa adalah siswa dapat 

megembangkan inkuiri, melakukan penyelidikan autentik, mengembangkan rasa 

percaya diri dan dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan suatu 

pokok permasalahan yang diajukan oleh guru. 

4.2.2.2.3.   Bagi Sekolah 

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi sekolah adalah sekolah dapat 

menciptakan pembelajaran menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efisien. 
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4.2.2.3       Implikasi pedagogis. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 

Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di bidang pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model think-pair-share dengan media cd pembelajaran pada siswa 

kelas V SDN Mangunsari Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Keterampilan guru dalam menerapkan model Think-Pair-Share dengan 

media CD Pembelajaran pada mata pelajaran IPA meningkat secara 

bertahap pada siklus I mendapatkan skor 18 dengan kriteria baik. Pada 

siklus II keterampilan guru mendapatkan skor 23 dengan kriteria baik 

sedangkan pada siklus III skor keterampilan guru mencapai 28 dengan 

kriteria sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang menjelaskan bahwa keterampilan guru meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share 

dengan media CD Pembelajaran dapat meningkat dilihat dari pembelajaran 

siklus I aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 18,29 dalam kriteria 

baik, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas siswa meningkat, 

sehingga diperoleh rata-rata skor 20,33 dalam kriteria baik, selanjutnya 
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dilakukan perbaikan pada siklus III aktivitas siswa sehingga diperoleh 

rata-rata skor 23,58  dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa aktivitas siswa meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-

Share dengan media CD Pembelajaran mengalami peningkatan yang 

signifikan dapat dilihat pada saat pra siklus dengan pencapaian rata-rata 

kelas sebesar 62,4 dengan ketuntasan klasikalnya 37,5%. Setelah diadakan 

perbaikan pada siklus I, pencapaian rata-rata kelas sebesar 68,75 dengan 

ketuntasan klasikal 62,5%. Kemudian setelah diadakan perbaikan pada 

pada siklus II, pencapaian rata-rata hasil belajar siswa menjadi 70,72 

dengan ketuntasan klasikal 70,8%. Setelah diadakan perbaikan lagi, 

pencapaian rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III meningkat sebesar 

6,57 sehingga menjadi 77,29 dengan ketuntasan klasikal 87,5% dalam 

kategori sangat baik. Hal tersebut telah sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang menjelaskan bahwa siswa mengalami ketuntasan 

individual sesuai KKM yaitu ≥65 dalam pembelajaran IPA dan telah 

mencapai ketuntasan klasikal 80%. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan model think-pair-share 

dengan media cd pembelajaran pada siswa kelas V SDN Mangunsari Kota 

Semarang maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 
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5.2.1. Saran Teoritis 

 Penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan CD Pembelajaran diharapkan dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 

Mangunsari Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Tidak hanya mata pelajaran IPA saja yang dapat ditingkatkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan media CD 

Pembelajaran melainkan mata pelajaran lain yang ada di sekolahpun dapat 

ditingkatkan. 

5.2.2. Saran Praktis 

5.2.2.1. Bagi guru 

Penerapan model think-pair-share dengan media cd pembelajaran 

terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yaitu pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, 

model think-pair-share dengan media cd pembelajaran dapat dijadikan 

acuan guru sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada mata pelajaran yang lain. 

5.2.2.2. Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian melalui model think-pair-share dengan media cd pembelajaran 

ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga 

maupun pengembang pendidikan lainya, sehingga model think-pair-

share dengan media cd pembelajaran menjadi lebih baik, dan tujuan 

pembelajaran semakin efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1 

Silabus Pembelajaran Siklus I 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / II 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.3Mendeskripsikan 

struktur bumi  

Struktur Bumi 

 

1. Mengidentifikasi 

struktur atmosfer 

bumi 

2. Mengidentifikasi 

struktur 

permukaan bumi 

3. Melakukan 

kegiatan 

kelompok dengan 

model TPS 

4. Presentasi hasil 

diskusi. 

1. Mengidentifikasi 

struktur bumi 

2. Menyebutkan  struktur 

atmosfer bumi 

3. Menyebutkan struktur 

permukaan bumi 

 

 

tes awal : - 

tes proses : 

ada Lembar 

Kerja Siswa  

tes akhir : ada 

evaluasi 

Jenis tes 

tes tertulis  

Bentuk tes 

Pilihan ganda 

dan uraian 

 2 x 35 

menit 

Silabus Kelas V. 2006. 

Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi 

kelas 5 Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: 

BSNP.   

   BSE IPA kelas V Hery 

Sulistyanto 

   BSE IPA kelas V Choiril 

Azmiyawati 

BSE IPA kelas V 

Rositawaty  
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RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

((RRPPPP))  SSIIKKLLUUSS  II  

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari/tanggal : Kamis/11 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi 

I. INDIKATOR  

1.  Menyebutkan  struktur atmosfer bumi 

2.  Menyebutkan struktur permukaan bumi 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui video yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyebutkan struktur 

atmosfer bumi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan struktur permukaan 

bumi dengan tepat 
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Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ), 

Ketelitian (carefulness), Kerja sama ( Cooperation ). 

III. MATERI POKOK  

Struktur bumi 

IV. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN  

Metode :    

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Pemberian tugas 

Model Pembelajaran : TPS 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A.  Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Apersepsi 

   Guru bertanya kepada siswa “Siapa yang mengetahui struktur 

bumi?” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kemampuan-

kemampuan yang  harus dimiliki siswa setelah pembelajaran usai 

 

 

 



171 
 

 
 

B.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan video struktur bumi yang ditunjukkan oleh 

guru. 

2. Guru membantu siswa memahami video struktur bumi tersebut 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang struktur bumi 

dari video yang telah ditunjukkan oleh guru.  

4. Guru memberikan masukan dari hasil tanya jawab dengan siswa 

b. Elaborasi  

1. Guru menjelaskan kembali materi struktur bumi kepada siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang struktur bumi. 

3. Guru memberikan pertanyaan secara individu kepada siswa tentang 

bagian dari struktur bumi. 

4. Siswa berpikir secara individu mengenai pertanyaan yang diajukan 

guru (Think) 

5. Guru memberikan masukan dari jawaban siswa. 

6. Guru membagi siswa kedalam kelompok berpasangan dengan teman 

sebangku atau dengan teman terdekat (Pair) 

7. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok 

8. Guru memberikan waktu kepada siswa secara kelompok untuk 

mendiskusikan LKS. 

9. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 
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10. Siswa mengerjakan hasil diskusi kelompok dengan rapi.  

11. Guru mengamati dan membimbing siswa saat kerja kelompok jika 

siswa mengalami    kesulitan.  

12. Setelah selesai diskusi, perwakilan kelompok melaporkan hasil 

diskusi mereka di depan kelas (Share) 

13. Kelompok lain memberi tanggapan. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi tentang hasil kerja kelompok siswa.  

2. Guru memberi reward kepada setiap kelompok. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran.  

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 

kesulitan pemahaman materi.  

C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi/ hasil pembelajaran. 

2. Guru memberi evaluasi tertulis tentang semua materi. 

3. Guru menyampaikan materi pelajaran berikunya 

4. Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 
 

VI.  MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 

 CD Pembelajaran Struktur bumi 

Sumber Belajar : 

Silabus Kelas V. 2006. Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi kelas 4 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

BSE IPA kelas V Hery Sulistyanto 

BSE IPA kelas V Choiril Azmiyawati 

BSE IPA kelas V Rositawaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 
 

VI. PENILAIAN 

Prosedur Tes  : tes awal : ada 

    : tes proses : ada Lembar Kerja Siswa 

    : tes akhir : ada evaluasi 

Jenis tes   : tes tertulis  

Bentuk tes  : pilihan ganda dan uraian 

Instrumen soal  : LKS, evaluasi, kunci jawaban (terlampir). 

 

  Semarang, 11 April 2013 

            Mengetahui,       

Guru Kelas,                      Peneliti, 

 

 

                       

Sarwo Edi Wibowo                                                                                                                                                                       

                 NIM 1401409181 
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BAHAN AJAR 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi  

INDIKATOR  

1.  Menyebutkan  struktur atmosfer bumi 

2.  Menyebutkan struktur permukaan bumi 

 

Struktur Bumi 

1. Selubung Udara 

 

Eksosfer 

                                                                       Termosfer                                                                        

Mesosfer                                                             

Stratosfer                                                                          

Troposfer 
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Berbicara tentang Bumi, kita tidak boleh melupakan selubung udara yang 

menyelimuti Bumi. Selubung udara itu disebut atmosfer. Nah, sebelum mengenal 

lebih jauh tentang lapisan bumi, kita akan membahas atmosfer terlebih dahulu. 

Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan bumi, lapisan 

udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari pancaran sinar dan 

panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling berperan dalam 

mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan atmosfer ini memiliki 

ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, 

mesosfer, dan termosfer.  

 

 

 

 

 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. Lapisan 

troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. Lapisan inilah yang 

memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang menyebabkan hujan terbentuk di 

lapisan ini. Di lapisan ini setiap 100 m temperaturnya turun 0,5 C (derajat 

celcius). Batas yang menandai berakhirnya penurunan suhu disebut tropopause. 
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Lapisan stratosfer berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Udara di 

lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat 

terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. 

Lapisan ozon adalah lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar 

ultraviolet dari Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai Bumi akan 

membunuh semua makhluk hidup. Penanda akhir dari lapisan ini adalah 

stratopause 

 

 

 

 

 

 

Lapisan di atas stratosfer yaitu mesosfer. Lapisan mesosfer berjarak 50-80 

km di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan 

karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan uap 
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airnya sangat sedikit. Di lapisan ini sebagian meteorid terbakar. Batas yang 

menandakan berakhirnya lapisan ini adalah mesopause. 

