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Majid, Nur Kholis. 2012. Peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui
model cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan pada siswa
kelas V SDN Wonosari 01 Batang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing (1) Sutji Wardhayani, S.Pd, M.Kes dan pembimbing (2) Dra.
Hartati, M.Pd
Permasalahan pembelajaran IPA di SDN Wonosari 01 Batang adalah guru
dalam pembelajaran masih menggunakan metode konvensional belum
menggunakan model pembelajaraan yang inovatif berbasis kontruktivis belum
menggunakan model kooperatif tipe jigsaw hanya berupa penguasaan konsepkonsep saja dan belum dikaitkan dengan lingkungan atau media nyata yang ada
di sekitar siswa. Kemampuan berpikir siswa kurang dioptimalkan menjadi lebih
kritis dan lebih aktif melalui kerjasama sehingga hasil belajar siswa rendah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran
cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa? Pemecahan masalah
dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V
SDN Wonosari 01 Batang dalam pembelajaran IPA melalui model cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui model
cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan menggunakan dua siklus,
setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, obeservasi,
dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Wonosari 01
Batang, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I
diperoleh skor 20 dengan kriteria baik, Siklus II dengan skor 24 dengan kriteria
Baik, (2) Aktivitas siswa siklus I memperoleh skor 21 dengan kriteria baik, Siklus
II diperoleh Skor 24 dengan kriteria baik. (3) Ketuntasan klasikal hasil belajar
siswa siklus I pertemuan I sebesar 60% dan siklus I pertemuan II sebesar 67%.
Pada siklus II pertemuan I sebesar 83% dan siklus II pertemuan II sebesar 93%
Simpulan penelitian ini adalah melalui model cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran IPA. Saran adalah guru dapat
menggunakan model pembelajaran Cooperative learning tipe jigsaw berbasis
lingkungan untuk meningkatkan kualitas pemebelajaran pada mata pelajaran lain
dan kelas lain

Kata kunci: Kualitas pembelajaran IPA, cooperative learning tipe jigsaw,
pembelajaran berbasis lingkungan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk memajukan
peradabannya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, Kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD / MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA di SD / MI merupakan standar minimum
yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam
pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar didasarkan pada pemberdayaan peserta didik
untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang
difasilitasi oleh guru (Permendiknas No 22.2006 : 575).
Dalam (BNSP,2006: 142 ) yang berisi tentang Ilmu Pengetahuan Alam
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merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau
prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan-penemuan yang
melibatkan keaktifan siswa. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana
bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek
pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung
untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar
secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat, sehingga
dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.
Mata pelajaran IPA di SD / MI bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut : a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam
ciptaan-Nya. b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep – konsep
IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. c)
Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat. d) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. e) Meningkatkan
kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan
lingkungan alam. f) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
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keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. g) Memperoleh bekal
pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan
pendidikan ke SMP / MTs. Untuk mencapai pembelajaran yang ideal,guru
dituntut untuk mengaktualisasikan kompetensinya sehingga aktivitas siswa dalam
pembelajaran akan dapat meningkat secara optimal. (Permendiknas 2006:574)
Tujuan yang ada dalam KTSP sudah baik, namun kenyataan di lapangan
secara umum, pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih cenderung berorientasi
pada guru. Proses pembelajaran IPA menempatkan guru sebagai titik sentral
dalam proses interaksi. Kondisi tersebut menjadikan siswa belum mampu
mengeksplorasi pengalaman belajar secara beragam. Kondisi tersebut kurang
didukung oleh keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran.
Akibatnya, hasil belajar siswa kurang optimal. Faktor lain yang berpengaruh
terhadap hasil belajar IPA yang kurang optimal adalah minimnya fasilitas
pembelajaran IPA seperti media dan sumber belajar, kualitas dan kuatitasnya jauh
dari memadai. Sehingga guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menerapkan
pada metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru belum
kooperatif atau non inovatif dan kurang kreatif, lebih banyak menggunakan
metode ceramah sehingga pelaksanaan pembelajaran kurang optimal. Dengan
cara pembelajaran yang seperti ini dapat mengurangi aktivitas siswa dalam proses
belajar mengajar di kelas. Aktivitas belajar yang dimaksud merupakan segala
kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka
mencapai tujuan belajar keaktifan siswa selama proses belajar mengajar
merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk
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belajar. Realitas pelaksanaan pembelajaran IPA tersebut, juga terjadi di SDN
Wonosari 01, Seorang pakar pendidikan, Trinandita ( 1984 ) menyatakan bahwa “
hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah
keaktifan siswa.Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan
interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu
sendiri.Namun hal tersebut secara umum tidak tampak dalam proses belajar
mengajar di Sekolah Dasar.
Hal tersebut didukung dari data pencapaian hasil evaluasi siswa kelas V
dalam evaluasi awal yang dilakukan. Nilai yang diperoleh siswa kelas V pada
mata pelajaran IPA rata – rata masih rendah yaitu di bawah Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) 60. Guru juga tidak pernah menggunakan metode diskusi dalam
pembelajaran, Sehingga siswa tidak bisa menuangkan ide-ide yang dimilikinya
sehingga potensi siswa menjadi terhambat.Lingkungan yang notabenenya adalah
sumber belajar IPA yang tidak terbatas bagi siswa juga tidak pernah digunakan
oleh guru sebagai media pembelajaran bagi siswa, Dari data tersebut, perlu
adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan pemahaman siswa
serta kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran supaya proses
pembelajaran dapat berjalan secara maksimal.
Berdasarkan hasil diskusi dengan kolaborator perlu pembelajaran yang
inovatif, yaitu pembelajaran yang filosofinya kontruktivis (siswa mengkontruksi
sendiri pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri). tim kolaborasi
menetapkan alternatif tindakan untuk memecahkan masalah berupa kurangnya
alat peraga, kurangnya memaksimalkan lingkungan, kurangnya keterampilan

5

guru dan kurangnya aktivitas siswa serta pemahaman siswa dalam pembelajaran
IPA dengan menggunakan Model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis
lingkungan. Dengan pendekatan dan model pembelajaran tersebut diharapkan
peran guru, aktivitas siswa dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran
dapat meningkat. Model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
merupakan salah satu variasi dari beberapa metode pengajaran yang perlu
dikembangkan. Metode Cooperative Tipe Jigsaw berbasis lingkungan yang dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat memberi rangsangan kepada
siswa untuk aktif sehingga dapat mengubah situasi guru mengajar menjadi siswa
belajar . Dengan adanya pemberian metode Cooperative Tipe Jigsaw berbasis
lingkungan ini diharapkan kualitas pembelajaran IPA dapat meningkat. Pada saat
pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative Tipe Jigsaw berbasis
lingkungan berlangsung guru terus melakukan observasi terhadap kelompok
belajar dan melakukan intervensi jika terjadi masalah dalam kerja sama antar
kelompok.
Penelitian lain yang memperkuat peneliti melakukan penelitian tindakan kelas
dengan menerapkan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Arismi Kuwati (2010:7) yang
dilakukan di SD Negeri Bulungkulon 02 Kudus menyimpulkan bahwa penerapan
model

Cooperative

learning

tipe

jigsaw

berbasis

lingkungan

dapat

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar IPA dengan berdiskusi kelompok
yang melibatkan siswa yang lebih ahli dengan bantuan guru, sehingga guru hanya
bertindak sebagai fasilitator.
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Dari penelitian tersebut akhirnya peneliti menggunakan model Cooperative
learning

tipe

jigsaw

dalam

melakukan

tindakan

untuk

meningkatkan

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi
belajara siswa dalam pembelajaran IPA sehingga siswa menjadi lebih aktif,
kreatif dan terampil.
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji
melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPA Melalui Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw Berbasis
Lingkungan Pada Siswa Kelas V SDN Wonosari 01 Batang”
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun rumusan masalah
sebagai berikut :
1) Bagaimanakahketerampilan guru kelas V SDN Wonosari 01 Kabupaten
Batang dalam melaksanakan pembelajaran IPA model Cooperative tipe
Jigsaw berbasis Lingkungan?
2) Bagaimanakah aktivitas siswa kelas V SDN Wonosari 01 Kabupaten Batang
dalam pembelajaran IPA Sifat-sifat cahaya menggunakan model Cooperative
tipe Jigsaw berbasis Lingkungan?
3) Apakah model cooperative tipe jigsaw berbasis lingkungann dapat
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Wonosari 01 Kabupaten
Batang?
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1.3 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka alternatif pemecahan masalah
adalah sebagai berikut:
1.3.1 Membuat RPP dengan model cooperative tipe jigsaw berbasis lingkungan
1.3.2 Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas
antara lain alat peraga dan lembar kerja kelompok.
1.3.3 Melaksankan simulasi pelaksanaan pembelajaran model Cooperative tipe
Jigsaw Berbasis Lingkungan.
1.3.4 Mendiskusikan dengan teman sejawat hasil simulasi.
1.3.5Melaksanakan pembelajaran IPA melalui model Cooperative tipe Jigsaw
berbasis lingkungan adalah sebagai berikut (Trianto, 2009 : 56-57)
1) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (Tiap kelompok anggotanya 5-6
orang)
2) Mengelompokkan materi dalam bentuk teks, bentuk teks yang telah dibagibagi menjadi beberapa sub bab.
3) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan
bertanggung jawab untuk mempelajarinya
4) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama
bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikanya
5) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas
mengajar teman-temanya.
6) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan
berupa kuis individu
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1.4 Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Wonosari 01 Batang.
Kemudian secara khusus tujuan penelitian ini adalah :
1) Melalui model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas V SDN
Wonosari 01 Batang.
2) Melalui model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas V SDN Wonosari
01 Batang.
3) Melalui model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas V SDN SDN
Wonosari 01 Batang.
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang terlibat baik guru,siswa,peneliti,maupun sekolah.Adapun
manfaat tersebut jika dijabarkan antara lain adalah:
1.5.1 Manfaat teoretis
1) Menambah pengetahuan tentang pembelajaran IPA melalui model Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan

2) Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang
peningkatan pengetahuan pembelajaran IPA melalui model Cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan
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1.5.2 Manfaat Praktis
1.5.2.1 Bagi Siswa
1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa.
2) Meningkatkan hasil belajar siswa
3) Memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep materi pembelajaran
4) Meningkatkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran
5) Meningkatkan kompetensi antar kelompok,
6) Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan
7) Melatih siswa untuk menuangkan ide – ide mereka dalam kelompok.
8) Meningkatkan keterampilan bekerja sama
1.5.2.2 Bagi Guru
1) Menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.
2) Memberdayakan guru dalam mengambil prakarsa profesional.
3) Meningkatkan kemampuan guru untuk memecahkan masalah yang muncul di
kelas.
4) Meningkatkan kreatifitas guru dalam menciptakan strategi dan model
pembelajaran yang lebih menarik.
5) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian guru dalam mengelola program
pembelajaran
6) Meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
1.5.2.3 Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui model
Cooperative learning tipe jigsaw, serta memberikan sumbangan yang bermanfaat
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baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dan sebagai bahan
pertimbangan dalam memilih model pembelajaran demi kemajuan proses
pembelajaran di masa yang akan datang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Hakikat Belajar
Belajar adalah serangkaian jiwa raga untuk untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi
lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik (Djamarah,
2002 : 141), sedangkan belajar menurut poewodarminto adalah usaha supaya
memperoleh kepandaian (Murniasih, 2009 : 4) dan menurut Morgan, belajar
adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil pengalaman.
Begitu juga menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan
yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan
diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah.
(Suprijono, 2011 : 2-3).
Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku
yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman.Belajar adalah suatu
aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan,
yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,
keterampilan, dan nilai sikap.Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas
(Winkel, 2007:36).
Dari hasil pengertian-pengertian diatas Secara umum belajar dapat diartikan
sebagai proses perubahan perilaku individu secara permanen dari hasil interaksi
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dengan lingkungannya. Proses yang disengaja dan direncanakan agar terjadi
perubahan perilaku disebut sebagai proses belajar.