 

 

                        

 

 

 

Lapisan di atas mesosfer yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer 

terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas permukaan bumi. Di lapisan ini 

terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Pada lapisan ini juga terdapat satelit 

buatan. Lapisan paling bawah di termosfer adalah ionosfer. Kenapa ionosfer 

bukan termasuk ke lapisan atmosfer ? Karena ionosfer adalah bagian atmosfer 

yang terionisasi matahari. Lapisan atmosfer ini dibagi berdasarkan suhu arah 

vertikal sedangkan, ionosfer tidak terdapat didalamnya. Di dalam ionosfer gas-gas 

mengalami ionisasi. 
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L 

 

 

 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. 

Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan 

eksosfer adalah angkasa luar dan tidak jelas batasnya. 

Sekarang kamu telah mengetahui tentang atmosfer beserta lapisan-

lapisannya. Atmosfer ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Atmosfer 

melindungi Bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap ke 

angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari menerobos Bumi 

2. Lapisan Bumi 
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Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan inti 

dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. 

a. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras 

dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 

Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian terbentuk 

dari batuan yang disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling tebal. 

Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini terdiri atas 

magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

c. Inti 

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar 

merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. 

Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti dalam setebal 

±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat dan mampat, 

bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel 

padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 
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LAMPIRAN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troposfer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Stratosfer 
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                                      Mesosfer 

 

 

 

 

 

 

 

Termosfer 
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        Aurora 

 

 

 

 

Eksosfer 
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LEMBAR DISKUSI 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi  

INDIKATOR  

1.  Menyebutkan  struktur atmosfer bumi 

2.  Menyebutkan struktur permukaan bumi 

 

Petunjuk kerja: 

1. Isilah jenis-jenis lapisan  atau ciri-ciri dari lapisan tersebut! 

 

No. Jenis Lapisan Ciri-ciri 

1 Lapisan troposfer 

Lapisan ini terbentang sejauh 10 km 

dari permukaan bumi. Lapisan ini 

merupakan lapisan yang paling dekat 

dengan Bumi. Lapisan inilah yang 

memengaruhi cuaca. Sebagian besar 

awan yang menyebabkan hujan 

terbentuk di lapisan ini. Di lapisan ini 

setiap 100 m temperaturnya turun 0,5 

C (derajat celcius). Batas yang 

NAMA KELOMPOK: 

1. 

2. 
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menandai berakhirnya penurunan 

suhu disebut tropopause. 

2.  

Lapisan ini terletak di atas stratosfer . 

Lapisan ini berjarak 50-80 km di atas 

permukaan bumi. Lapisan ini  

memiliki campuran oksigen, nitrogen, 

dan karbon dioksida yang sama 

dengan lapisan di bawahnya. Namun, 

kandungan uap airnya sangat sedikit. 

Di lapisan ini sebagian meteorid 

terbakar. Batas yang menandakan 

berakhirnya lapisan ini adalah 

mesopause. 

3 Lapisan mesosfer 

 

 

 

 

 

 

4 lapisan eksosfer 
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5 

 

Selubung atau Mantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Terdiri atas dua bagian, yaitu luar dan  

dalam. Lapisan  luar merupakan satu-

satunya lapisan cair. Bagian luar 

terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. 

Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 

kilometer. Adapun lapisan dalam 

setebal ±1.200 kilometer. Bagian 

dalam merupakan bola logam yang 

padat dan mampat, bersuhu sangat 

panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini 

terbentuk dari besi dan nikel padat. 

Lapisan dalam merupakan pusat 

bumi. 
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi  

Materi Indikator 
Jenis 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

Struktur bumi 1. Menyebutkan  struktur 

atmosfer bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

Pilihan 

ganda 

C1 

 

C1 

 

C4 

C1 

 

C3 

C4 

 

C1 

C4 

1 

 

4 

 

6 

8 

 

9 

2 

 

4 

2 
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2.  Menyebutkan struktur  

permukaan bumi 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat  

Isian 

singkat 

 Isian 

singkat 

 

C1 

 

C1 

C3 

 

C1 

C4 

 

C1 

 

C1 

 

3 

 

5 

7 

 

10 

1 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 
 

 

Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi  

INDIKATOR  

1.  Menyebutkan  struktur atmosfer bumi 

2.  Menyebutkan struktur permukaan bumi 

A. Marilah menyilang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah. . . . 

     a. troposfer       c. mesosfer 

b. stratosfer                            d. eksosfer 

2. Lapisan ini  mempunyai suhu paling tinggi dan Lapisan ini terbentuk dari besi 

dan nikel padat. Dari pernyataan tersebut tentukan lapisan yang dimaksud 

adalah . . . . 

a. kerak   c. inti luar 

b. mantel  d. inti dalam 

NAMA : 

KELAS : 

NO.ABSEN : 

. 

 

 

4. 
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3. Kerak dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Sebagian besar 

kerak benua terbentuk dari batuan . . . . 

a. basal   c. serpih 

b. granit   d. kapur 

4. Penanda akhir dari lapisan stratosfer adalah. . . . 

a. stratopause   c. tropopause. 

 b. ionosfer   d. mesopause. 

5. Lapisan bumi yang paling tebal disebut . . . . 

a. inti dalam   c. mantel 

b. kerak     d. inti luar 

6. Lapisan  berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini 

melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Dari pernyataan tersebut tentukan 

lapisan yang di maksud adalah. . . . 

a. stratosfer   c. eksosfer 

b. troposfer   d. termosfer 

7. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu . . . . 

a. kerak, inti, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti 

c. selubung, kerak, dan inti 

d. inti, selubung, dan kerak 

8. Pada lapisan atmosfer manakah terdapat efek cahaya aurora. . . . 

a. troposfer   c. eksosfer 

b. mesosfer   d. termosfer 
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9. Urutan lapisan atmosfer dari dalam ke luar adalah. . . . 

a. troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer 

b. mesosfer, stratosfer, troposfer, eksosfer, termosfer 

c. eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer 

d. troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, termosfer 

10. Kerak sangat keras karena merupakan lapisan . . . . 

a. magma    c. batuan 

 b. mineral    d. tanah 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan susunan lapisan atmosfer yang terdapat di bumi! 

2. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai lapisan ozon! 

3. Urutkan lapisan bumi dari dalam ke luar! 

4. Tentukanlah ciri dari lapisan kerak bumi!  

5. Sebutkan apa yang kamu ketahui tentang lapisan mantel bumi! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Jawaban Pilihan Ganda 

1. A  6. A 

2. D  7. B 

3. B  8. D 

4. A  9. A 

5. C  10. C 

B. Jawaban uraian 

1. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer 

2. Lapisan ozon adalah lapisan yang penting karena melindungi bumi dari sinar 

ultraviolet dari matahari. Lapisan ini terdapat dalam lapisan stratosfer. 

3. Inti, selubung, kerak 

4. Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras dan 

dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya 

5. Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 

tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

 

Skor penilaian : 

Nilai
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Lampiran 2 

Silabus Pembelajaran Siklus II 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / II 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.4 

Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 

Daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

mempengaruh

inya 

 

1. Mengidentifikasi 

daur air 

2. Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang 

mempengaruhi air 

3. Melakukan 

kegiatan kelompok 

dengan model TPS 

4. Presentasi hasil 

diskusi. 

1. Mengetahui 

pengertian air 

2. Menjelaskan daur air 

3. Menyebutkan kegiatan    

manusia yang 

mempengaruhi air 

 

 

tes awal : - 

tes proses : 

ada Lembar 

Kerja Siswa  

tes akhir : ada 

evaluasi 

Jenis tes 

tes tertulis  

Bentuk tes 

Pilihan ganda 

dan uraian 

 2 x 35 

menit 

Silabus Kelas V. 2006. 

Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi 

kelas 5 Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: 

BSNP.   

   BSE IPA kelas V Hery 

Sulistyanto 

   BSE IPA kelas V Choiril 

Azmiyawati 

BSE IPA kelas V 

Rositawaty  
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RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

((RRPPPP))  SSIIKKLLUUSS  IIII  

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari/tanggal : Sabtu/13 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

I. INDIKATOR  

1. Menjelaskan daur air 

2. Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui video yang ditunjukkan guru, siswa dapat menjelaskan daur air 

dengan tepat. 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 

yang mempengaruhi air dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ), 

Ketelitian (carefulness), Kerja sama ( Cooperation ). 

III. MATERI POKOK  

Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Memengaruhinya 

IV. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN  

Metode :    

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Pemberian tugas 

Model Pembelajaran : TPS 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A.  Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “Siapa yang mengetahui daur air itu  

apa?” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kemampuan-

kemampuan yang  harus dimiliki siswa setelah pembelajaran usai 

B.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan video daur air yang ditunjukkan oleh guru. 
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2. Guru membantu siswa memahami video daur air tersebut 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang daur air dari 

video yang telah ditunjukkan oleh guru.  

4. Guru memberikan masukan dari hasil tanya jawab dengan siswa 

b. Elaborasi  

1. Guru menjelaskan kembali materi daur air kepada siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang daur air. 

3. Guru memberikan pertanyaan secara individu kepada siswa tentang 

proses daur air. 

4. Siswa berpikir secara individu mengenai pertanyaan yang diajukan 

guru (Think) 

5. Guru memberikan masukan dari jawaban siswa. 

6. Guru membagi siswa kedalam kelompok berpasangan dengan teman 

sebangku atau dengan teman terdekat (Pair) 

7. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok 

8. Guru memberikan waktu kepada siswa secara kelompok untuk 

mendiskusikan LKS. 

9. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 

10. Siswa mengerjakan hasil diskusi kelompok dengan rapi.  

11. Guru mengamati dan membimbing siswa saat kerja kelompok jika 

siswa mengalami kesulitan.  
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12. Setelah selesai diskusi, perwakilan kelompok melaporkan hasil 

diskusi mereka di depan kelas (Share) 

13. Kelompok lain memberi tanggapan. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi tentang hasil kerja kelompok siswa.  

2. Guru memberi reward kepada setiap kelompok. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran.  

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 

kesulitan pemahaman materi.  

C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi/ hasil pembelajaran. 