2.1.2 Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar dalam pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar,
Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 26), Aktivitas artinya “kegiatan atau
keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi
baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas.
Sedangkan menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang
dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses
belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk
belajar.
Belajar Menurut Oemar Hamalik (2001: 28), adalah “Suatu proses
perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek
tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan,
apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.
Sedangkan, Sardiman A.M. (2003 : 22) menyatakan: “Belajar merupakan suatu
proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin
berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar
merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan
siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini
penekanannya adalah pada siswa, Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator sebab
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dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi
belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya dalam
Depdiknas ( 2005 : 31), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang
menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna
memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan
psikomotor”.
Menurut Ibrahim & Syaodih (Ramadhan: 2009) Dalam proses belajar
mengajar yang mengaktifkan siswa, siswa berperan lebih aktif. Siswa berperan
sebagai subjek yang berinteraksi bukan hanya dengan guru tetapi dengan sesama
siswa, buku-buku serta media lainnya. Dengan demikian dalam pembelajaran
siswa

diharapkan

aktif

mencari,

menyelidiki,

merumuskan,

menguji,

membuktikan, mengaplikasikan, menjelaskan dan memberikan interpretasi
terhadap apa yang dipelajari. Semua hal tersebut diperoleh siswa dengan
mengumpulkan dan mempergunakan informasi baru untuk mengubah, melengkapi
atau menyempurnakan pemahaman yang tertanam sebelumnya dan dengan
memanfaatkan keleluasaan yang diberikan untuk melakukan eksperimeneksperimen, termasuk di dalamnya kemungkinan untuk berbuat salah dan belajar
dari kesalahan itu
Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu
indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan
memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya
kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu
menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya.
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Trinandita (1984) menyatakan bahwa ” hal yang paling mendasar yang
dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan siswa
dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru
dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan
suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing - masing siswa dapat
melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari
siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang
akan mengarah pada peningkatan prestasi.
Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam
pembelajarn akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang
dikemukakan Djamarah (2000:67) bahwa belajar sambil melakukan aktivitas
lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik sebab kesan yang dapat
didapatkan oleh anak didik akan lebih lama tersimpan didalam benak anak didik.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan
siswa selama proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam
kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya
sendiri tentang konsep – konsep yang akan dipelajari dengan bantuan
guru.aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran akan berpengaruh
pada hasil belajar yang dicapai.
2.1.3 Aktivitas siswa dalam pembelajaran
Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam
proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas
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yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti
yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya (1988: 35), belajar aktif adalah
“Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik,
mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa
perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor”. Keaktifan siswa selama
proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau
motivasi siswa untuk belajar.
Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku
seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang
diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan
lain sebagainya. Seorang pakar pendidikan, Trinandita (Rochman Natawijaya
1988: 36) menyatakan bahwa “hal yang paling mendasar yang dituntut dalam
proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”.
Pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan kepada aktivitas
siswa yang optimal seimbang anatara aktivitas fisik, mental, emosional, dan
intelektual.Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa
menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan
intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Secara
umum pembelajaran berbasis aktivitas siswa bertujuan agar anak didik bisa
belajar mandiri dan kreatif sehingga ia dapat memperoleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang
mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Secara khusus bertujuan untuk
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meningkatkan

kualitas

pembelajaran

agar

lebih

bermakna

(Djamarah,

2010:349-350)
Aktivitas siswa tidak hanya cukup mendengarkan dan mencatat,
(Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi kegiatan siswa antara lain
dapat digolongkan sebagai berikut:
(1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) siswa mendengarkan
informasi dari guru (3) siswa aktif berdiskusi dalam kelompok belajar (4) siswa
menyajikan hasil kerja kelompok (5) siswa menanggapai hasil diskusi (6) siswa
aktif bertanya (7) siswa menyimpulkan pembelajaran (8) siswa menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah
Dari uraian diatas klasifikasi aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat
kompleks dan bervariasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa aktifitas belajar
merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama kegiatan
belajar berlangsung agar siswa dapat memperoleh pengetahuan (afektif),
pemahaman (kognitif) serta keterampilan (psikomotorik) dan aspek tingkah laku
lainya sehingga dapat mengembangkan kemampuan lainya agar bermakna.

2.1.4 Aktivitas dan keterampilan guru dalam pembelajaran
Dalam pembelajaran keterampilan guru dalam mengelola kelas sangat
berpengaruh dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa serta hasil belajar siswa.
Menurut Isjoni (2009: 92) peran guru dalam pelaksanaan pembalajaran kooperatif
adalah sebagai fasilitator, mediator, directir-motivator, dan elevator.
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2.1.4.1 Peran guru sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut:
1) Mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.
2) Membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan
keinginan dan pembicaraannya baik secara individu maupun kelompok.
3) Membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta
membantu kelancaran belajar siswa.
4) Membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi
yang lainnya.
5) Menjelaskan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam
bertukar pendapat
2.1.4.2 Peran guru sebagai mediator
Sebagai mediator guru berperan sebagai penghubung dalam menjembatani
mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran
koopertif yang ditemukan di lapangan. Selain itu, guru juga berperan dalam
menyediakan sarana pembelajaran, agar suasana belajar belajar tidak monoton dan
membosankan. Dengan kreativitasnya, guru dapat mengatasi keterbatasan sarana
sehingga tidak menghambat suasana pembelajaran di kelas.
2.1.4.3 Peran guru sebagai directir-motivator
Sebagai directir-motivator, guru berperan dalam membimbing serta
mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tapi tidak
memberikan jawaban.Disamping itu, sebagai motivator guru berperan sebagai
pemberi semangat pada siswa untuk aktif berpartisipasi.
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Seorang guru harus menciptakan iklim yang kondusif, agar terjalin
interaksi dan dialog yang hangat, baik antara guru dengan siswa maupun siswa
dan siswa lannya. Karena peranan teman sebaya dalam blajar bersama memegang
peranan penting untuk memunculkan motivasi dan keberanian agar siswa mampu
mengembangkan potensi belajarnya secara maksimal.
2.1.4.4 Peran guru sebagai evaluator
Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar
yang sedang berlangsung. Penilaian ini tidak hanya pada hasil, tetapi lebih
ditekankan pada proses pembelajaran. Penilaian dilakukan baik secara perorangan
maupun secara kelompok.
Dalam pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif ada tiga hal yang
perlu diperhatikan, yaitu (Isjoni, 2009: 94)
1) Pengelompokkan
Pada pembentukan kelompok, guru membuat kelompok yang heterogen.
Pembentukan kelompok dibentuk dengan memperhatikan kemampuan
akademis. Alasan dibentuk kelompok yang heterogen adalah: (1) Memberikan
kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung. (2) Meningkatkan
relasi dan interaksi antar ras, etnik, dan gender. (3) Memudahkan pengelolaan
kelas karena masing-masing kelompok memiliki anak yang berkemampuan
tinggi, yang dapat membantu teman lainnya dalam memecahkan masalah
dalam kelompok.
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2) Pemberian motivasi kepada kelompok
Pemberian motivasi dilakukan dengan kegiatan yang dapat mempererat
hubungan antar anggota kelompok, yaitu melalui kegiatan kesamaan
kelompok, identitas kelompok, maupun sapaan atau sorak kelompok. Dengan
demikian, diharapkan tertanam perasaan saling memiliki diantara anggota
kelompok. Rasa saling memiliki menciptakan rasa kebersamaan, kesatuan,
kesepakatan, dan dukungan dalam belajar. Dengan membangun rasa saling
memiliki akan mempercepat proses pengajaran dan meningkatkan rasa
tanggung jawab.
3) Penataan ruang
Penataan ruang kelas sangat dipengaruhi oleh fasilitas dan metode
pembelajaran yang dipakai dikelas. Pengaturan bangku memainkan peranan
penting dalam pembelajaran kooperatif, sehingga semua siswa bisa melihat
guru atau papan tulis dengan jelas. Di samping itu, siswa harus bisa melihat
dan menjangkau rekan-rekan kelompoknya dengan baik dan berada dalam
jangkauan kelompoknya dengan merata.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Guru, dinyatakan bahwasanya

kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi
Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama
lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi Guru merupakan
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

20

dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan. Kompetensi yang dimaksudkan meliputi delapan keterampilan
dasar mengajar (Usman, 1995 : 74-103)yang meliputi :
1) Keterampilan bertanya
Keterampilan bertanya merupakan cara guru dalam ucapan verbal yang
meminta respons dari siswanya. Respons tersebut dapat berupa pengetahuan
sampai dengan hal – hal yang merupakan hasil pertimbangan. Dengan kata
lain, keterampilan bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong
kemampuan berfikir siswa
2) Keterampilan memberi penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam
merespons secara positif baik yang bersifat verbal ataupun nonverbal yang
merupakan modivikasi suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan
tingkah laku tersebut timbul kembali.
3) Keterampilan menggunakan variasi
Keterampilan menggunakan variasi diartikan sebagai 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.
4) Keterampilan menjelaskan
Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang di
organisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan.
Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan
indoktrinasi.
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5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk
menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar
terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Keterampilan menutup pelajaran
adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya
adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari
siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru
dalam proses belajar-mengajar.
Komponennya meliputi : (1) menarik perhatian siswa (2) menimbulkan
motivasi maupun menimbulkan rasa ingin tahu (3) memberi acuan melalui
berbagai usaha, serta (4) memberikan apersepsi
6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Keterampilan membimbing 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.
7) Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk
menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan
ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara
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mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial.
8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai

perbuatan 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.
Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar
mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.
Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dengan siswa dalam
rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan
pengajaran.
Menurut Sudjana (Suryosubroto, 2009:36-37), guru harus memiliki
kemampuan mengajar yang meliputi tahapan sebagai berikut:
1) Tahap pra instruksional
Tahap mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan bahan yang
sudah diberikan (apersepsi).
2) Tahap instruksional
Tahap ini berupa kegiatan: (1) menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran
yang harus dicapai siswa, (2) menjelaskan pokok materi yang akan dibahas, (3)
membahas pokok materi yang sudah ditulis, (4) memberikan contoh konkret,
(5) menggunakan alat bantu pengajaran yang memperjelas pembahasan dari
semua pokok materi, dan (6) menyimpulkan hasil pembahasan dari semua
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pokok materi
3) Tahap evaluasi dan tindak lanjut
Tahap ini berisi kegiatan: (1) mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai

materi yang telah dibahas, (2) memberikan tugas rumah yang berkaitan dengan
materi.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk merancang aktivitas
mengajar yang berkesan dan bermakna kepada peserta didik, guru haruslah
memikirkan terlebih dahulu tentang hakekat strategi dan teknik yang akan
digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin ketercapaian
hasil belajar yang akandiperoleh siswa.
2.1.5 Hasil Belajar
Setelah mengalami aktivitas belajar, siswa pasti akan mengalami
perubahan dalam dirinya. Perubahan inilah yang disebut hasil belajar atau dengan
kata lain hasil belajar adalah sesuatu yang diharapkan terjadi. Hasil belajar tidak
hanya dilihat dari nilai tes yang diperoleh siswa saja.
Anitah (2009) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan kulmunasi dari
suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi
dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan
tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap,
fungsional, positif dan disadari.
Hasil belajar menurut Suprijono (Wulandari, 2012 : 33) adalah perubahan
perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan
saja. Artinya, hasil pembelajaranyang dikategorisasi oleh pakar pendidikan24tidak
dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkian komperhensif atau
menyeluruh.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua jenis

yaitu bersumber dari dalam diri manusia yang belajar dan bersumber dari luar diri
manusia yang belajar. (Sutrisno : 2008)
1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia yang mempengaruhi
hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni : faktor biologis dan
faktor psikologis. Yang dapat diklasifikasikan sebagai faktor biologis antara
lain usia, kematangan dan kesehatan, sedangkan yang dapat dikategorikan
sebagai faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan
kebiasaan belajar.
2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang mempengaruhi
hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor manusia
(human) dan faktor non manusia seperti alam, benda, hewan dan lingkungan
fisik.
Benyamin Bloom (Rifa’i dan Anni, 2009 : 86) menyebutkan tiga hasil
pembelajaran yaitu :
1) Ranah kognitif
Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan
terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan
intelektual. Ranah kognitif terdiri atas enam aras (level), yaitu: (1) knowledge
(tahu; “ke-tahu-an”; umumnya diindonesiakan dengan “pengetahuan”
sehingga suka salah tangkap meniadi ilmu), (2) comprehension (paham,
kepahaman–berbeda dari pemahaman atau persepsi), (3) application
(penerapan), (4) analysis (penguraian, penjabaran), (5) synthesis (pemaduan),
dan (6) evaluation (penilaian).

2) Ranah Afektif
Tujuan ranah afektif berhubungan dengan perhatian, sikap, penghargaan,
nilai, perasaan, dan emosi
3) Ranah Psikomotorik
Tujuan ranah psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan
motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi syaraf
dan koordinasi badan.
Namun Taksonomi Bloom ini telah direvisi oleh Krathwohl salah satu
penggagas taknomi tujuan belajar, agar lebih cocok dengan istilah yang sering
digunakan dalam merumuskan tujuan belajar. Kita sering mengenalnya dengan C1
s.d. C6
Pada revisi ini, jika dibandingkan dengan taksonomi sebelumnya, ada
pertukaran pada posisi C5 dan C6 dan perubahan nama.Istilah sintesis dihilangkan
dan diganting dengan Create.
Berikut ini Struktur dari Dimensi Proses Kognitif menurut Taksonomi yang
telah direvisi
1. Remember (Mengingat) , yaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang
relevan dari memori jangka panjang.
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1.1 Recognizing (mengenali)
1.2 Recalling (memanggilan/mengingat kembali)
2. Understand (Memahami), yaitu menentukan makna dari pesan dalam
pelajaran-pelajaranmeliputi oral, tertulis ataupun grafik
2.1 Interpreting (menginterpretasi)

2.2 Exemplifying (mencontohkan)
2.3 Classifying (mengklasifikasi)
2.4 Summarizing (merangkum)
2.5 Inferring (menyimpulkan)
2.6 Comparing (membandingkan)
2.7 Explaining (menjelaskan)
3. Apply (Menerapkan), yaitu mengambil atau menggunakan suatu prosedur
tertentu bergantung situasi yang dihadapi.
3.1 Executing (mengeksekusi)
3.2 Implementing (mengimplementasi)
4. Analyze (menganalisa), yaitu memecah-mecah materi hingga ke bagian yang
lebih kecil dan mendeteksi bagian apa yang berhubungan satu sama lain
menuju satu struktur atau maksud tertentu.
4.1 Differentianting (membedakan)
4.2 Organizing (mengelola)
4.3 Attributing (menghubungkan)
5. Evaluate (mengevaluasi), yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria
dan standar.
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5.1 Checking (memeriksa)
5.2 Critiquing (mengkritisi)
6. Create (menciptakan), yaitu menyusun elemen-elemen untuk membentuk
sesuatu yang berbeda atau mempuat produk original.
6.1

Generating

(menghasilkan)

6.2

Planning

(merencanakan)

6.3 Producing (memproduksi)
Proses kognitif meaningful learning atau yang melibatkan proses berpikir
kompleks bisa digambarkan dari struktur ke C2 hingga ke C5.Berikut gambaran
perubahan Taksonomi Bloom dari versi lama ke versi baru:
ORIGINAL DOMAIN

NEW DOMAIN

-

Evaluation

- creating

-

Synthetis

- evaluating

-

Analysis

-

Application

-

Comprehension

-

Knowledge

- analyzing
- applying
- understanding
- remembering

(http://tatangmanguny.wordpress.com/2011/02/03/taksonomi-bloomversi-baru-2/)
Winkel (1991:162) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan bukti
keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang, maka hasil belajar merupakan
hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha
belajar. Sedangkan Arif Gunarso mengemukakan bahwa hasil belajar adalah
usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha
belajar. Poerwanto juga memberikan pengertian hasil belajar yaitu hasil yang
dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam
raport. Menurut S. Nasution hasil belajar adalah kesempurnaan yang dicapai
seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar
merupakan tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar. Dalam
penelitian ini penulis fokuskan untuk hasil belajar pada mata pelajaran IPA karena
mata pelajaran IPA dapat mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang
berguna bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.
2.1.6 Hakikat IPA
IPA tidak hanya merupakan kumpulan-kumpulan pengetahuan tentang
benda atua makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, cara berpikir dan cara
memecahkan masalah. Para ilmuwan selalu menaruh perhatian terhadap peristiwaperistiwa alam. Mereka selalu ingin mengetahui, apa, bagaimana, dan mengapa
tentang peristiwa itu (Winataputra, 1993:123)
Dari definisi diatas terlihat bahwa ada tiga unsur utama IPA, yaitu sikap
manusia, proses atau metode ilmiah, dan hasil, yang mana tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain. Sikap manusia berupa rasa ingin tahu akan lingkungan,
kepercayaan-kepercayaanya, nilai-nilai dan opini-opininya. Dan rasa ingin tahu
itu muncul masalah-masalah, dan untuk pemecahanya digunakan proses29atau
metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi cara menyusun hipotesis, membuat desain
eksperimen, dan evaluasi atau mengadakan pengukuran, membandingkan data,
pada akhirnya dihasilkan suatu produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep,
prinsip-prinsip dan teori-teori.
Tugas yang penting bagi guru IPA adalah mempersiapkan siswa untuk
kehidupan pada dunia teknologi yang terus meningkat yang mereka hadapi
sekarang dan masa depan nanti. Selanjutnya cukup penting untuk dapat

mempesiapkan pengajaran yang sesuai dengan hakikat Sains. Wahat is science?
Wahat is science do i teach? There are question than one must ask in order
become aware of following components of science: (1) Content of product, (2)
Procces or method, (3) Attitude, (4) Technology. Mengajarkan sain yang benar
harus mencakup keempat komponen tersebut. Adapun penjelasanya adalah
sebagai berikut (Cains dan Evans, 1993:4) :
2.1.6.1. Sains Sebabagi Produk
Sain sebagai produk atau isi. Komponen ini mencakup fakta, konsep,
prinsip, hukum dan teori. Pada tingkat dasar sains dibedakan menjadi tiga, yaitu
sains kehidupan (biologi), fisik, dan ilmu bumi.
2.1.6.2. Sains sebagai proses
Disini sains tidak dipandang sebagai kata benda, kumpulan fakta untuk
dihafalakn melainkan sebagai kata kerja, bertindak, melakukan, meneliti, yaitu
sains dipandang sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Bagaimana anak
memperoleh informnasi ilmiah itu lebih penting daripada sekedar keterlibatan
mereka menghafal isi sains. Mereka membutuhkan pengalaman yang meliputi
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mengumpulkan data, menganalisa, dan mengevaluasi isi sains. Ini adalah inti dari
sains. Pendekatan sains mengubah peranan tradisional baik guru maupun siswa.
Pendekatan sain menuntut partisipasi aktif siswa dan guru yang berfungsi sebagai
pembimbing atau narasumber. Pendekatan ini memacu pada pertumbuhan dan
perkembangan pada semua pembelajaran, tidak hanya dalam penghafalan fakta.
2.1.6.3 Sains sebagai sikap
Guru pada tingkat dasar harus memotivasi anak didiknya untuk

mengembangkan pentingnya mencari jawaban dan penjelasan rasional tentang
fenomena alam dan fisik. Sebagai guru hendaknya memanfaatkan keingin tahuan
anak dan mengembangkan sikap tersebut untuk penemuan.
Memfokuskan pencarian jati diri anak mengapa dan bagaimana fenomena
terjadi. Anak-anak sebaiknya jangan takut membuat kesalahan, karena dengan
melalui kesalahan akan dihasilkan pengetahuan ilmiah. Sains dapat bersifat
menyenangkan dan penuh stimulus, anak-anak sebaiknya terlibat dalam aktivitas
yang dapat “mengacaukan” pengalamannya yang telah terstruktur.
2.1.6.4 Sains sebagai tekhnologi
Perkembangan tekhnologi yang berhubungan dengan kehidupan seharihari menjadi bagian penting dari belajar sains. Penerapan sains dalam
penyelesaian masalah dunia nyata tercantum pada kurikulum saat ini, pada
kurikulum tersebut siswa terlibat dalam mengidentifikasi masalah dunia nyata dan
merumuskan
Pengalaman

alternatif
ini

penyelesaian

membentuk

suatu

dengan

menggunakan

pemahaman

peranan

tekhnologi.
sains

dalam

perkembangan tekhnologi.
Sains dapat di deskripsikan sebagai isi, proses, sikap dan tekhnologi, tiga
komponen pertama yaitu isi atau produk, proses dan sikap ilmiah adalah
komponen-komponen

yang

harus

mendapatkan

perhatian

guru

untuk

menentuakan apa yang harus dipelajari siswa dalam sains. Komponen keempat
yaitu IPA sebagai tekhnologi menekankan pada perlunya memerankan siswa
dalam pembelajaran sains realistis. Anak harus dibeikan kesempatan untuk
mengidentifikasikan

dan

menyelesaikan

masalah

dunia

nyata

dengan

menggunakan tekhnologi.
2.1.7 Teori pembelajaran yang melandasi pendidikan IPA
2.1.7.1 Teori Pembelajaran Kognitif
Menurut pandangan psikologi kognitif, pembelajaran merupakan produk
interaksi antara apa yang diketahui pembelajar, informasi apa yang mereka temui,
dan apa yang mereka lakukan ketika belajar.
Graves (Slavin, 1994:225), salah seorang penganut kontruktivis
menyatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dipelajari dan dipahami
seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri. Dalam pembelajaran siswa harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan
itu tidak lagi sesuai.
Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberi siswa
pengetahuan jadi, tetapi siswa secara aktif harus membangun pengetahuan dalam
pikiran mereka sendir. Dalam proses ini guru berperan memberi dukungan
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memberi kesempatan pada siswa untuk menerapkan ide mereka sendiri dan
strategi mereka dalam belajar.
Teori pembelajaran yang terkenal adalah teori Piaget dan Vigotsky.
Meurut piaget manusia tumbuh, beradaptasi, dan berubah melalui perkembangan
kepribadian, perkembangan sosioemosional, perkembangan kognitif (berfikir),
dan perkembangan bahasa. Dalam pandangan piaget, pengetahuan datang dari
tindakan.
Disamping teori piaget, teori vigotsky juga salah satu teori penting

dalam psikologi perkembangan. Sumbangan paling penting dari teori kognitif
vigotsky dalam kontruktivis adalah penekanan pada hakikat sosiokultural dari
pembelajaran. Menurut vigotsky pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau
belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih
berada dalam jangkaun kemampuanya atau tugas-tugas itu berada dalam zone of
proximal development mereka. zone of proximal development adalah tingkat
perkembangan sedikit diatas tingkat perkembangan seseorang saat ini. Vygotski
lebih jauh yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul
dalam percakapan atau kerja sama antar individu sebelum fumgsi mental yang
lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut (Slavin, 1994:49).
Dari uraian diatas psikologi kognitif menekankan pada tidak hanya
memberikan pengetahaun jadi pada siswa saja melainkan menitik beratkan pada
proses, bekerja dalam kelompok, dan menemukan sendiri pengetahuan yang
dibangun sendiri.
2.1.8 Pembelajaran IPA di SD
Mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar berfungsi untuk menguasai konsep
dan manfaat IPA dalam kehidupan sehari-hari serta untuk melanjutkan pendidikan
ke Sekolah Menengah Pertama, serta bertujuan : 1) menanamkan pengetahuan dan
konsep-konsep