2. Guru memberi evaluasi tertulis tentang semua materi. 

3. Guru menyampaikan materi pelajaran berikunya 

4. Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran. 

VI.  MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 

1. CD Pembelajaran daur air 

Sumber Belajar : 

Silabus Kelas V. 2006. Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi kelas 4 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

BSE IPA kelas V Hery Sulistyanto 

BSE IPA kelas V Choiril Azmiyawati 

BSE IPA kelas V Rositawaty 
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VI. PENILAIAN 

Prosedur Tes  : tes awal : ada 

    : tes proses : ada Lembar Kerja Siswa 

    : tes akhir : ada evaluasi 

Jenis tes   : tes tertulis  

Bentuk tes  : pilihan ganda dan uraian 

Instrumen soal  : LKS, evaluasi, kunci jawaban (terlampir). 

 

Semarang, 13 April 2013 

            Mengetahui,       

Guru Kelas,                      Peneliti, 

 

 

                       

Sarwo Edi Wibowo                                                                                                                                                                       

                 NIM 1401409181 
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BAHAN AJAR 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya  

INDIKATOR  

1. Menjelaskan daur air 

2. Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air 

 

A. Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Memengaruhinya 

1. Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses 

evaporasi (penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi 

(pengembunan). 
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Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar 

matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini 

disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara 

tidak dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses ini disebut presipitasi 

(pengendapan). Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. 

Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi (pengembunan). 

Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan akan 

turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air 

hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah 

akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. 

Air hujan juga ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi 

ini akan menambah jumlah air di tempat tersebut. 

Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di sungai 

dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama 

dengan uap dari air laut dan tumbuhan. 
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Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa jumlah air di Bumi secara keseluruhan cenderung tetap. 

Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Secara sederhana daur air dapat 

digambarkan seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Manusia yang Memengaruhi Daur Air 

Proses daur air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. 

Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang 

mengalir di permukaan tanah dan masuk sungai. Aliran air di sungai ini akan 

terkumpul kembali di laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. 

Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah 

melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam 

tanah ini kemudian menjadi air cadangan (sumber air). 

Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. 

Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-hutan. Tetumbuhan hutan mampu 
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memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi 

akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan 

menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. 

Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar 

di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah 

longsor. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan 

sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita 

harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. 

Saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Selain 

penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Biasanya hutan ditebang atau 

dibakar dengan alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, 

perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan 

tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada 

saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. 
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Di perkotaan hingga di pedesaan kini marak pembangunan jalan yang 

menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat 

menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air 

tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan 

air menggenangi jalan-jalan. 

 

 

 

 

 

 

 Apa kira-kira akibatnya jika daerah peresapan air semakin berkurang? 

Apabila daerah peresapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini 

semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi 

kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin 

menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya 

pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya 

hujan. 
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LAMPIRAN MEDIA 
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Penebangan hutan 

 

 

 

 

 

 

Banjir 
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Kekeringan 

 

 

 

 

 

Sungai 

 

 

 

 

 

 

Gunung 
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LEMBAR DISKUSI 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya  

INDIKATOR  

1. Menjelaskan daur air 

2. Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air 

 

Petunjuk kerja: 

Coba uji pemahamanmu tentang daur air dengan melengkapi bagan daur air 

berikut ini!. Isilah titik-titik dalam kotak dengan berbagai proses yang sesuai 

sebagai berikut! 

a. hujan           c. evaporasi 

 b. presipitasi  d. kondensasi 

 

 

 

NAMA KELOMPOK: 

1. 

2. 
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Selanjutnya tuliskan daur air dengan bahasamu sendiri! 

Daur air 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya  

Materi Indikator 
Jenis 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

Daur Air dan 

Kegiatan 

Manusia yang 

Memengaruhinya 

1. Menjelaskan daur air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

Pilihan 

C2 

 

C1 

 

C4 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

 

C4 

 

C1 

 

 

C1 

 

C1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

10 

 

 

2 

 

3 
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2. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhi air 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

C2 

 

C2 

 

C4 

 

C2 

 

C2 

8 

 

9 

 

1 

 

4 

 

5 
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Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya  

INDIKATOR  

1. Menjelaskan daur air 

2. Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi air 

 

A. Marilah menyilang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini 

disebabkan air mengalami . . . . 

a. penambahan   c. pencampuran 

b. perputaran   d. Pengurangan 

 

 

NAMA : 

KELAS : 

NO.ABSEN : 

. 

 

 

4. 
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2. Uap air naik ke udara membentuk . . . . 

a. awan   c. air 

b. pelangi   d. es 

3. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul 

di angkasa kemudian turun menjadi . . . . 

a. hujan   c. angin 

b. kabut   d. pelangi 

4. Air di permukaan Bumi mengalami penguapan karena mendapat . . . . 

 a. panas bumi   c. tiupan angin 

 b. panas matahari    d. terpaan hujan 

5. Air di Bumi selalu tersedia karena adanya . . . . 

a. lautan   c. mata air 

b. hujan   d. daur air 

6. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses . . . . 

a. penguapan   c. pengendapan 

b. pengembunan   d. peresapan 

7. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut 

berfungsi untuk . . . . 

a. menyimpan air hujan 

b. menurunkan penguapan air 

c. menghasilkan air tanah 

d. mengendapkan air hujan 
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8. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di Bumi 

yaitu . . . . 

a. membuang sampah 

b. reboisasi 

c. penggundulan hutan 

d. membakar hutan 

9. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena . . . . 

a. dapat mencegah banjir 

b. membuat jalan terasa panas 

c. mengurangi peresapan air 

d. air dapat merembes dengan cepat 

10. Perubahan air menjadi uap air adalah proses. . . . 

a. hujan  c. evaporasi 

b. presipitasi  d. Kondensasi 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1.  Sebutkan pengertian proses daur air! 

2.  Sebutkan urutan terjadinya proses daur air! 

3.  Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses evaporasi!  

4.  Sebutkan  kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air! 

5.  Jelaskan kegiatan manusia yang dapat menjaga proses daur air! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Jawaban Pilihan Ganda 

1. B  6. D 

2. A  7. A 

3. A  8. B 

4. B  9. C 

5. D  10. C 

 

B. Jawaban Isian Singkat 

1. Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi 

ke atmosfer dan kembali ke Bumi 

2. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi (penguapan), presipitasi 

(pengendapan), dan kondensasi (pengembunan), hujan. 

3. Evaporasi adalah proses penguapan yaitu mengubah air menjadi uap air. 

4. Penebangan liar, pembakaran hutan, pembangunan jalan dengan aspal dan 

beton 

5. penghijauan, tidak menebang pohon secara liar, tidak membakar hutan, 

membangun tempat peresapan air. 

 

Skor penilaian : 

Nilai 



215 
 

 
 

Lampiran 3 

Silabus Pembelajaran Siklus III 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / II 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

7.5 

Mendeskripsikan 

perlunya 

penghematan air  

 

Menghemat 

air 

 

1. Mengidentifikasi 

cara menghemat 

air 

2. Mengidentifikasi 

cara menghemat 

air  

3. Melakukan 

kegiatan 

kelompok dengan 

model TPS 

4. Presentasi hasil 

diskusi. 

1. Mengetahui cara 

penghematan air 

2. Menyebutkan cara 

penghematan air 

3. Menyebutkan manfaat 

penghematan air 

 

 

 

tes awal : - 

tes proses : 

ada Lembar 

Kerja Siswa  

tes akhir : ada 

evaluasi 

Jenis tes 

tes tertulis  

Bentuk tes 

Pilihan ganda 

dan uraian 

 

 2 x 35 

menit 

Silabus Kelas V. 2006. 

Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi 

kelas 5 Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: 

BSNP.   

   BSE IPA kelas V Hery 

Sulistyanto 

   BSE IPA kelas V Choiril 

Azmiyawati 

BSE IPA kelas V 

Rositawaty  
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RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

((RRPPPP))  SSIIKKLLUUSS  IIIIII  

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari/tanggal : Kamis/18 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air. 

I. INDIKATOR  

1. Menyebutkan cara penghematan air 

2. Menyebutkan manfaat penghematan air 

3. Menyebutkan dampak pemborosan air 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengetahui cara 

penghematan air dengan benar 

2. Melalui video yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyebutkan cara 

penghematan air dengan tepat. 
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3. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan manfaat 

penghematan air dengan benar 

Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ), 

Ketelitian (carefulness), Kerja sama ( Cooperation ). 

III. MATERI POKOK  

Menghemat air 

IV. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN  

Metode :    

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Pemberian tugas 

Model Pembelajaran : TPS 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A.  Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Apersepsi 

   Guru bertanya kepada siswa “Siapa yang mengetahui cara 

penghematan air” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kemampuan-

kemampuan yang  harus dimiliki siswa setelah pembelajaran usai 
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B.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan video cara penghematan air yang ditunjukkan 

oleh guru. 

2. Guru membantu siswa memahami video daur air tersebut 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara 

penghematan air dari video yang telah ditunjukkan oleh guru.  

4. Guru memberikan masukan dari hasil tanya jawab dengan siswa 

b. Elaborasi  

1. Guru menjelaskan kembali materi penghematan air kepada siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara penghematan air. 

3. Guru memberikan pertanyaan secara individu kepada siswa tentang 

cara penghematan air. 

4. Siswa berpikir secara individu mengenai pertanyaan yang diajukan 

guru (Think) 

5. Guru memberikan masukan dari jawaban siswa. 

6. Guru membagi siswa kedalam kelompok berpasangan dengan teman 

sebangku atau dengan teman terdekat (Pair) 

7. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok 

8. Guru memberikan waktu kepada siswa secara kelompok untuk 

mendiskusikan LKS. 

9. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 
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10. Siswa mengerjakan hasil diskusi kelompok dengan rapi.  

11. Guru mengamati dan membimbing siswa saat kerja kelompok jika 

siswa mengalami    kesulitan.  