IPA yang

bermanfaat

dalam

kehidupan

sehari-hari;

2)

menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA dan Teknologi; 3)
mengembangkan

keterampilan

proses

untuk

menyelidiki

alam

sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 4) ikut serta dalam memelihara,
menjaga dan melestarikan lingkungan alam; mengembangkan kesadaran tentang

adanya hubungan saling mempengaruhi IPA, lingkungan , teknologi, dan
masyarakat; 5) menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu
ciptaan Tuhan (Depdiknas, 2004: 6).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD
merupakan wahana untuk membekali siswa dengan pengetahuan, ketrampilan,
dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan dan untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan di sekelilingnya. Para pakar
IPA sepakat bahwa dengan melibatkan siswa dalam kegiatan IPA sejak dini akan
menghasilkan generasi dewasa yang mengerti sains yang dapat menghadapi
tantangan hidup dalam dunia yang makin kompetitif,sehingga mereka mampu
turut serta memilih dan mengolah informasi untuk digunakan dalam mengambil
keputusan. (Depdiknas, 2001:6 ).
Kondisi pembelajaran IPA di SD selama ini telah mendorong para pakar
melakukan studi reflektif dan evaluatif terhadap isi, pelaksanaan dan hasil
keluaran dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah khususnya IPA. Tugas
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penting guru dalam pembelajaran IPA di SD adalah membantu siswa
mengembangkan ketrampilan berfikir saintis dengan menyajikan pembelajaran
IPA bagi anak melalui penyediaan konteks yang autentik yang melibatkan benda –
benda, peristiwa, istilah dan pengertian IPA.

2.1.9 Pembelajaran Kooperatif
2.1.9.1 Pengertian
Kauchak dan Eggen (1993:319) mendefinisikan bahwa belajar

kooperatif adalah sebagai kumpuilan strategi mengajar yang digunakan siswa
untuk membantu satu dengan yang lain dalam mempelajari sesuatu. Berkaitan
dengan hal itu, maka cara belajar kooperatif ini juga dinamakan “penagajaran
teman sebaya”
Didalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam
kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam
kelompok yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Siswa tetap berada
dalam kelompoknya selama beberapa minggu. Mereka diajarkan keterampilanketerampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya,
menjadi

pendengar

yang

aktif,

memberikan

penjelasan

kepada

teman

sekelompoknya mendorong berpartisipasi, berdiskusi dan sebagainya. Agar
terlaksana dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau
tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota
kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling
membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin : 1995)
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Thompson dan smith (1995:25) memberikan pengertian bahwa dalam
pembelajaran koopeeratif, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil
untuk mempelajari materi akademik dan keterampilan antar pribadi. Anggotaanggota kelompok bertanggung jawabatas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan
untuk mempelajari materi itu sendiri. Bila dibandingkan dengan situasi
pembelajaran kompeteitif atau individual, pembelajaran kooperatif menajaga
kesuksesan akademik, pribadi dan sosial untuk semua siswa.
Pembelajaran kooperatif adalah suatu bentuk pembelajaran yang

berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi
belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat
kemampuanya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa
anggotra kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk
memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan
belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan
pelajaran (Isjoni, 2010: 14-15)
Berdasarkan

uraian

diatas

pembelajaran

kooperatif

merupakan

pembelajaran menitik beratkan kerja sama siswa dalam kelompok pembelajaran
yang tingkat kemampuan siswa berbeda dengan struktur heterogen untuk
membantu memahami materi pelajaran.
Pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah IPA
adalah dengan model kooperatif. Model pembelajaran Kooperatif ada beberapa
jenis atau tipe, antara lain :(1) Student team achievment Division (STAD)
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jigsaw (3) Team Games Tournament (TGT) (4) Group Investigation (GI)
2.1.9.2 Ciri-ciri pembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana
anggota kelompok dapat mencapai tujuan pribadi mereka sendiri hanya apabila
kelompok itu berhasil. Oleh karena itu mencapai untu tujuan pribadi mereka,
anngota kelompok harus membantu teman kelompoknya dengan cara melakukan
apa saja yang dapat membantu kelompok itu berhasil dan mendorong teman
kelompoknya untuk berusaha maksimal.
Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut

(Lundgren, 1994:5)
1) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam dan berenang
bersama-sama”
2) Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya,
disamping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri
3) para siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujua yang
sama
4) para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya
diantara para anggota kelompok
5) para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut
berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok
6) para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan
belerja sama selama belajar.
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7) Para siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi
yang ditangani dalam kelompok.
Selanjutnya Carin (1993:63) mengutarakan ciri-ciri pembelajaran
kooperatif sebagai berikut :
1) Setiap anggota kelompok diberikan peran ( misal, sebagai peneliti utama, pencatat,
pengatur, pembagian materi, atau sebagai pembuat laporan)

2) Ada interaksi langsung diantara para siswa
3) Para siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan juga bertanggung
jawab atas teman-teman sekelompoknya.

4) Para guru membantu para siswa untuk mengembangkan keterampilan-keteramnpilan

interpersonal kelompok kecil.

5) Para guru berinteraksi dengan kelompok-kelompok saat diperlukan
2.1.10 Keterampilan Dalam Pembelajaran Kooperatif
Pembelajan kooperatif menitik beratkan kepada kerja kelompok untuk
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Lundgren (dalam Isjoni, 2009:65) menyusun keterampilan-keterampilan
cooperatif dalam tindakan yaitu:
2.1.10.1 Keterampilan Cooperative tingkat awal
1) Menggunakan

kesepakatan,

maksudnya

memiliki

kesamaan

pendapat.

Keterampilan ini dapat meningkatkan hubungan kerja karena anggota
kelompok akan mengetahui siapa yang memiliki pendapat yang sama, dengan
demikian anggota kelompok akan merasa pendapatnya dihargai.
2) Menghargai kontribusi, yaitu memperhatikan apa yang dikatakan atau
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dikerjakan oleh anggota lain dalam kelompoknya. Keterampilan ini penting
dikuasai siswa karena agar anggota kelompok menyadari bahwa mereka
dihargai pendapatnya, dan dengan demikian dapat meningkatkan hubungan
kerja dalam kelompok.
3) Menggunakan suara pelan, tujuannya agar tidak terdengar orang di seberang
meja. Hal ini dapat meningkatkan hubungan kerja kelompok karena anggota
kelompok dapat mendengar percakapan dengan jelas.
4) Berada dalam kelompok, artinya tetap dalam tempat kerja kelompok.
Keterampilan ini penting karena pekerjaan tidak akan efisien jika anggota pergi
dari kelompoknya.

5) Berada

dalam

tugas,

maksudnya

meneruskan

tugas

yang

menjadi

tanggungjawabnya sehingga kegiatan akan terselesaikan dengan baik dan
dalam waktu yang tepat.
6) Mendorong partisipasi, maksudnya mendorong semua anggota kelompok untuk
memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok.
7) Menghormati perbedaan individu, artinya bersifat menghormati terhadap
perbedaan latar belakang yang unik. Keterampilan ini penting untuk dikuasai
siswa karena permusuhan tidak akan terjadi dan keharmonisan kelompok dapat
ditumbuhkan.
2.1.10.2 Keterampilan Cooperative tingkat menengah
1) Menunjukkan penghargaan dan simpati, maksudnya menunjukkan rasa hormat,
pengertian dan rasa sensitivitas terhadap usulan-usulan yang berbeda dari
usulan orang lain. Hal ini penting untuk dikuasai karena ketegangan di antara
anggota kelompok dapat dikurangi dan rasa memiliki persahabatan dapat
dikembangkan.
2) Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat diterima, yaitu
menyatakan pendapat yang berbeda dengan cara yang sopan sehingga tidak
menimbulkan suasana yang negatif dalam kelompok.
3) Mendengarkan dengan aktif, artinya dengan meggunakan pesan fisik dan lisan,
pembicara akan tahu bahwa anda secara giat sedang menyerap informasi. Hal
ini penting karena dapat meningkatkan pengertian konsep dan hasil kelompok
akan menunjukkan tingkat pemikiran yang tinggi.
4) Bertanya, maksudnya menanyakan suatu informasi lebih jauh. Keterampilan ini

penting karena konsep dapat dijelaskan, seseorang yang sedang tidak aktif
dapat di dorong untuk ikut serta, sehigga komunikasi akan semakin baik.
5) Membuat ringkasan, yaitu mengulang kembali informsi. Keterampilan ini
untuk membantu mengatur apa yang sudah dikerjakan dan apa yang perlu di
kerjakan.
6) Menafsirkan, yaitu menyatakan kembali informasi dengan kalimat yang
berbeda. Keterampilan ini penting karena informasi dapat di jelaskan dan
komunikasi akan semakin baik.
7) Menerima tanggung jawab, maksudnya bersedia menuntaskan tugas-tugas dan
kewajiban untuk diri sendiri dan kelompok. Keterampilan ini penting karena
anggota kelompok yang mau menerima tanggung jawab ini akan belajar lebih
banyak dibanding jika belajar sendiri.
2.1.10.3 Keterampilan Cooperative tingkat mahir
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1) Mengelaborasi, artinya memperluas konsep, kesimpulan dan pendapatpendapat yang berhubungan dengan topik tertentu. Hal ini penting dikuasai
siswa karena akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan prestasi
yang lebih tinggi.
2) Menanyakan kebenaran, maksudnya membuktikan bahwa jawaban tersebut
benar. Keterampilan ini dapat membantu siswa untuk berfikir tentang
jawaban yang diberikan dan untuk lebih yakin atas ketepatan jawaban
tersebut.
3) Menetapkan tujuan, yaitu menentukan prioritas. Keterampilan ini penting
karena pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien jika tujuan jelas.

4) Berkompromi, yaitu menentukan pokok permasalahan dengan persetujuan
bersama. Berkompromi ini penting karena dapat membangun rasa hormat
kepada orang lain dan mengurangi konflik antar pribadi.