12. Setelah selesai diskusi, perwakilan kelompok melaporkan hasil 

diskusi mereka di depan kelas (Share) 

13. Kelompok lain memberi tanggapan. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan koreksi tentang hasil kerja kelompok siswa.  

2. Guru memberi reward kepada setiap kelompok. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran.  

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 

kesulitan pemahaman materi.  

C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi/ hasil pembelajaran. 

2. Guru memberi evaluasi tertulis tentang semua materi. 

3. Guru menyampaikan materi pelajaran berikunya 

4. Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran. 
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VI.  MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : 

1. CD Pembelajaran cara penghematan air 

Sumber Belajar : 

Silabus Kelas V. 2006. Jakarta: BSNP 

BSNP. 2006. Standar Isi kelas 4 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

BSE IPA kelas V Hery Sulistyanto 

BSE IPA kelas V Choiril Azmiyawati 

BSE IPA kelas V Rositawaty 
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VI. PENILAIAN 

Prosedur Tes  : tes awal : ada 

    : tes proses : ada Lembar Kerja Siswa 

    : tes akhir : ada evaluasi 

Jenis tes   : tes tertulis  

Bentuk tes  : pilihan ganda dan uraian 

Instrumen soal  : LKS, evaluasi, kunci jawaban (terlampir). 

 

Semarang, 18 April 2013 

            Mengetahui,       

Guru Kelas,                      Peneliti, 

 

 

                               

 

         Sarwo Edi Wibowo                                                                                                                                                                       

                             NIM 1401409181 
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BAHAN AJAR 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air  

INDIKATOR  

1. Menyebutkan cara penghematan air 

2. Menyebutkan manfaat penghematan air 

3. Menyebutkan dampak pemborosan air 

 

a. Tindakan Penghematan Air 

Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. 

Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk 

hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan 

terganggunya daur air adalah penggunaan air secara berlebihan. Oleh karena itu, 

kita seharusnya dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. 

Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar 

air yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi, 



223 
 

 
 

mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air kita harus 

menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan 

dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

Air yang ditampung oleh bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi. 

Irigasi sangat penting bagi petani. Petani akan lebih mudah mengairi lahan 

pertaniannya. Selain itu, air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga 

pembangkit listrik. Air tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin 

berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dapat 

memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Meskipun air tidak akan habis, kita harus senantiasa menghematnya. 

Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menghemat air adalah sebagai berikut.: 

1. Hemat air saat mandi. 

Penggunaan shower dapat menghemat pemakaian air. Bila tidak, anda dapat 

membatasi penggunaan air bersih dalam hitungan gayung, atau pun dengan cara 

membatasi penggunaan air dengan ember. 
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Jika rambut anda dikeramas, sebelum bilasan terakhir sabuni terlebih dahulu 

badan anda. Agar air dari hasil bilasan /siraman pada rambut dapat terpakai untuk 

membersihkan busa sabun yang menempel ditubuh anda. 

2. Jangan biarkan air keran mengalir percuma 

Bila menyikat gigi atau mencuci tangan di wastafel, jangan membiarkan air 

mengalir terbuang percuma saat anda sedang menyikat gigi atau mencuci tangan 

dengan sabun. 

3. Perbaiki Kebocoran sesegera mungkin 

Bila ada kebocoran dalam sistem pipa air di rumah anda segera perbaiki secepat 

mungkin agar air tidak terbuang percuma. 

4. Hemat air saat mencuci Piring 

Sabuni terlebih dahulu semua piring, gelas atau peralatan makan lainnya. Setelah 

itu gunakan bak / ember untuk membilasnya. Gunakan air mengalir untuk bilasan 

terakhir atau bila anda merasa cucian tersebut masih kotor. 

5. Menghemat air saat membersihkan kotoran 

Bersihkan terlebih dahulu dengan alat pembersih lainnya seperti sapu, spons, lap 

atau alat pembersih lainnya agar kotoran dapat dikurangi sebisa mungkin. 

Gunakan spons / lap dengan tambahan sedikit air dan sabun terlebih dahulu. Hal 

ini dilakukan agar kotoran melekat pada spons / lap yang anda gunakan. Setelah 

itu baru gunakan air untuk membilasnya. 

 

 

 



225 
 

 
 

6. Menghemat air saat mencuci pakaian 

Kelompokkan pakaian sesuai dengan tingkat kelunturan dan kekotorannya. 

Gunakan air untuk pakaian dengan tingkat kekotoran atau kelunturan paling 

sedikit terlebih dahulu. 

7. Menghemat air saat memandikan hewan peliharaan 

Mandikan hewan di atas rumput. Jadi anda dapat memandikan hewan sekaligus 

menyiram rumput anda. 

8. Menghemat air saat menyiram tanaman 

Siram tanaman anda pada pagi hari atau sore hari. Pada saat itu, air akan lebih 

cepat diserap tanah, dan memperkecil kemungkinan penguapan air. Anda juga 

bisa sekalian memandikan hewan peliharaan anda di atas rumput taman. 

9. Menghemat air saat di toilet umum. 

Hemat air toilet umum seperti kita menghemat air di rumah kita. Dengan menjaga 

kebersihan toilet umum, kita juga akan ikut menghemat pemakain air untuk 

membersihkan toilet umum. 
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10. Hemat pemakaian produk sehari-hari 

Setiap barang yang diproduksi sedikit banyak akan menggunakan air, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam operasional pembuatan produk tersebut. 

Dengan menghemat barang yang kita pakai, kita juga menghemat pemakaian air 

saat produksi barang tersebut dilakukan. 

Sedangkan dampak pemborosan air  adalah: 

1. Sulitnya air bersih. 

2. Banyaknya penyakit kulit karena dengan ketersediaan air yang sedikit banyak 

orang yang tidak mandi dan menyebabkan penyakit kulit. 

3. Kelaparan karena air yang digunakan untuk tumbuh tanaman pangan tidak 

cukup untuk tanaman tersebut. 
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LAMPIRAN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
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LEMBAR DISKUSI 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air  

INDIKATOR  

1. Menyebutkan cara penghematan air 

2. Menyebutkan manfaat penghematan air 

3. Menyebutkan dampak pemborosan air 

 

Petunjuk kerja: 

Sebutkan dan jelaskan kegiatan kalian sehari-hari yang mencerminkan  

penghematan air! 

Jenis Kegiatan Keterangan 

Mandi 
Menggunakan air secukupnya untuk 

mandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA KELOMPOK: 

1. 

2. 
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Kisi-kisi Penulisan Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.4Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya  

Materi Indikator 
Jenis 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

Menghemat air 1. Menyebutkan cara 

penghematan air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

Isian 

singkat 

 

C1 

 

C2 

C2 

 

C2 

 

C1 

C1 

 

C2 

C4 

 

3 

 

4 

5 

 

    8 

 

10 

1 

 

3 

4 
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2.  Menyebutkan 

manfaat penghematan air 

 

3.  Menyebutkan 

dampak pemborosan air 

Isian 

singkat 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Isian 

singkat 

C4 

 

C4 

 

C2 

C1 

 

C1 

C1 

 

C1 

5 

 

1 

 

2 

6 

 

9 

7 

 

2 
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Soal Evaluasi 

Nama Sekolah : SD Negeri Mangunsari 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

KOMPETENSI DASAR 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air  

INDIKATOR  

1. Menyebutkan cara penghematan air 

2. Menyebutkan manfaat penghematan air 

3. Menyebutkan dampak pemborosan air 

 

A. Marilah menyilang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk .... 

a. bahan makanan 

b. bahan bangunan 

c. mencuci 

d. bermain 

 

NAMA : 

KELAS : 

NO.ABSEN : 

. 

 

 

4. 
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2. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari 

manusia, kecuali .... 

a. mencuci    

b. mandi   

c. minum  

d. mengecat 

3. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi, masak, 

dan lain-lain harus .... 

a. boros    

b. hemat 

c. seenaknya 

 d. berlebihan 

4. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air  

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

5. Yang merupakan contoh cara penghematan air adalah, kecuali .... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian dengan banyak air 

d. mencuci kendaran jika kotor 
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6. Di bawah ini merupakan contoh pemanfaatan air dalam bidang teknologi 

adalah. . . . 

a. banjir   

b. mengecat  

c. membuat bahan bangunan 

d.PLTA  

7. Dampak dari pemborosan air adalah. . . . 

a. banyaknya makanan 

b. sulitnya air bersih 

c. berlimpahnya cadangan air 

d. tidak ada penyakit kulit 

8. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu . . . . 

a. mencuci pakaian setiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin setiap hari 

c. menyirami tanaman dengan air keran 

d. mematikan keran setelah selesai digunakan 

9. Pemanfaatan air dalam bidang pertanian adalah. . . . 

a. irigasi   

b. kulturasi 

c. reboisasi  

d. sirkulasi 
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10. Sumber air dibedakan menjadi dua, yaitu sumber air alami dan sumber air 

buatan. Yang merupakan sumber air alami adalah .... 

a. PAM   

b. irigasi 

c.waduk  

d. mata air 

B. Isilah titik-titik  di bawah ini! 

1. Sebutkan 3 sumber air buatan! 

2. Jelaskan dampak pemborosan air! 

3.  Apa saja tindakan yang harus kita lakukan untuk menghemat air? 

4.  Sebutkan manfaat menghemat air! 

5.  Manakah di bawah ini yang merupakan kegiatan pemborosan air? 

- menggosok gigi dengan air secukupnya 

- menyiram bunga dengan banyak air 

- menutup kran setelah digunakan 

- menggunakan air untuk bermain-main 

- mencuci kendaran jika kotor 

- mencuci kendaraan yang masih bersih 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Jawaban Pilihan Ganda 

1. C  6. D 

2. D  7. B 

3. B  8. D 

4. A  9. A 

5. C  10. D 

 

B. Jawaban Isian Singkat 

1. PAM, sumur buatan, irigasi, waduk 

2. - Sulitnya air bersih. 