2.1.11 Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajar kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai
materi palajaran untuk mancapai prestasi yang maksimal.Model belajar ini
terdapat

tahap-tahap

dalam

penyelenggaraanya

tahap

pertama

siswa

dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok ecil. Pembentukan kelompokkelompok siswa tersebut dapat dilakukan guru berdasarkan pertimbangan tertentu
(Isjoni, 2010:77)
Selaras dengan pendapat Aronson (dalam Isjoni, 2010:79) tekhnik
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pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw lebih menyangkut kerjasama dan saling
ketergantungan antar siswa. Pertama kalinya dikembangkan untuk menghadapi
isu yang disebabkan perbedaan sekolah-sekolah di Amerika yang sering terjadi
antara tahun 1964 dan 1974.
Model pembelajaran kooperatif jenis jigsaw juga diperkenalkan Eliot
Aronson dan para koleganya metode ini adalah strategi belajar kooperatif dimana
setiap siswa menjadio seorang anggota dalam bidang tertentu kemudian membagi
pengetahuanya kepada anggota lain dari kelompoknya agar setiap orang pada
akhirnya dapat mempelajari konsep-konsep. Menurut Aronson, para siswa dibagi
dalam beberapa kelompok, masing-masing anggota kelompok diberikan satu

tugas untuk dikerjakan atau bagian-bagian dari materi-materi penelitian untuk
dikoreksi dan ditinjau ulang.
Langkah-langkah pembelajaran Kooperetif tipe Jigsaw (Trianto, 2009: 56-57) :
1) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (Tiap kelompok anggotanya 5-6
orang)
2) Mengelompokkan materi dalam bentuk teks, bentuk teks yang telah dibagibagi menjadi beberapa sub bab.
3) Setiap anggota kelompok membaca sub babying ditugaskan dan
bertanggung jawab untuk mempelajarinya
4) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama
bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikanya
5) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas
mengajar teman-temanya.
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6) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan
berupa kusi individu
2.1.12 Pembelajaran Berbasis Lingkungan
Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan
pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya
saja sering terlupakan.Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan
adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai
sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar.
Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan sangat efektif diterapkan di
Sekolah Dasar. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan

mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Pengaruh
positif dari diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap
rasa keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Kita tahu
empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk mengetahui),
learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to do (Belajar untuk
mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar untuk bekerja sama)
dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan lingkungan yang
dikemas sedemikian rupa oleh guru.
Siswa boleh saja berpikir secara global, tetapi mereka harus bertindak secara
lokal. Artinya, setiap orang/siswa perlu belajar apa pun, bahkan mencari hikmah
dari berbagai macam pengalaman bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, namun
pengetahuan tentang pengalaman bangsa-bangsa lain tersebut dijadikan sebagai
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pembelajaran dalam tindakan di lingkungan secara lokal. Dengan cara kerja
seperti itu, kita tidak perlu melakukan trial and error yang berkepanjangan,
melainkan kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kita sekadar
meneruskan kerja dari paradigma yang benar.
Bekerja dan belajar yang berbasis lingkungan sekitar memberikan nilai
lebih,

baik

bagi

si

pembelajar

itu

sendiri

maupun

bagi

lingkungan

sekitar.Katakanlah belajar ilmu sosial atau belajar ekonomi, maka lingkungan
sosial dan ekonomi sekitar dapat menjadi laboratorium alam. Pembelajaran ini
dapat dilakukan sembari melakukan pemberdayaan (empowering) terhadap
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sementara si pembelajar dapat
melakukan proses pembelajaran dengan lebih baik dan Pendidikan merupakan

kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab dengan
pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai
pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi
diri menjadi multiple kompetensi harus melewati proses pendidikan yang
diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan
sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada empat dinding kelas.
Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan
menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan.
Berdasarkan teori belajar, melalui pendekatan lingkungan pembelajaran
menjadi bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penguasaan konsep dapat
diminimalkan dan pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya.
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Buah dari proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara pada
lingkungan. Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa yang
diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam
realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi
pembelajaran dengan pendekatan lingkungan.
Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan
pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya
saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan
adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai
sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Hal tersebut dapat
dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan

sikap cinta lingkungan (Karli dan Yuliaritiningsih, 2002).
Piaget, dalam Wilis:154 mengemukakan Pembelajaran dengan pendekatan
lingkungan sangat efektif diterapkan di sekolah dasar. Hal ini relevan dengan
tingkat perkembangan intelektual usia sekolah dasar (7-11 tahun) berada pada
tahap operasional konkret. Hal senada dikatakan Margaretha S.Y., (2002) bahwa
kecenderungan siswa sekolah dasar yang senang bermain dan bergerak
menyebabkan

anak-anak

lebih

menyukai

belajar

lewat

eksplorasi

dan

penyelidikan di luar ruang kelas.
Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah
dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif
dari diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa
keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya.
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2.1.13 Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat diartikan dengan istilah mutu atau keefektifan, secara
definitif efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan atau sasaranya, efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas
mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar seseorang, efektifitas tidak
hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juda dapat dilihat dari sisi persepsi atau
sikap orangnya,
Kualitas pembelajaran menurut Uno (2012:153) artinya mempersoalkan
bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik

serta menghasilkan keluaran yang baik pula.
Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dari segi
proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau
setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik secara aktif, baik fisik,
mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, semangat belajar yang besar
dan rasa percaya pada diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran
dikatakan berhasil dan berkualitas apabila terjadi perubahan yang positif dari
peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Suatu proses
belajar yang efektif dan bermakna akan berlangsung apabila dapat memberikan
keberhasilan bagi siswa maupun guru itu sendidri.(Ismail, 2008: 31)
Sebagai seorang pendidik diharapkan bekerja secara profesional, mengajar
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secara sistematis dan berdasar prinsip didaktik metodik yang berdaya guna dan
berhasil guna (efektif dan efisien), artinya guru dapat merekayasa sistem
pembelajaran secara sistematis dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
aktif.
Menurut uraian diatas kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh
keaktifan siswa, kesiapan dan keterampilan guru dalam memberikan materi serta
hasil yang dicapai Jadi kualitas pembelajaran ditentukan oleh kualitas pengujian,
penjelasan, dan pengaturan unsur-unsur belajar dengan memperhatikan metodemetode belajar dan efektifitasnya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
siswa. Serta ada perubahan positif dari peserta didik
Guru dan siswa dikatakan berkualitas apabila: (1) Dalam proses pembelajaran
guru dituntut mempunyai keterampilan dalam pengelolaan pembelajaran,

meliputi: membuka pelajaran, penguasaan materi pembelajaran, pendekatan atau
strategi pembelajaran yang sesuai, pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan
efisien, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa, penilaian
proses dan hasil. (2) Dalam proses pembelajaran aktivitas siswa juga dituntut
harus maksimal, meliputi: minat dan motivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran, keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemampuan mengemukakan
pendapat, kerjasama dalam kelompok, laporan hasil. (3) Sedangkan hasil belajar,
meliputi: memantau kemajuan belajar selama proses, dan melakukan penilaian
akhir sesuai dengan kompetensi atau tujuan. (Sulistyorini, 2008: 10),
Dari uraian diatas kualitas pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi
perubahan positif bagi siswa, keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar
47
siswa mengalami peningkatan.

2.2 Kajian Empiris
Lestari, Indriyati (2008) dalam penelitian yang berjudul peningkatan
prestasi belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada SD
Negeri Pancakarya semarang menunjukkan bahwa sebelum siklus ketuntasan
belajar sebesar 22% setelah siklus I mencapai 48% siklus II 70% siklus III 91%
Pujiastyti, Emi. DKK (2006) dalam penelitian berjudul meningkatkan
kompetensi dasar siswa kelas VIII B SMP Negeri 25 semarang dalam pokok
bahasan lingkaran melalui penerapan model kooperatif leraning tipe TGT
bercirikan CTL menunjukkan bahwa aktifitas siswa meningkat siklus I 88%,
siklus II 97% dan siklus III 97%

Kuwati, Arismi (2010) dalam penelitian yang berjudul penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar
IPA di kelas V SDN 02 Bulungkulon kecamatan Jekulo kabupaten Kudus,
menunjukkan peningkatan prestasi belajar siswa, terlihat dalam siklus I nilai ratarata siswa 65 dengan persentase ketuntasan siswa 50%, kemudian dalam siklus II
nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 82 dan persentase ketuntasan siswa 77%
sedangkan dalam siklus III nilai rata-rata siswa adalah 83 dengan persentase 87%,
ini menunjukkan hasil belajar IPA menggunakan model Kooperatif Tipe Jigsaw
dapat meningkatkan prestasi belajar IPA.
Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpilkan bahwa
dengan model kooperatif menjadikan kualitas pembelajaran IPA di Sekolah48
Dasar
akan meningkat, dengan model kooperatif berbasis lingkungan ini segala
kemampuan siswa akan dioptimalkan melalui segala keterampilan dasar yang
akan dilakukan oleh siswa dan kerja kelompok. Oleh karena itu penelitianpenelitian tersebut dijadikan landasan dari penelitian ini.
2.3 Kerangka Berpikir
Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan diatas
menunjukkan guru kelas V SDN Wonosari 01 belum menggunakan model
Cooperative learning tipe jigsaw dan belum dikaitkan dengan lingkungan,
keterampilan guru masih rendah, aktivitas siswa dalam pembelajaran juga masih
rendah, kemudian hasil belajar IPA materi sisfat-sifat cahaya belum mencapai
KKM 60.
Dengan penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw berbasis

lingkungan, pembelajaran IPA tidak lagi merupakan penguasaan konsep-konsep
saja, melainkan juga sebagai proses penemuan dan pemecahan masalah melalui
keterampilan dasar IPA yang dilakukan. Kemampuan siswa akan dioptimalkan
melalui kerja kelompok yang heterogen dan pemecahan masalah disertai
eksperimen yang menantang bagi siswa. Sehingga dengan begitu kemampuan
kognitif, fisik dan sosial siswa bisa berkembang dengan optimal.
Diharapkan dengan model Cooperative learniong tipe jigsaw berbasis
lingkungan ini keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya akan meningkat. Kerangka berfikir ini
dapat dilihat dalam bagan berikut :
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BAGAN ALUR KERANGKA BERPIKIR

Kondisi Awal

Tindakan/PTK

Kondisi Akhir

1) Aktifitas Siswa di kelas Kurang maksimal
dan belum mencapai standar KKM
2) Keterampilan guru di kelas belum
maksimal
3) Hasil belajar serta pemahaman IPA kurang
maksimal

Penggunaan Model Cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan:
1) Siswa dibagi dalam kelompok.
2) Kelompok pertama dinamakan kelompok
asal
3) Setelah dari kelompok asal guru membagi
lagi dalam kelompok yang dinamakan
kelompok ahli
4) Dalam kelompok ahli siswa membahas satu
materi tentang sifat cahaya, dengan
menggunakan media yang telah disediakan
serta penggunaan media yang ada di
lingkungan kemudian kembali kedalam
kelompok asal untuk menjelaskan kedalam
kelompok asal
5) Tiap-tiap perwakilan kelompok ahli maju
kedepan kelas untuk menyampaikan hasil
diskusinya. Kelompok lain asal untuk
membahas materi yang telah didapat di
kelompok ahli.
6) Guru memberikan soal evaluasi kepada
siswa
7) Kesimpulan

1) Aktifitas belajar Siswa di kelas meningkat
2) Aktifitas guru di kelas meningkat
3) Hasil belajar serta pemahaman IPA
meningkat
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2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan penelitian
ini adalah sebagai berikut: Dengan menggunakan model pembelajaran
Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan, Keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA akan meningkat.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Wonosari 01 Kecamatan
Bawang Kabupaten batang, pemilihan kelas ini berdasarkan pada pertimbangan
peneliti dan kolaborator
3.2 Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah guru kelas V dan siswa kelas V sebanyak 23
siswa yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 15 siswa laki – laki.Penelitian ini
dilaksanakan di SDN Wonosari 01.
3.3 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Keterampilan guru kelas V SDN Wonosari 01 Kabupaten Batang dalam
melaksanakan model Cooperative tipe Jigsaw berbasis Lingkungan
2) Aktivitas siswa kelas V SDN Wonosari 01 Kabupaten Batang pada
pembelajaran IPA menggunakan model Cooperative tipe Jigsaw berbasis
Lingkungan.
3) Model cooperative tipe jigsaw berbasis lingkungann dapat meningkatkan
hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Wonosari 01 Batang
3.4 Prosedur / langkah – langkah PTK
Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini
berbentuk siklus, dan berlangsung lebih dari satu siklus, serta tergantung pada
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tingkat keberhasilan dari target yang akan dicapai,dimana setiap siklus bisa terdiri
dari beberapa pertemuan.
3.4.1 Perencanaan
Perencanaan merupakan tindakan lanjut dan observasi awal serta bagaimana
cara menyelesaikan masalah. Tahap ini mencakup semua perencanaan
tindakan,seperti pembuatan RPP Jigsaw berbasis lingkungan ,Menyiapkan
metode, alat dan sumber serta lingkungan dan merencanakan pula langkahlangkah dan tindakan apa yang di lakukan untuk menguji hipotesis yang telah di
tetapkan.
Dalam tahap perencanaan ini meliputi hal – hal sebagai berikut:
1) Menelaah materi pembelajaran serta menelaah indikator
2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah di tetapkan dan scenario
pembelajaran dengan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
4) Mempersiapkan siswa dalam lingkungan
5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis,dan lembar kerja siswa.
6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan guru
3.4.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan yang merupakan implementasi atau penerapan
rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto , 2006 :
18 ).
Tahap ini merupakan implementasi isi rencana penelitian tindakan
pembelajaran di kelas dan lingkungan sesuai prosedur yang telah direncanakan
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dalam tahap perencanaan, yaitu menerapkan pembelajaran IPA dengan model
Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
3.4.3 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator
dalam hal ini adalah teman sejawat.Observasi dapat dilakukan secara langsung
dengan

mengamati

aktivitas

siswa

dan

hasil

belajarnnya.observasi

ini

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati kegiatan
siswa dan guru dalam pembelajaran. (Arikunto 2001:19 )