- Banyaknya penyakit kulit karena dengan ketersediaan air yang sedikit banyak 

orang yang tidak mandi dan menyebabkan penyakit kulit. 

- Kelaparan karena air yang digunakan untuk tumbuh tanaman pangan tidak 

cukup untuk tanaman tersebut. 

3. - mematikan keran setelah selesai digunakan  

    - menggosok gigi dengan air secukupnya 

    - mencuci kendaran jika kotor 
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4. - Dengan menghemat air, kita akan turut berperan dalam memelihara salah satu 

sumber kehidupan kita. 

- Mengurangi terjadinya kekeringan 

- Menjaga cadangan air dalam tanah 

- Mencegah munculnya penyakit kulit 

5. - menyiram bunga dengan banyak air 

    - menggunakan air untuk bermain-main 

    - mencuci kendaraan yang masih bersih 

 

Skor penilaian : 

Nilai
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Lampiran 4 

       Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

Dalam Pembelajaran IPA  pada Siswa Kelas V SDN Mangunsari  Melalui 

Metode TPS dengan Media CD Pembelajaran 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

 

Pembelajaran IPA Melalui 

Metode TPS dengan Media 

CD Pembelajaran 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

IPA Melalui Metode TPS 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan 

bertanya 

4. Keterampilan 

menggunakan variasi 

5. Keterampilan 

memberi penguatan 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

7. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

8. Keterampilan 

membimbing diskusi 

dan kelompok kecil 

1. Guru menyiapkan media 

pembelajaran berupa CD 

Pembelajaran yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran  
2. Guru memberikan penjelasan 

mengenai penggunaan media 

CD Pembelajaran yang akan 

diberikan pada setiap siswa 

3. Guru mengkondisikan tempat 

duduk siswa untuk saling 

berpasangan dengan teman 

sebangku dan terdekat 

4. Guru menayangkan CD 

Pembelajaran yang telah 

disiapkan, kemudian siswa 

diminta untuk berpikir 

sendiri tentang masalah yang 

ditampilkan dalam CD 

Pembelajaran tersebut 

5. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk berpasangan 

dengan teman sebangku dan 

terdekat untuk 

mendiskusikan masalah yang 

terdapat dalam CD 

Pembelajaran yang telah 

mereka lihat dan 

mengerjakan LK yang 

diberikan. Interaksi selama 

waktu yang disediakan dapat 

saling membantu 

menyatukan jawaban 

 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan 

mengadakan variasi 

gaya mengajar 

4. Keterampilan 

mengelola kelas 

5. Keterampilan 

memberikan penguatan. 

6. Keterampilan 

menerapkan metode 

TPS (Think-Pair-Share) 

dengan media CD 

Pembelajaran 

7. Keterampilan 

menggunakan media 

CD Pembelajaran 

8. Keterampilan menutup 

pelajaran 
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6. Guru meminta pasangan-

pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas atas 

jawaban apa yang telah 

mereka bicarakan 
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Lampiran 5 

Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

Dalam Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V SDN Mangunsari Melalui 

Metode TPS dengan Media CD Pembelajaran 

Aktivitas Siswa 

Pembelajaran IPA Melalui 

Metode TPS dengan Media 

CD Pembelajaran 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran IPA 

Melalui Metode TPS 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

1. Aktivitas Melihat, 

seperti membaca, 

melihat gambar-gambar, 

mengamati demonstrasi, 

pameran, atau 

mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2. Aktivitas Lisan (oral), 

seperti mengemukakan 

suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan, 

seperti mendengarkan 

penyajian bahan, 

mendengarkan 

percakapan atau diskusi 

kelompok, 

mendengarkan suatu 

diskusi. 

4. Aktivitas menulis, 

seperti menulis cerita, 

menulis laporan, 

memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan 

mengisi angket.  

5. Aktivitas menggambar, 

seperti menggambar, 

1. Guru menyiapkan media 

pembelajaran berupa CD 

Pembelajaran yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran  
2. Guru memberikan penjelasan 

mengenai penggunaan media 

CD Pembelajaran yang akan 

diberikan pada setiap siswa 

3. Guru mengkondisikan tempat 

duduk siswa untuk saling 

berpasangan dengan teman 

sebangku dan terdekat 

4. Guru menayangkan CD 

Pembelajaran yang telah 

disiapkan, kemudian siswa 

diminta untuk berpikir 

sendiri tentang masalah yang 

ditampilkan dalam CD 

Pembelajaran tersebut 

5. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk berpasangan 

dengan teman sebangku dan 

terdekat untuk 

mendiskusikan masalah yang 

terdapat dalam CD 

Pembelajaran yang telah 

mereka lihat dan 

mengerjakan LK yang 

diberikan. Interaksi selama 

waktu yang disediakan dapat 

1. Kesiapan belajar 

siswa 

2. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran  

3. Kemampuan 

menjawab pertanyaan 

guru 

4. Kemampuan 

menyampaikan 

pendapat/ ide 

5. Memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang materi IPA 

6. Mengamati dan 

menyimak tampilan 

CD Pembelajaran 

7. Kemampuan 

menyampaikan 

jawaban  

8. Kemampuan 

mengerjakan soal 

evaluasi 
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membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Aktivitas Metrik, seperti 

melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, 

membuat model, 

menyelenggarakan 

pameran, menari dan 

berkebun 

7. Aktivitas Mental, seperti 

mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, 

mengambil keputusan 

8. Aktivitas emosional, 

seperti menaruh minat, 

gembira, merasa bosan, 

berani, tenang, gugup. 

saling membantu 

menyatukan jawaban 

6. Guru meminta pasangan-

pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas atas 

jawaban apa yang telah 

mereka bicarakan 
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Lampiran 6 

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model  Think-Pair-Share 

Dengan Media Cd Pembelajaran Pada Siswa Kelas V SDN Mangunsari 

Semarang 

No

. 

Variabel Indikator Sumber Alat / Instrumen 

pengumpul data 

1. 

 

Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran IPA 

melalui metode 

Think-Pair-Share 

dengan media CD 

Pembelajaran 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar 

4. Keterampilan mengelola 

kelas 

5. Keterampilan 

memberikan penguatan. 

6. Keterampilan 

menerapkan metode TPS 

(Think-Pair-Share) 

dengan media CD 

Pembelajaran 

7. Keterampilan 

menggunakan media CD 

Pembelajaran 

8. Keterampilan menutup 

pelajaran 

- Guru 

- Foto 

- Video 

 

- lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- lembar 

wawancara 

- Angket 

respon 

siswa 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui metode 

Think-Pair-Share 

dengan media CD 

Pembelajaran 

1. Kesiapan belajar siswa 

2. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran  

3. Kemampuan menjawab 

pertanyaan guru 

4. Kemampuan 

menyampaikan 

pendapat/ ide 

5. Memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi IPA 

6. Mengamati dan 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

 

 

- lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Angket 
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menyimak tampilan CD 

Pembelajaran 

7. Kemampuan menangapi 

jawaban teman 

8. Kemampuan 

mengerjakan soal 

evaluasi 

3. Keterampilan 

siswa dalam 

memahami materi 

Stuktur bumi dan 

daur hidup air. 

1. Menyebutkan struktur 

bumi. 

2. Menyebutkan struktur 

matahari 

3. Menguraikan daur air 

4. Menjelaskan kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhi daur hidup 

air  

5. Menjelaskan cara 

penghematan air 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

 

- Lembar 

penilaian 

ketrampilan 

membaca 

permulaan 

- Lembar soal 

tertulis 
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Lampiran 7 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus ke I 

 

Nama Guru  : Sarwo Edi Wibowo 

Nama SD  : SDN Mangunsari 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Kamis/11 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No 

Indikator Deskriptor 

Skor 

Penilaian 

Ket 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Keterampi

lan 

membuka 

pelajaran 

1. Mengadakan apersepsi  

2. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

3. Memberikan motivasi siswa pada 

awal pembelajaran 

4. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

    

 

2. Keterampi

lan 

Menjelask

an 

1. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

2. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipahami siswa 

3. Menggunakan ilustrasi/ contoh 
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lingkungan sekitar untuk 

memperjelas 

4. Menganalisa kata yang ada di dalam 

gambar 

3. Keterampi

lan 

mengadak

an variasi 

gaya 

mengajar 

1. Kejelasan suara guru 

2. Variasi posisi guru dalam 

pembelajaran 

3. Variasi kegiatan dalam kelas  

4. Variasi perubahan mimik dan gerak 

    

 

4. Keterampi

lan 

mengelola 

kelas 

1. Menciptakan kondisi kelas yang 

baik 

2. Melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran 

3. Membantu siswa/ kelompok yang 

mengalami kesulitan 

4. Memilih salah satu siswa untuk 

maju kedepan untuk membacakan 

hasil diskusi 

    

 

5. Keterampi

lan 

memberi 

penguatan 

1. Memberi penguatan verbal 

2. Memberi penguatan gestural  

3. Memberi penguatan dengan bahasa 

yang singkat, padat dan jelas 

4. Memberi penguatan dengan kegiatan 

yang menyenangkan 

    

 

6. Keterampi

lan 

menerapka

n metode 

TPS 

(Think-

Pair-

Share)  

1. Menjelaskan penggunaan model 

TPS kepada siswa dengan baik 

2. Memberikan waktu pada siswa 

berpikir secara individu (Think) 

3. Membentuk kelompok berpasangan 

(Pair) 

4. Memberi kesempatan siswa 

menyampaikan jawaban kelompok 

(Share)  

    

 

7. Keterampi

lan  

mengguna

kan CD 

Pembelaja

ran 

1. Menjelaskan muatan materi yang 

ada pada CD Pembelajaran 

2. Media CD Pembelajaran terlihat 

oleh semua siswa 

3. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 

4. Mengelola waktu sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

    

 

8. Keterampi

lan 

menutup 

pelajaran 

1. Membuat simpulan 

2. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 
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3. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

4. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                 Semarang, 11 April 2013 

Observer,   
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Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Siklus I  

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 2 

2 Keterampilan menjelaskan 2 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 2 

4 Keterampilan mengelola kelas 2 

5 Keterampilan memberikan penguatan 2 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 3 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 2 

8 Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 18 

Kriteria Baik 

Persentase 56,25% 

 
Semarang, 11 April 2013 

Guru kelas V   
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Lampiran 8 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus ke II 

 

Nama Guru  : Sarwo Edi Wibowo 

Nama SD  : SDN Mangunsari 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Sabtu/13 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No 

Indikator Deskriptor 

Skor 

Penilaian 

Ket 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Keterampi

lan 

membuka 

pelajaran 

1. Mengadakan apersepsi  

2. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

3. Memberikan motivasi siswa pada 

awal pembelajaran 

4. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

    

 

2. Keterampi

lan 

Menjelask

an 

1. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

2. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipahami siswa 
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3. Menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan sekitar untuk 

memperjelas 

4. Menganalisa kata yang ada di dalam 

gambar 

3. Keterampi

lan 

mengadak

an variasi 

gaya 

mengajar 

1. Kejelasan suara guru 

2. Variasi posisi guru dalam 

pembelajaran 

3. Variasi kegiatan dalam kelas  

4. Variasi perubahan mimik dan gerak 

    

 

4. Keterampi

lan 

mengelola 

kelas 

1. Menciptakan kondisi kelas yang 

baik 

2. Melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran 

3. Membantu siswa/ kelompok yang 

mengalami kesulitan 

4. Memilih salah satu siswa untuk 

maju kedepan untuk membacakan 

hasil diskusi 

    

 

5. Keterampi

lan 

memberi 

penguatan 

1. Memberi penguatan verbal 

2. Memberi penguatan gestural  

3. Memberi penguatan dengan bahasa 

yang singkat, padat dan jelas 

4. Memberi penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan 

    

 

6. Keterampi

lan 

menerapka

n metode 

TPS 

(Think-

Pair-

Share)  

1. Menjelaskan penggunaan model 

TPS kepada siswa dengan baik 

2. Memberikan waktu pada siswa 

berpikir secara individu (Think) 

3. Membentuk kelompok berpasangan 

(Pair) 

4. Memberi kesempatan siswa 

menyampaikan jawaban kelompok 

(Share)  

    

 

7. Keterampi

lan  

mengguna

kan CD 

Pembelaja

ran 

1. Menjelaskan muatan materi yang 

ada pada CD Pembelajaran 

2. Media CD Pembelajaran terlihat 

oleh semua siswa 

3. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 

4. Mengelola waktu sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 
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8. Keterampi

lan 

menutup 

pelajaran 

1. Membuat simpulan 

2. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

3. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

4. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

    

 

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                  Semarang, 13 April 2013 

Observer,   
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Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus II 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 

2 Keterampilan menjelaskan 3 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4 Keterampilan mengelola kelas 3 

5 Keterampilan memberikan penguatan 2 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 3 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 3 

8 Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 23 

Kriteria  Baik 

Persentase 71,88% 

 

Semarang, 13 April 2013 

Guru kelas V   
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Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus ke III 

 

Nama Guru  : Sarwo Edi Wibowo 

Nama SD  : SDN Mangunsari 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Kamis/18 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No 

Indikator Deskriptor 

Skor 

Penilaian 

Ket 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Keterampi

lan 

membuka 

pelajaran 

1. Mengadakan apersepsi  

2. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

3. Memberikan motivasi siswa pada 

awal pembelajaran 

4. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

    

 

2. Keterampi

lan 

Menjelask

an 

1. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

2. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipahami siswa 
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3. Menggunakan ilustrasi/ contoh 

lingkungan sekitar untuk 

memperjelas 

4. Menganalisa kata yang ada di dalam 

gambar 

3. Keterampi

lan 

mengadak

an variasi 

gaya 

mengajar 

1. Kejelasan suara guru 

2. Variasi posisi guru dalam 

pembelajaran 

3. Variasi kegiatan dalam kelas  

4. Variasi perubahan mimik dan gerak 

    

 

4. Keterampi

lan 

mengelola 

kelas 

1. Menciptakan kondisi kelas yang 

baik 

2. Melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran 

3. Membantu siswa/ kelompok yang 

mengalami kesulitan 

4. Memilih salah satu siswa untuk 

maju kedepan untuk membacakan 

hasil diskusi 

    

 

5. Keterampi

lan 

memberi 

penguatan 

1. Memberi penguatan verbal 

2. Memberi penguatan gestural  

3. Memberi penguatan dengan bahasa 

yang singkat, padat dan jelas 

4. Memberi penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan 

    

 

6. Keterampi

lan 

menerapka

n metode 

TPS 

(Think-

Pair-

Share)  

1. Menjelaskan penggunaan model 

TPS kepada siswa dengan baik 

2. Memberikan waktu pada siswa 

berpikir secara individu (Think) 

3. Membentuk kelompok berpasangan 

(Pair) 

4. Memberi kesempatan siswa 

menyampaikan jawaban kelompok 

(Share)  

    

 

7. Keterampi

lan  

mengguna

kan CD 

Pembelaja

ran 

1. Menjelaskan muatan materi yang 

ada pada CD Pembelajaran 

2. Media CD Pembelajaran terlihat 

oleh semua siswa 

3. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 

4. Mengelola waktu sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 
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8. Keterampi

lan 

menutup 

pelajaran 

1. Membuat simpulan 

2. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

3. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

4. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

    

 

Jumlah Skor  

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                 Semarang, 18 April 2013 

Observer,   

 

 

 

                                                                                 

 

 



257 
 

 
 

Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus III 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Think-Pair-Share dengan Media CD Pembelajaran 

Perolehan 

Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 

2 Keterampilan menjelaskan 3 

3 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4 Keterampilan mengelola kelas 3 

5 Keterampilan memberikan penguatan 3 

6 Keterampilan menggunakan model Think-Pair-Share 4 

7 Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 4 

8 Keterampilan menutup pelajaran 4 

Jumlah skor yang diperoleh 28 

Kriteria Sangat 

Baik 

Persentase 87,50% 

 
Semarang, 18 April 2013 

Guru kelas V   
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Lampiran 10 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ke I 

 

Nama   :  

Kelas/Semester : V/2 

Hari / Tanggal  : Kamis/11 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No

.  
Indikator Deskriptor 

Skor Penilaian Ket 

1 2 3 4  

1. 

 

 

 

Kesiapan 

belajar siswa 

 

1. Siswa datang tepat waktu dengan 

memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai 

2. Siswa membawa alat tulis untuk 

belajar 

3. Siswa menyiapkan buku pelajaran 

yang digunakan untuk belajar  

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru 

    

 

 

 

 

2. Keterlibatan 

siswa dalam 

pembelajaran 

 

 

1. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir 

2. Siswa terlibat mencari informasi yang 

akan dipelajari 

3. Siswa terlibat secara emosional, fisik 

dan intelektual selama pembelajaran 
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4. Siswa berantusias dalam pembelajaran 

3. Menyimak 

tampilan CD 

Pembelajaran 

 

1. Tidak berbicara sendiri atau 

menimbulkan kegaduhan 

2. Memperhatikan CD Pembelajaran 

yang ditampilkan oleh guru. 

3. Mencatat informasi yang penting saat 

memperhatikan media  

4. Mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan media yang 

ditampilkan  

    

 

4. Terampil 

mengemukak

an ide 

(Think) 

 

1. Siswa berpikir sesuai dengan waktu 

yang ditentukan guru 

2. Siswa menyampaikan ide atau 

jawaban mengenai pertanyaan yang 

diberikan guru berkaitan dengan 

media. 

3. Siswa menyampaikan ide dengan 

kalimat sederhana yang mudah 

dimengerti  

4. Siswa menyampaikan ide dengan 

suara yang terdengar jelas. 

    

 

5. Kemampuan 

siswa 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

(Pair) 

1. Siswa berpasangan dalam satu meja 

2. Siswa bertukar ide/jawaban dalam 

berpasangan 

3. Setiap pasangan menuliskan jawaban 

kelompok 

4. Siswa berdiskusi sesuai waktu yang 

ditentukan 

    

 

6. Kemampuan 

siswa 

mempresenta

sikan hasil 

kelompok 

(Share) 

1. Siswa berani maju  ke depan kelas  

2. Siswa menjelaskan jawaban hasil 

diskusi 

3. Memberikan tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan kelompok lain 

4. Siswa merespon tanggapan yang 

muncul 

    

 

7. Kemampuan 

mengerjakan 

soal evaluasi 

1. Siswa mampu mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang 

2. Siswa mengerjakan soal secara 

mandiri 

3. Siswa mulai mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru 

4. Siswa mengumpulkan lembar jawaban 

dengan tepat waktu 

    

 



260 
 

 
 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 7x4 = 28. Jadi terdapat data (n) = (28-0)+1= 29. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 7,5  jadi nilai Q1 adalah 6,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 15 jadi nilai Q2 adalah 14 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 29+1)  

   = 22,5 jadi nilai Q3 adalah 21,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 21,5 Baik (B) Tuntas 

6,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 6,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                     

                                                                                     Semarang, 11 April 2013 

                                                                                                Observer,           

 

 

                                                                                         Muhammad Zaky A. 