3.4.4 Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah terjadi dan yang sudah dilakukan (Arikunto, 2006:19)
Refleksi dapat dikaji secara menyeluruh dan tindakannya dapat diukur
berdasarkan data baik saat proses observasi sampai evaluasi yang telah
berlangsung. Refleksi ini dapat mencakup analisis dan penilaian terhadap hasil
pengamatan atas tindakan yang dilakukan.Pada tahapan ini dilakukan analisis
hasil observasi.Kemudian dilakukan refleksi apakah tindakan dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa.
3.5 Siklus Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua siklus penelitian:
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3.5.1 Siklus Pertama
3.5.1.1 Perencanaan
Di dalam siklus I materi pembelajaranya adalah sifat-sifat cahaya,
indikator dapat membuat periskop atau lensa dari alat-alat sederhana
1) Membuat RPP Jigsaw berbasis lingkungan
2) Menyiapkan alat peraga berupa air, bohlam, plastik dan lain-lain
3) Menyiapkan instrumen observasi
4) Menyiapkan instrumen penilaian
3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan
8) Guru meminta siswa untuk menyebutkan beberapa alat cara memperbesar
suatu benda
9) Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok.
10)

Setelah dari kelompok ahli siswa kembali ke kelompok setiap siswa dalam

kelompok asal diberi nomor urut 1.1-5.1 (kelompok 1), 1.2-5.2 (kelompok 2)
1.3-5.3 (kelompok 3), 1.4-5.4 (Kelompok 4), 1.5-5.5 (kelompok 5), 1.6-5.6
(Kelompok 6)
11)

Guru meminta siswa dengan nomor yang sama (Angka depan sama)

membentuk kelompok baru (Kelompok Ahli).
12)

Guru memanggil masing-masing ketua kelompok ahli untuk mengambil
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LKS dari guru.
13)

Setiap kelompok ahli mendiskusikan jawabnya didalam kelompok ahli

14)

Tiap-tiap perwakilan kelompok ahli maju kedepan kelas untuk

menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain asal untuk membahas materi

yang telah didapat di kelompok ahli.
15)

Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa

3.5.1.3 Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui apakah sudah ada peningkatan dari
pada siklus sebelumnya, observasi lebih difokuskan untuk mengetahui lebih
dalam peningkatan dalam pembelajaran.
Observasi ini meliputi:
1) Mengamati perilaku siswa
2) Memantau diskusi antar siswa
3) Mengamati pemahaman masing-masing siswa
3.5.2.3.1 Refleksi
1) Mencatat perilaku siswa
2) Mengevaluasi hasil evaluasi
3) Menganalisis hasil pembelajaran
4) Memperbaiki kelemahan untuk diperbaiki di siklus berikutnya
3.5.1.4 Refleksi
1) Mengevaluasi hasil pembelajaran
2) Menganalis hasil pembelajaran
3) Menyusun laporan.

3.5.2 Siklus kedua
3.5.2.1 Perencanaan
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Perencanaan tindakan pada siklus II, akan dilaksanakan untuk memperbaiki
pelaksanaan pada siklus I,
1) Menyusun RPP
2) Menyediakan alat peraga atau media yang akan digunakan untuk
menvariasikan pendekatan pembelajaran.
3) Menyiapkan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan pada pembelajaran.
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam
belajar.
5) Menetapkan instrumen yang dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa.
3.5.2.2 Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus II, akan mengimplementasikan rancangan
yang telah dibuat pada tahap perencaaan II dengan menggunakan RPP atau
langkah – langkah pembelajaran yang lebih inovatif dibandingkan dengan
pelaksanaan tindakan pada siklus I.Dengan menggunakan Cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan. Langkah – langkah pelaksanaan tindakan pada
siklus II adalah sebagai berikut:
1) Guru meminta siswa untuk membuka materi yang telah dipelajari pada siklus I
2) Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok.
3) Setelah dari kelompok ahli siswa kembali ke kelompok setiap siswa dalam
kelompok asal diberi nomor urut 1.1-5.1 (kelompok 1), 1.2-5.2 (kelompok 2)
1.3-5.3 (kelompok 3), 1.4-5.4 (Kelompok 4), 1.5-5.5 (kelompok 5), 1.6-5.6
(Kelompok 6)

4) Guru meminta siswa dengan nomor yang sama (Angka depan sama)
membentuk kelompok baru (Kelompok Ahli).
5) Guru memanggil masing-masing ketua kelompok ahli untuk mengambil LKS
dari guru.
6) Setiap kelompok ahli mendiskusikan jawabnya didalam kelompok ahli
7) Tiap-tiap perwakilan kelompok ahli maju kedepan kelas untuk menyampaikan
hasil diskusinya. Kelompok lain asal untuk membahas materi yang telah
didapat di kelompok ahli.
8) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa
3.5.2.3 Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui apakah sudah ada peningkatan dari
pada siklus sebelumnya, observasi lebih difokuskan untuk mengetahui lebih
dalam peningkatan dalam pembelajaran.
Observasi ini meliputi:
4) Mengamati perilaku siswa
5) Memantau diskusi antar siswa
6) Mengamati pemahaman masing-masing siswa
3.5.2.3.1 Refleksi
5) Mencatat perilaku siswa
6) Mengevaluasi hasil evaluasi
7) Menganalisis hasil pembelajaran
8) Memperbaiki kelemahan
3.5.2.4 Refleksi
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4) Mengevaluasi hasil pembelajaran
5) Menganalis hasil pembelajaran
6) Menyusun laporan.
3.6 Data Dan Cara Pengumpulan Data
3.6.1 Sumber Data
3.6.1.1 Siswa
Diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara sistematik selama
pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi, hasil wawancara
guru dan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan
menggunakan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
3.5.1.2 Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dan
wawancara guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe
jigsaw.Sumber data ini dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi
pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis
lingkungan.

3.5.1.3 Data dokumen
Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan
tindakan dan data – data yang tertulis seperti LKS, Lembar observasi,tugas,
59 dan
dokumen lain.
3.5.1.4 Guru kolaborator
Sumber data guru kolaborator berupa guru atau teman sejawat dengan
tujuan sebagai sumber data unuk melihat implementasi pendekatan kontekstual.

3.6.2 Jenis data
3.6.2.1 Data kuantitaf
Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa aktivitas siswa
dalam pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan.

3.6.2.2 Data kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar
pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru dan wawancara yang memberi
gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa terhadap pembelajaran IPA
dengan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
3.6.3 Teknik pengumpulan data
Untuk

membantu

proses

penelitian,

peneliti

menggunakan

teknik

pengumpulan data sebagtai berikut:
3.6.3.1 Observasi
Observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, merekam,
dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang 60
dicapai
(perubahan yang terjadi) baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun
tindakan sampingannya (Kasihani Kasbolah, 1998:91).
Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas
guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model
Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
3.6.3.2 Tes
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan

yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan
penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan
tujuan pengajaran tertentu (Endang Poerwanti, dkk, 2008:1.5).
Tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data kemampuan
kognitif (hasil belajar) siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan
model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
3.6.3.3 Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah Berupa dokumen-dokumen baik berupa
dokumen primer maupun sekunder yang menunjang pembelajaran di kelas. (Nizar
Alam Hamdani,2008 : 71).
Metode

dokumentasi

dalam

penelitian

ini

digunakan

untuk

mendokumentasikan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative learning tipe jigsaw
berbasis lingkungan. Serta untuk memberikan gambaran secara konkrit mengenai
kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas
belajar berlangsung.
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3.6.3.4 Wawancara
Wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan (autoritas) yaitu orang
yang ahli dan berwenang dalam masalah yang anda tulis (Widjono Hs, 2007:
249).

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui minat dan
respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan.
3.7 Teknik analisis data
3.7.1 Kuantitatif
Data berupa hasil belajar IPA yang dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Adapun penyajian data
kuantitatif dipaparkan dalam bentuk prosentase. Adapun rumus porsentase
tersebut adalah sebagai berikut :
P= ∑ n x 100%
N
Keterangan :
∑ n= Jumlah frekuensi yang muncul
N

= Jumlah total siswa

P

= Presentase frekuensi

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar62
siswa
yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

≥ 60

Tuntas

< 60

Tidak Tuntas

Keterangan: penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal sebesar 60 ditetapkan

pada saat kegiatan KKG di tingkat Dabin.

Menentukan ketuntasan klasikal
Adapun rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah
sebagai berikut :

Aqib (2010 ; 41)
Dari perhitungan tersebut, hasil belajar dapat digolongkan menjadi
beberapa kategori yang akan dipaparkan pada tabel berikut ini.
Tabel 3
Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam persen (%)
Tingkat keberhasilan

Kualifikasi

> 80 %

Sangat Baik

67 – 79 %

Baik

40 – 59 %

Cukup

20 – 39 %

Kurang

< 20 %

Sangat Kuramg

Kriteria keterampilan guru dan aktivitas siswa
Skor Maksimal

= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

n

=4
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Median = 20 (Poerwanti, 2008 : 6.9)

Lebar Interval = 6 (Hadi, 2004 : 13)

(Muslich, 2009 : 162)
Skala Penilaian
Tabel 3
Kriteria skala penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa
Skor

Pencapaian

27 – 32
21 – 26
14 – 20
8 – 13

82%-100%
63% - 81%
44% - 62%
25% - 43%

Kategori
A (Baik Sekali)
B (Baik)
C (Cukup)
D (Kurang)

Tingkat
Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak Berhasil
64
Tidak Berhasil

3.7.2 Kualitatif
Data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran
mengenai aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA dengan
menggunakan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan yang

berasal dari hasil catatan lapangan dan wawancara yang dianalisis dengan analisis
deskriptif kualitatif.
3.8 Indikator Keberhasilan
Pembelajaran dengan menggunakan Cooperative learning tipe jigsaw
berbasis lingkungan dapat meningkatkan pemahaman dan aktivitas belajar siswa
dalam mata pelajaran IPA dikelas V SDN Wonosari 01 dengan indikator sebagai
berikut:
1) Keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

IPA

menggunakan

model

pembelajaran Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan meningkat
dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik.
3) Hasil belajar siswa kelas V SDN Wonosari 01 mengalami ketuntasan belajar
75% diatas KKM

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
4.1.1.1 Perencanaan Siklus I
Sebelum pelaksanaan siklus I peneliti menyusun rencana pembelajaran
IPA materi sifat-sifat cahaya melalui metode Cooperative tipe Jigsaw berbasis
lingkungan Peneliti juga membuat lembar evaluasi, lembar diskusi kelompok dan
lembar pengamatan.Lembar evaluasi berisi soal-soal yang sesuai materi untuk
mengetahui penerapan metode Cooperative tipe Jigsaw berbasis lingkungan
dalam setiap tahap dalam pelajaran IPA. Lembar diskusi kelompok berisi
permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran sifat-sifat cahaya
yang harus diselesaikan siswa secara diskusi dengan teman satu kelompok dan
dijadikan bahan untuk dipaparkan di depan kelas, Sedangkan lembar observasi
merupakan lembar penilaian observer (pengamat) terhadap pelaksanaan
pembelajaran. Lembar observasi berisi pengamatan terhadap keterampilan guru
dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peneliti juga
menyiapkan media yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
4.1.1.2 Pelaksanaan tindakan siklus I
Pelaksanaan Siklus I ini dilaksanakan di SD Wonosari 01. Pelaksanaan
meliputi pertemuan I dan pertemuan II Pertemuan pertama siklus I pada hari
Selasa, tanggal 22 Mei 2012 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit atau dua jam
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pelajaran dan pertemuan siklus I pertemuan II tanggal 29 Mei 2012 dengan
alokasi 2 x 35 menit atau dua jam pelajaran. Adapun pelaksanaan siklus I
pertemuan I dan pertemuan II sama namun yang membedakan adalah materi
pembelajaran kegiatan siklus I pertemuan I Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam materi Sifat-sifat cahaya. Standar Kompetensi: Menerapkan sifat-sifat
cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. Kompetensi Dasar:
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Indikator Pembelajaran: 1). Menyebutkan
sifat-sifat cahaya, 2) Memahami sifat sifat cermin datar, cermin cekung dan
cermin cembung. Kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
4.1.1.2.1 Kegiatan awal
Pada kegiatan awal ini guru mengkondisikan kesiapan siswa, mengajak berdoa,
presensi dan memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan
menginformasikan cara belajar menggunakan model Cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan dilanjutkan dengan memberi apersepsi berupa
pertanyaan, “ayo lihat keluar jendela”, “apakah kamu dapat melihat benda yang
ada diluar melalui kaca”
4.1.1.2.2 Kegiatan Inti
Pada kegiatan inti ini meliputi Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi. Dalam
kegiatan Eksplorasi guru menyuruh siswa untuk membaca buku materi yang
sesuai dengan materiyang akan dipelajari, menyuruh siswa mengamati asal
datangnya cahaya, serta menggali pengetahuan awal siswa tentang materi sifatsifat cahaya dengan menunjukkan media yang akan digunakan dalam
pembelajaran, setelah kegiatan eksplorasi selesai kemudian guru melakukan
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elaborasi, adapun langkah-langkah elaborasi dalam pembelajaran ini adalah
sebagai berikut : Guru membentuk 5 kelompok secara heterogen, Siswa
membentuk kelompok asal dan memberikan nama kelompok. Siswa diskusi
kelompok menentukan nomor peringkat akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling
pintar, nomor 2 siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah). Siswa
membentuk kelompok ahli, guru memberikan tugas yang harus dipelajari oleh
setiap siswa dari kelompok masing-masing. Siswa di dalam kelompok tim ahli
diskusi mempelajari sifat-sifat cahaya yang diberikan oleh guru sampai semua
anggota dalam kelompok mengerti materi yang dipelajari.Dalam kelompok ahli
guru membimbing siswa keluar kelas untuk mengamati sifat-sifat cahaya yang ada
diluar lingkungan dengan memberikan beberapa masalah yang sesuai dengan
materi sifat cahaya.Siswa dalam kelompok ahli mencatat masalah yang telah
dipahaminya.Siswa

setelah

mengerti

kembali

ke

kelompok

asal.Siswa

mengerjalakan lembar kerja siswa yang diberikan guru dalam kelompok
asal.Dalam kelompok asal setiap siswa menjelaskan materi yang telah dipelajari
kepada semua anggota kelompok sampai semua anggota paham materi yang
dijelaskan secara bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.Guru meminta perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh dalam diskusi
kelas dan mengambil kesimpulan. Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa
yang maju mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi jika terjadi kesalahan
konsep.
Setelah Kegiatan elaborasi selesai guru melanjutkan konfirmasi adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut: Siswa bersama guru mengklarifikasi materi
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yang belum dipahami siswa, Guru memberikan Reward
4.1.1.2.3 Kegiatan penutup
Pada kegiatan penutup ini guru memberikan umpan balik dengan melontarkan
beberapa pertanyaan dan memberi permasalahan yang bisa dipecahkan siswa
setelah itu Guru bersama siswa menyimpulkan materi.Guru memberikan kuis
tentang materi kepada siswa. Siswa bersam guru melakukan refleksi.Pemberian
penghargaan kepada kelompok berprestasi.Guru menutup pelajaran dengan
memberikan tepuk tangan bersama siswa kepada kelompok yang berprestasi.
4.1.1.3 Pengamatan siklus I
4.1.1.3.1 Deskripsi Keterampilan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran,
guru dalam mengelola pembelajaran melalui model Cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan diperoleh data hasil pengamatan sebagai berikut.
Tabel 4.1
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Kelas V Siklus I
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategori
Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan bertanya
Keterampilan memberi penguatan
Keterampilan mengadakan variasi
Keterampilan menjelaskan
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perseorangan
Keterampilan menutup pelajaran
Jumlah
Persentase
Rata-rata
Kategori

Siklus I
PI
P II
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
18
56,25 %
2,25
Cukup

2
20
62,5%
2,5
Baik
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Tabel 4.2 : Penilaian Keterampilan guru Siklus I
Skor

Pencapaian

Kategori

Tingkat Keberhasilan

26 – 32

82 % - 100%

A (Baik Sekali)

Berhasil

20 – 26

63% - 81%

B (Baik)

Berhasil

14 – 20

44% - 62%

C (Cukup)

Tidak Berhasil

8 – 14

25% - 43%

D (Kurang)

Tidak Berhasil

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
Pertemuan I

Pertemuan II
skor

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, ada 8 Indikator yang diamati
dengan rata-rata hasil sebagai berikut:
Hasil pengamatan keseluruhan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA
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pertemuan I adalah 18 dengan persentase 56,25% dan rata-rata nilai 2,25 %. Hasil
analisis kualitatif diatas tentang keterampilan guru tersebut termasuk dalam
kategori cukup artinya pertemuan siklus I pertemuan I masih belum sepenuhnya
sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Hasil pertemuan kedua menunjukkan jumlah nilai 20 dengan persentase 71
% dan nilai rata-rata 2,6 pada pertemuan kedua ini termasuk dalam kategori baik,
tetapi masih perlu diperbaiki agar siklus berikutnya mendapatkan hasil yang
diharapkan.
4.1.1.3.2 Deskripsi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran
dinyatakan dengan prosentase aktivitas dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Data Hasil Pengamatan
Persentase Rekap Aktivitas Siswa Kelas V
No.

Indikator

1.

Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
Siswa mendengarkan informasi dari guru
Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok
Siswa menyajikan hasil kerja kelompok
Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok
lain
Siswa aktif bertanya
Siswa menyimpulkan pembelajaran
Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
Jumlah
Persentase
Rata-rata
Kriteria

2
3
4
5
6
7
8

Hasil Yang dicapai
PI
P II
2
3
2
3
2
2

3
3
2
2

3
2
2

3
2
3

18
56,25 %
2,25
Cukup

21
75 %
2,6
Baik
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Tabel 4.4: Penilaian Aktivitas belajar siswa
Skor

Pencapaian

Kategori

Tingkat Keberhasilan

26 – 32

82 % - 100%

A (Baik Sekali)

Berhasil

20 – 26

63% - 81%

B (Baik)

Berhasil

14 – 20

44% - 62%

C (Cukup)

Tidak Berhasil

8 – 14

25% - 43%

D (Kurang)

Tidak Berhasil

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
21.5
21
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
Pertemuan I

Pertemuan II
Skor

Selama kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA berlangsung
aktivitas siswa yang diamati oleh teman sejawat dengan menggunakan instrument.
Tabel diatas menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam
pembelajaran siklus I pertemuan I hasil pengamatan menunjukkan bahwa hasil
yang dicapai pada pertemuan I dengan jumlah nilai 18 dengan persentase 56,25%
dan rata-rata nilai 2,25. Dari pertemuan I tersebut belum sepenuhnya mendapat
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kriteria yang diharapkan dengan kriteria cukup
Selanjutnya dari hasil pengamatan pertemuan II aktivitas siswa dalam
pembelajaran siklus I pertemuan II mendapat kriteria baik, dengan nilai yang
dicapai 20 dengan persentase 65,7 % dan rata-rata 2.7
4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar IPA siswa kelas V melalui model pembelajaran Cooperative
berbasis lingkungan menunjukkan nilai sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil belajar IPA Siklus I
N
O
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Siswa
NS
S
N
MMA
ES
FA
MK
ZF
RIL
AK
MM
K
RKK
MA
NM
W
M
MAR
FA
SA
SR
VN
MZIN
EI
MS
AJ
SA
MNZ

Siklus I

PI
60
90
40
80
70
50
70
50
70
40
80
50
50
70
70
50
70
60
70
80
70
50
60
60
80
40
50
60

P II

70
90
40
80
70
50
70
50
70
40
80
60
60
70
70
50
70
60
70
80
70
50
60
73
60
80
40
50
60

29
30

LF
IM

50
40
61

Rata-rata
Tabel 4.6: Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

≥ 60

Tuntas

< 60

Tidak Tuntas

50
40
62
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas, nilai rata-rata kelas pada pertemuan
I adalah 61, siswa yang tuntas sebanyak 18 dan yang tidak tuntas sebanyak 12
siswa, sedangkan pada pertemuan II nilai rata-rata kelas berubah menjadi 62,
siswa yang tuntas atau mendapat nilai diatas 60 sebanyak 20 dan siswa, dengan
nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40, Walau hasil belajar siklus I sudah baik,
tapi belum meningkat signifikan. Dan masih terdapat 10 siswa yang belum
mencapai KKM (60)

Data Rekap Siklus I
70
60
50
40
30
20
10
0
Keterampilan Guru

Aktivitas Siswa
Pertemuan I

Hasil Belajar Siswa
Pertemuan II
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4.1.1.4 Refleksi siklus I
Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengetahui keberhasilan
dan kekurangan Pelaksanaan pembelajaran siklus I.
4.1.1.3.4.1 Keberhasilan:
1) Pembelajaran telah terlaksana dengan sistematis sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran.
2) Adanya alat peraga yang membantu siswa dalam memahami materi Sifatsifat cahaya.
3) Penggunaan model Cooperative tipe Jigsaw berbasis lingkungan dapat
meningkatkan minat dan keberanian siswa dalam pembelajaran.
4) Dengan adanya kelompok membantu siswa untuk bertanya kepada temantemannya materi yang belum bisa (tutor sebaya).
4.1.1.3.4.2 Kekurangan:
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1) Nilai rata-rata kelas baru mencapai 62 belum mencpai 75.
2) Masih ada 10 siswa yang belum tuntas dari 30 siswa.
3) Guru belum bisa mengkondisikan secara maksimal saat diskusi kelompok.
4) Motivasi dan dorongan yang diberikan kepada siswa sangat kurang, karena
guru lebih sibuk membimbing siswa dalam kelompok.
5) Dalam memberi petunjuk/membimbing kegiatan guru terlihat membimbing
penuh, karena siswa kebingungan pada saat mengerjakan tugas secara
kelompok, sehingga siswa sangat bergantung kepada guru.
6) Guru membimbing siswa dalam kelompok belum begitu menyeluruh masih