            NIM. 1401409133 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 SP 3 2 2 1 3 2 3 16 2,28 

2 DY 3 2 2 2 4 2 4 19 2,71 

3 TR 3 3 3 2 4 2 4 21 3,00 

4 SC 3 2 2 1 3 2 3 16 2,28 

5 ADS 3 2 2 1 4 2 4 18 2,57 

6 MI 3 3 3 2 4 2 4 21 3,00 

7 ADF 3 2 2 2 4 1 3 17 2,42 

8 NDN 3 2 2 2 4 2 4 19 2,71 

9 NZA 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

10 SCA 3 3 3 3 4 1 4 21 3,00 

11 ZMA 3 3 3 2 4 1 4 20 2,85 

12 DES 2 2 2 2 4 1 3 16 2,28 

13 NH 3 3 2 3 4 2 4 21 3,00 

14 HPS 3 3 3 2 4 2 4 21 3,00 

15 FN 3 2 1 2 3 0 3 14 2,00 

16 MM 2 2 2 1 4 2 3 16 2,28 

17 RAY 2 3 2 1 4 2 3 17 2,42 

18 MIN 3 1 2 1 3 2 3 15 2,14 

19 PA 3 3 2 2 4 2 4 20 2,85 

20 RWA 3 3 2 2 4 2 4 20 2,85 

21 MGP 2 1 1 1 3 0 3 11 1,57 

22 RDR 3 3 2 2 4 2 4 20 2,85 

23 HSS 3 2 2 2 3 2 3 17 2,42 

24 LFLA 3 3 2 3 4 2 4 21 3,00 

Jumlah 68 58 51 45 90 41 86 439 62,62 

Rata-rata 2,83 2,41 2,12 1,87 3,75 1,70 3,58 18,29 2,60 

Persentase 65,32% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

  Semarang, 11 April 2013 

     Observer  

 

                                                                                                Muhammad Zaky 

                    NIM. 1401409133 
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Lampiran 11 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ke II 

 

Nama   :  

Kelas/Semester : V/2 

Hari / Tanggal  : Sabtu/13 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No

.  
Indikator Deskriptor 

Skor Penilaian Ket 

1 2 3 4  

1. 

 

 

 

Kesiapan 

belajar siswa 

 

1. Siswa datang tepat waktu dengan 

memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai 

2. Siswa membawa alat tulis untuk 

belajar 

3. Siswa menyiapkan buku pelajaran 

yang digunakan untuk belajar  

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru 

    

 

 

 

 

2. Keterlibatan 

siswa dalam 

pembelajaran 

 

 

1. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir 

2. Siswa terlibat mencari informasi yang 

akan dipelajari 

3. Siswa terlibat secara emosional, fisik 
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dan intelektual selama pembelajaran 

4. Siswa berantusias dalam pembelajaran 

3. Menyimak 

tampilan CD 

Pembelajaran 

 

1. Tidak berbicara sendiri atau 

menimbulkan kegaduhan 

2. Memperhatikan CD Pembelajaran 

yang ditampilkan oleh guru. 

3. Mencatat informasi yang penting saat 

memperhatikan media  

4. Mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan media yang 

ditampilkan  

    

 

4. Terampil 

mengemukak

an ide 

(Think) 

 

1. Siswa berpikir sesuai dengan waktu 

yang ditentukan guru 

2. Siswa menyampaikan ide atau jawaban 

mengenai pertanyaan yang diberikan 

guru berkaitan dengan media. 

3. Siswa menyampaikan ide dengan 

kalimat sederhana yang mudah 

dimengerti  

4. Siswa menyampaikan ide dengan 

suara yang terdengar jelas. 

    

 

5. Kemampuan 

siswa 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

(Pair) 

1. Siswa berpasangan dalam satu meja 

2. Siswa bertukar ide/jawaban dalam 

berpasangan 

3. Setiap pasangan menuliskan jawaban 

kelompok 

4. Siswa berdiskusi sesuai waktu yang 

ditentukan 

    

 

6. Kemampuan 

siswa 

mempresenta

sikan hasil 

kelompok 

(Share) 

1. Siswa berani maju  ke depan kelas  

2. Siswa menjelaskan jawaban hasil 

diskusi 

3. Memberikan tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan kelompok lain 

4. Siswa merespon tanggapan yang 

muncul 

    

 

7. Kemampuan 

mengerjakan 

soal evaluasi 

1. Siswa mampu mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang 

2. Siswa mengerjakan soal secara 

mandiri 

3. Siswa mulai mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru 

4. Siswa mengumpulkan lembar jawaban 

dengan tepat waktu 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 7x4 = 28. Jadi terdapat data (n) = (28-0)+1= 29. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 7,5  jadi nilai Q1 adalah 6,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 15 jadi nilai Q2 adalah 14 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 29+1)  

   = 22,5 jadi nilai Q3 adalah 21,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 21,5 Baik (B) Tuntas 

6,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 6,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                     

                                                                                     Semarang, 13 April 2013 

                                                                                                Observer,           

 

 

                                                                                         Muhammad Zaky A. 

            NIM. 1401409133 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 SP 3 2 2 2 3 2 3 17 2,42 

2 DY 4 3 2 2 4 3 4 22 3,14 

3 TR 3 3 3 2 4 2 4 21 3,00 

4 SC 3 3 2 1 3 2 3 17 2,42 

5 ADS 3 3 2 2 4 2 4 20 2,85 

6 MI 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

7 ADF 3 3 3 2 4 2 3 20 2,85 

8 NDN 3 2 2 2 4 2 4 19 2,71 

9 NZA 3 3 4 3 4 4 4 25 3,57 

10 SCA 4 3 4 3 4 2 4 24 3,42 

11 ZMA 4 3 4 3 4 4 4 26 3,71 

12 DES 3 2 2 2 4 2 3 18 2,57 

13 NH 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

14 HPS 4 3 4 2 4 2 4 24 3,42 

15 FN 3 2 2 2 3 3 3 16 2,28 

16 MM 2 2 2 2 4 1 3 18 2,57 

17 RAY 3 3 2 2 4 2 3 19 2,71 

18 MIN 3 2 2 2 3 2 4 18 2,57 

19 PA 3 3 2 2 4 2 4 20 2,85 

20 RWA 3 3 2 3 4 3 4 21 3,00 

21 MGP 3 2 2 1 3 1 3 16 2,28 

22 RDR 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

23 HSS 3 2 2 2 3 2 3 17 2,42 

24 LFLA 4 3 3 3 4 3 4 24 3,42 

Jumlah 76 64 62 53 91 54 88 488 69,6 

Rata-rata 3,16 2,66 2,58 2,20 3,79 2,25 3,66 20,33 2,9 

Persentase 72,6% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

  Semarang, 13 April 2013 

     Observer  

 

                                                                                                Muhammad Zaky 

                    NIM. 1401409133 
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Lampiran 12 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ke III 

 

Nama   :  

Kelas/Semester : V/2 

Hari / Tanggal  : Kamis/18 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika tidak ada deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

No

.  
Indikator Deskriptor 

Skor Penilaian Ket 

1 2 3 4  

1. 

 

 

 

Kesiapan 

belajar siswa 

 

1. Siswa datang tepat waktu dengan 

memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai 

2. Siswa membawa alat tulis untuk 

belajar 

3. Siswa menyiapkan buku pelajaran 

yang digunakan untuk belajar  

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru 

    

 

 

 

 

2. Keterlibatan 

siswa dalam 

pembelajaran 

 

 

1. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir 

2. Siswa terlibat mencari informasi yang 

akan dipelajari 

3. Siswa terlibat secara emosional, fisik 

dan intelektual selama pembelajaran 
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4. Siswa berantusias dalam pembelajaran 

3. Menyimak 

tampilan CD 

Pembelajaran 

 

1. Tidak berbicara sendiri atau 

menimbulkan kegaduhan 

2. Memperhatikan CD Pembelajaran 

yang ditampilkan oleh guru. 

3. Mencatat informasi yang penting saat 

memperhatikan media  

4. Mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan media yang 

ditampilkan  

    

 

4. Terampil 

mengemukak

an ide 

(Think) 

 

1. Siswa berpikir sesuai dengan waktu 

yang ditentukan guru 

2. Siswa menyampaikan ide atau 

jawaban mengenai pertanyaan yang 

diberikan guru berkaitan dengan 

media. 

3. Siswa menyampaikan ide dengan 

kalimat sederhana yang mudah 

dimengerti  

4. Siswa menyampaikan ide dengan 

suara yang terdengar jelas. 

    

 

5. Kemampuan 

siswa 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

(Pair) 

1. Siswa berpasangan dalam satu meja 

2. Siswa bertukar ide/jawaban dalam 

berpasangan 

3. Setiap pasangan menuliskan jawaban 

kelompok 

4. Siswa berdiskusi sesuai waktu yang 

ditentukan 

    

 

6. Kemampuan 

siswa 

mempresenta

sikan hasil 

kelompok 

(Share) 

4. Siswa berani maju  ke depan kelas  

5. Siswa menjelaskan jawaban hasil 

diskusi 

6. Memberikan tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan kelompok lain 

5. Siswa merespon tanggapan yang 

muncul 

    

 

7. Kemampuan 

mengerjakan 

soal evaluasi 

1. Siswa mampu mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang 

2. Siswa mengerjakan soal secara 

mandiri 

3. Siswa mulai mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru 

4. Siswa mengumpulkan lembar jawaban 

dengan tepat waktu 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 7x4 = 28. Jadi terdapat data (n) = (28-0)+1= 29. 

Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 7,5  jadi nilai Q1 adalah 6,5 

Letak Q2  =  ( n+1 ) =  ( 29+1 ) 

   = 15 jadi nilai Q2 adalah 14 

Letak Q3   =  ( n+1) =  ( 29+1)  

   = 22,5 jadi nilai Q3 adalah 21,5 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 21,5 Baik (B) Tuntas 

6,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 6,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kategori . . . .                                                                     

                                                                                     Semarang,18 April 2013 

                                                                                                Observer,           

 

 

                                                                                         Muhammad Zaky A. 

            NIM. 1401409133 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 SP 4 3 3 2 4 3 3 22 3,14 

2 DY 4 3 3 3 4 4 4 25 3,57 

3 TR 4 3 3 3 4 3 4 24 3,42 

4 SC 4 3 3 2 4 3 4 23 3,28 

5 ADS 4 3 3 2 4 3 4 23 3,28 

6 MI 4 4 3 3 4 3 4 25 3,57 

7 ADF 4 3 3 3 4 2 4 23 3,28 

8 NDN 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

9 NZA 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 

10 SCA 4 4 4 4 4 3 4 27 3,85 

11 ZMA 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 

12 DES 3 3 3 2 4 2 3 20 2,85 

13 NH 4 4 3 4 4 3 4 26 3,71 

14 HPS 4 4 4 3 4 3 4 26 3,71 

15 FN 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

16 MM 3 3 3 3 4 2 3 21 3,00 

17 RAY 4 3 3 3 4 2 4 23 3,28 

18 MIN 3 2 3 3 4 2 4 21 3,00 

19 PA 3 3 3 3 4 2 4 22 3,14 

20 RWA 4 4 3 3 4 3 4 25 3,57 

21 MGP 3 3 3 2 3 2 3 19 2,71 

22 RDR 4 4 4 3 4 2 4 25 3,57 

23 HSS 3 3 3 3 3 2 3 20 2,85 

24 LFLA 4 4 4 3 4 3 4 26 3,71 

Jumlah 88 80 78 71 94 64 91 566 80,77 

Rata-rata 3,66 3,33 3,25 2,95 3,91 2,66 3,79 20,33 2,9 

Persentase 84,20% 

Kriteria  Sangat Baik 

Kualifikasi Tuntas 

  Semarang, 18 April 2013 

     Observer  

 

                                                                                                Muhammad Zaky 

                    NIM. 1401409133 
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Lampiran 13 

DAFTAR NILAI IPA SIKLUS  I KELAS V 

SDN MANGUNSARI SEMARANG 

No. Nama Siswa Siklus I Kriteria 

1 SP 55 Tidak Tuntas 

2 DY 72,5 Tuntas 

3 TR 50 Tidak Tuntas 

4 SC 62,5 Tidak Tuntas 

5 ADS 70 Tuntas 

6 MI 65 Tuntas 

7 ADF 90 Tuntas 

8 NDN 100 Tuntas 

9 NZA 55 Tidak Tuntas 

10 SCA 95 Tuntas 

11 ZMA 85 Tuntas 

12 DES 60 Tidak Tuntas 

13 NH 87,5 Tuntas 

14 HPS 75 Tuntas 

15 FN 75 Tuntas 

16 MM 40 Tidak Tuntas 

17 RAY 45 Tidak Tuntas 

18 MIN 55 Tidak Tuntas 

19 PA 70 Tuntas 

20 RWA 85 Tuntas 

21 MGP 77,5 Tuntas 

22 RDR 35 Tidak Tuntas 

23 HSS 65 Tuntas 

24 LFLA 80 Tuntas 
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Lampiran 14 

DAFTAR NILAI IPA SIKLUS  II KELAS V 

SDN MANGUNSARI SEMARANG 

No. Nama Siswa Siklus II Kriteria 

1 SP 55 Tidak Tuntas 

2 DY 75 Tuntas 

3 TR 45 Tidak Tuntas 

4 SC 70 Tuntas 

5 ADS 80 Tuntas 

6 MI 80 Tuntas 

7 ADF 95 Tuntas 

8 NDN 90 Tuntas 

9 NZA 75 Tuntas 

10 SCA 95 Tuntas 

11 ZMA 80 Tuntas 

12 DES 65 Tuntas 

13 NH 85 Tuntas 

14 HPS 72,5 Tuntas 

15 FN 75 Tuntas 

16 MM 60 Tidak Tuntas 

17 RAY 60 Tidak Tuntas 

18 MIN 45 Tidak Tuntas 

19 PA 75 Tuntas 

20 RWA 80 Tuntas 

21 MGP 60 Tidak Tuntas 

22 RDR 35 Tidak Tuntas 

23 HSS 75 Tuntas 

24 LFLA 70 Tuntas 
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Lampiran 15 

DAFTAR NILAI IPA SIKLUS  III KELAS V 

SDN MANGUNSARI SEMARANG 

No. Nama Siswa Siklus III Kriteria 

1 SP 60 Tidak Tuntas 

2 DY 80 Tuntas 

3 TR 57,5 Tidak Tuntas 

4 SC 70 Tuntas 

5 ADS 100 Tuntas 

6 MI 75 Tuntas 

7 ADF 90 Tuntas 

8 NDN 87,5 Tuntas 

9 NZA 85 Tuntas 

10 SCA 100 Tuntas 

11 ZMA 85 Tuntas 

12 DES 70 Tuntas 

13 NH 95 Tuntas 

14 HPS 92,5 Tuntas 

15 FN 75 Tuntas 

16 MM 65 Tuntas 

17 RAY 65 Tuntas 

18 MIN 40 Tidak Tuntas 

19 PA 85 Tuntas 

20 RWA 100 Tuntas 

21 MGP 72,5 Tuntas 

22 RDR 65 Tuntas 

23 HSS 72,5 Tuntas 

24 LFLA 67,5 Tuntas 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I, II, dan III 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1 SP 55 55 55 60 

2 DY 56,6 72,5 75 80 

3 TR 71,6 50 45 57,5 

4 SC 43,3 62,5 70 70 

5 ADS 56,6 70 80 100 

6 MI 55 65 80 75 

7 ADF 90 90 95 90 

8 NDN 76,6 100 90 87,5 

9 NZA 55 55 75 85 

10 SCA 70 95 95 100 

11 ZMA 81,6 85 80 85 

12 DES 50 60 65 70 

13 NH 80 87,5 85 95 

14 HPS 85 75 72,5 92,5 

15 FN 63,3 75 75 75 

16 MM 46,6 40 60 65 

17 RAY 51,6 45 60 65 

18 MIN 70 55 45 40 

19 PA 61,6 70 75 85 

20 RWA 70 85 80 100 

21 MGP 51,6 77,5 60 72,5 

22 RDR 58,3 35 35 65 

23 HSS 60 65 75 72,5 

24 LFLA 63,3 80 70 67,5 

Nilai Terendah 43,3 35 35 40 

Nilai Tertinggi 90        100          95        100 

Jumlah 1522,6 1650 1697,5 1855 
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Lampiran 17 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

Nama SD : SDN Mangunsari 

Nama Guru : Sarwo Edi Wibowo 

Kelas / Jumlah Siswa : V / 24 siswa 

Hari / Tanggal : Kamis, 11 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan media CD Pembelajaran! 

Sebelum pembelajaran dimulai dalam pra kegiatan guru mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kegiatan berdoa tidak 

dilakukan karena pembelajaran tidak dilakukan pada jam pertama. Guru 

menuliskan judul materi struktur bumi. Berikut adalah hal hal yang ditemukan 

saat pembelajaran berlangsung: 

a. Guru belum mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan 

diajarkan. 

b. Guru belum maksimal dalam mengkondisikan kelas. 

c. Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran 

guru belum menjelaskan muatan materi yang ada pada CD Pembelajaran. 

d. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok/tim guru belum 

membantu kolompok/tim yang mengalami kesulitan. 
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e. Siswa belum tenang dalam mengikuti pelajaran. 

f. Sebagian siswa belum aktif menyampaikan pendapat atau ide. 

g. Siswa belum bertanya apabila dalam menangkap informasi kurang jelas. 

h. Siswa belum berani untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain 

Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membuat simpulan secara 

bersama-sama. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. Namun guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil belajar.  

    Semarang, 11 April 2013 

        Observer  

 

 

 

             Muhammad Zaky. A. 
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Lampiran 18 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

Nama SD : SDN Mangunsari 

Nama Guru : Sarwo Edi Wibowo 

Kelas / Jumlah Siswa : V / 24 siswa 

Hari / Tanggal : Sabtu, 13 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan media CD Pembelajaran! 

Guru menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan 

menuliskan judul materi daur air. Dalam kegiatan pembelajaran ditemukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Guru belum memberikan motivasi kepada siswa pada awal pembelajaran. 

b. Guru belum maksimal dalam mengkondisikan kelas. 

c. Guru belum mengelola waktu sesuai dengan rencana pembelajaran. 

d. Siswa belum tenang dalam mengikuti pelajaran. 

e. Sebagian siswa belum aktif menyampaikan pendapat atau ide. 

f. Beberapa siswa sudah berani bertanya mengenai pelajaran yang kurang 

dipahami. 

g. Sebagian Siswa belum berani untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain 
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 Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membuat simpulan secara 

bersama-sama. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. Namun guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil belajar.  

 

    Semarang, 13 April 2013 

        Observer  

 

 

 

             Muhammad Zaky. A. 
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Lampiran 19 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus III 

Nama SD : SDN Mangunsari 

Nama Guru : Sarwo Edi Wibowo 

Kelas / Jumlah Siswa : V / 24 siswa 

Hari / Tanggal :  Kamis, 18 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan media CD Pembelajaran! 

Pada kegiatan awal guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya disertai dengan menuliskan judul materi sumber daya alam dan 

menyampaikan tujuan sesuai indikator yang akan dicapai. Dalam proses 

pembelajaran ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Guru belum maksimal dalam mengkondisikan kelas. 

b. Dalam menyampaikan pendapat sebagian siswa masih kurang jelas suaranya 

c. Sebagian kelompok diskusi belum berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan 

d. Pada saat menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran siswa belum mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari. 

e. Ada beberapa siswa yang  mengerjakan evaluasi  belum secara mandiri. 
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Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membuat simpulan secara 

bersama-sama. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. Guru  sudah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar.  

 

        

       Semarang, 18 April 2013 

        Observer  

 

 

 

             Muhammad Zaky. A. 
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Lampiran 20 

FOTO PENELITIAN 

 

Foto 1. Menuliskan Judul Materi di Papan Tulis 

 

Foto 2. Apersepsi 
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Foto 3. Menampilkan CD Pembelajaran 

 

Foto 4. Kegiatan Berpikir Individu (Think) 
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Foto 5. Kegiatan Berkelompok Berpasangan (Pair) 

 

Foto 6. Mempresentasikan Jawaban (Share) 
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Foto 7. Mengerjakan Soal Evaluasi 
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Lampiran 21 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 22 

Surat Keterangan Pengambilan Data 

 

 