berpusat pada kelompok salah satu kelompok.
7) Pengelolaan waktu kurang efektif terlihat waktu berakhirnya pelajaran maju
15 menit dari waktu yang telah ditentukan.
Dari kolaborasi dengan tim peneliti, maka pada siklus I ditemukan beberapa
efektifitas pembelajaran IPA sebagai berikut; (1) guru dapat melibatkan siswa
secara aktif dalam pembelajaran diskusi kelompok; (2) keaktifan siswa dalam
pembelajaran mulai tampak, dengan ditunjukkan oleh kemampuan siswa
melakukan kegiatan pembelajaran model Cooperative tipe Jigsaw berbasis
lingkungan; (3) Timbul semangat siswa dalam diskusi kelompok. Pelaksanaan
pembelajaran pada siklus I kurang baik, sehingga perlu diadakan siklus II
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
4.1.2.1 Perencanaan Siklus II
Berdasarkan hasil refleksi dan masalah pada siklus I, kemudian peneliti
mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan masalah. Peneliti meneliti
kembali efektivitas pengerjaan lembar kerja diskusi kelompok pada tiap
kelompok, alat peraga sifat-sifat cahaya dan cara penyampaian yang efektif.
Peneliti memeriksa dan menyiapkan rencana pembelajaran, Lembar diskusi
kelompok, lembar evaluasi dan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas
siswa untuk siklus II.Peneliti juga memeriksa kembali alat peraga dan prasarana
yang diperlukan sebagai penunjang pembelajaran.
4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan Siklus II ini meliputi pertemuan I dan pertemuan II
Pertemuan pertama siklus II pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2012 dengan
alokasi waktu 2 x 35 menit atau dua jam pelajaran dan pertemuan siklus II
pertemuan II tanggal 12Juni 2012 dengan alokasi 2 x 35 menit atau dua jam
pelajaran. Adapun pelaksanaan siklus II pertemuan I dan pertemuan II sama
namun yang membedakan adalah materi pembelajaran kegiatan siklus II
pertemuan I Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Sifat-sifat cahaya.
Standar Kompetensi: Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat
suatu karya/model. Kompetensi Dasar: Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
Indikator Pembelajaran: 1). Menyebutkan sifat-sifat cahaya, 2) Memahami sifat
sifat cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung. Kegiatan pembelajaran
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sebagai berikut:
4.1.2.2.1 Kegiatan awal
Pada kegiatan awal ini guru mengkondisikan kesiapan siswa, mengajak
berdoa, presensi dan memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menginformasikan cara belajar menggunakan model Cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan dilanjutkan dengan memberi apersepsi berupa
pertanyaan, “Pernahkah kalian melihat kaca pembesar?”, “Apa yang terjadi ketika
kita melihat benda dengan menggunakan kaca pembesar?”
4.1.2.2.2 Kegiatan Inti
Pada kegiatan inti ini meliputi Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi.
Dalam kegiatan Eksplorasi guru menyuruh siswa untuk membaca buku materi
yang sesuai dengan materiyang akan dipelajari, menyuruh siswa mengamati asal
datangnya cahaya, serta menggali pengetahuan awal siswa tentang materi sifatsifat cahaya dengan menunjukkan media yang akan digunakan dalam
pembelajaran, setelah kegiatan eksplorasi selesai kemudian guru melakukan
elaborasi, adapun langkah-langkah elaborasi dalam pembelajaran ini adalah
sebagai berikut : Guru membentuk 5 kelompok secara heterogen, Siswa
membentuk kelompok asal dan memberikan nama kelompok. Siswa diskusi
kelompok menentukan nomor peringkat akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling
pintar, nomor 2 siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah). Siswa
membentuk kelompok ahli, guru memberikan tugas yang harus dipelajari oleh
setiap siswa dari kelompok masing-masing. Siswa di dalam kelompok tim ahli
diskusi mempelajari sifat-sifat cahaya yang diberikan oleh guru sampai semua
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anggota dalam kelompok mengerti materi yang dipelajari.Dalam kelompok ahli
guru membimbing siswa keluar kelas untuk mengamati sifat-sifat cahaya yang ada
diluar lingkungan dengan memberikan beberapa masalah yang sesuai dengan
materi sifat cahaya.Siswa dalam kelompok ahli mencatat masalah yang telah
dipahaminya.Siswa

setelah

mengerti

kembali

ke

kelompok

asal.Siswa

mengerjalakan lembar kerja siswa yang diberikan guru dalam kelompok
asal.Dalam kelompok asal setiap siswa menjelaskan materi yang telah dipelajari
kepada semua anggota kelompok sampai semua anggota paham materi yang
dijelaskan secara bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.Guru meminta perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh dalam diskusi
kelas dan mengambil kesimpulan. Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa
yang maju mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi jika terjadi kesalahan
konsep.
Setelah Kegiatan elaborasi selesai guru melanjutkan konfirmasi adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut: Siswa bersama guru mengklarifikasi materi
yang belum dipahami siswa, Guru memberikan Reward
4.1.2.2.3 Kegiatan penutup
Pada kegiatan penutup ini guru memberikan umpan balik dengan
melontarkan beberapa pertanyaan dan memberi permasalahan yang bisa
dipecahkan siswa setelah itu Guru bersama siswa menyimpulkan materi.Guru
memberikan kuis tentang materi kepada siswa. Siswa bersam guru melakukan
refleksi.Pemberian penghargaan kepada kelompok berprestasi.Guru menutup
pelajaran dengan memberikan tepuk tangan bersama siswa kepada kelompok yang
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berprestasi.

4.1.2.3 Pengamatan Siklus II
4.1.2.3.1 Deskripsi Keterampilan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran,
guru dalam mengelola pembelajaran melalui model Cooperative learning tipe
jigsaw berbasis lingkungan diperoleh data hasil pengamatan sebagai berikut.
Tabel 4.7
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Kelas V Siklus I
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategori
Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan bertanya
Keterampilan memberi penguatan
Keterampilan mengadakan variasi
Keterampilan menjelaskan
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perseorangan
Keterampilan menutup pelajaran
Jumlah
Persentase
Rata-rata
Kategori

PI
3
3
2
3
2
3
3

Siklus I
P II
3
3
3
3
3
3
3

2
21
65%
2,6
B (Baik)

3
24
75%
3
B (Baik)

Tabel 4.8: Penilaian Keterampilan guru Siklus II
Skor

Pencapaian

Kategori

Tingkat Keberhasilan

26 – 32

82 % - 100%

A (Baik Sekali)

Berhasil

20 – 26

63% - 81%

B (Baik)

Berhasil

14 – 20

44% - 62%

C (Cukup)

Tidak Berhasil

8 – 14

25% - 43%

D (Kurang)

Tidak Berhasil
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Data Hasil Pengamatan Keterampilan guru Siklus II
25
24
23
22
21
20
19
18
Pertemuan I

Pertemuan II
Skor

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, ada 8 Indikator yang diamati
dengan rata-rata hasil sebagai berikut:
Hasil pengamatan keseluruhan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA
pertemuan I adalah 20 dengan persentase 62,5% dan rata-rata nilai 2,5. Hasil
analisis kualitatif diatas tentang keterampilan guru tersebut termasuk dalam
kategori baik artinya pertemuan siklus II pertemuan I sudah baik, tetapi masih
perlu diperbaiki agar siklus berikutnya mendapatkan hasil yang diharapkan.
Hasil pertemuan kedua menunjukkan jumlah nilai 24 dengan persentase
75% dan nilai rata-rata 3 pada pertemuan kedua ini termasuk dalam kategori baik,
dan sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan.
4.1.1.3.2 Deskripsi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran

dinyatakan dengan prosentase aktivitas dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Data Hasil Pengamatan
Persentase Rekap Aktivitas Siswa Kelas V
No.

Indikator

1.

Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
Siswa mendengarkan informasi dari guru
Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok
Siswa menyajikan hasil kerja kelompok
Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok
lain
Siswa aktif bertanya
Siswa menyimpulkan pembelajaran
Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
Jumlah
Persentase
Rata-rata
Kriteria

2
3
4
5
6
7
8

Hasil Yang dicapai
PI
P II
3
4
3
3
2
2

3
3
3
3

3
2
3

3
3
3

21
65,7 %
2,7
Baik

25
78%
3.12
Baik

Tabel 4.10: Penilaian Aktivitas belajar siswa
Skor

Pencapaian

Kategori

Tingkat Keberhasilan

26 – 32

82 % - 100%

A (Baik Sekali)

Berhasil

20 – 26

63% - 81%

B (Baik)

Berhasil

14 – 20

44% - 62%

C (Cukup)

Tidak Berhasil

8 – 14

25% - 43%

D (Kurang)

Tidak Berhasil

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
26
25
24
23
22
21
20
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Selama kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA berlangsung
aktivitas siswa yang diamati oleh teman sejawat dengan menggunakan instrument.
Tabel diatas menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam
pembelajaran siklus II pertemuan I hasil pengamatan menunjukkan bahwa hasil
yang dicapai pada pertemuan I dengan jumlah nilai 21 dengan persentase 65,7%
dan rata-rata nilai 2,7. Dari pertemuan I tersebut sudah baik, namun perlu
diperbaiki agar pertemuan selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang diharapkan
Selanjutnya dari hasil pengamatan pertemuan II aktivitas siswa dalam
pembelajaran siklus II pertemuan II mendapat kriteria baik, dengan nilai yang
dicapai 24 dengan persentase 75% dan rata-rata 3
4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar IPA Siklus II siswa kelas V melalui model pembelajaran
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Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan menunjukkan nilai sebagai
berikut :
Tabel 4.11 Hasil Belajar Siswa Siklus II
NO
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Siswa
NS
S
N
MMA
ES
FA
MK
ZF
RIL
AK
MM
K

Siklus II

PI
70
90
60
80
70
60
70
70
70
60
80
60

P II
80
100
80
90
90
50
60
80
90
70
90
80

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RKK
MA
NM
W
M
MAR
FA
SA
SR
VN
MZIN
EI
MS
AJ
SA
MNZ
LF
IM
Rata-rata

60
70
70
60
70
60
70
80
70
50
60
60
80
40
50
60
50
40
64.6

90
90
80
60
70
80
70
90
60
40
80
70
90
50
85
70
80
70
70
75.7
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas, pada pertemuan I nilai rata-rata
64,6 siswa yang tuntas atau yang mendapat nilai diatas 60 sebanyak 25 siswa dan
yang mendapat nilai kurang dari 60 sebanyak 5 siswa dengan nilai tertinggi 90
kemudian pada pertemuan ke II nilai rata-rata kelas menjadi 75,7, siswa yang
tuntas atau mendapat nilai diatas 60 sebanyak 28 dan siswa, dengan nilai tertinggi
100 dan nilai terendah 40, hasil belajar siklus II sudah baik, dan sudah
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Walaupun masih terdapat 2 siswa
yang belum mencapai KKM (60)

Data Rekap Siklus II
75.7
64.6

20

24

KETERAMPILAN GURU

21

25

AKTIVITAS SISWA
Pertemuan I

HASIL BELAJAR SISWA
Pertemuan II
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4.1.2.4 Refleksi Siklus II
Hasil pengamatan dengan teman sejawat yang dapat disimpulkan adalah
bahwa secara umum, pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus II telah
dapat dinyatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan perbaikan pembelajaran
pelaksanaan Siklus II adanya peningkatan hasil belajar IPA materi sifat-sifat
cahaya. Pada penelitian ini hanya berhenti pada siklus II karena nilai siklus II
sudah mengalami peningkatan yang siknifikan diatas 75% , yaitu dari rata-rata
kelas 62 menjadi 75,7 apabila ditemukan kelamahan-kelamahan pada siklus II
akan diadakan perbaikan pada kesempatan yang lain.

Selanjutnya, hasil

pengumpulan data, hasil pengamatan dan temuan-temuan selama pelaksanaan
Siklus I sampai Siklus II dijadikan dasar pembuatan laporan hasil Penelitian
Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan.

Data Rekap Siklus I dan Siklus II
75.7
62

20

24

KETERAMPILAN GURU

21

25

AKTIVITAS SISWA
Siklus I

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

HASIL BELAJAR SISWA
Siklus II

Penerapan pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan diterapkan pada kelas V. Rasionalnya,
kelas V merupakan kelas yang sudah dapat memahami konsep-konsep secara
mendalam sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek pembelajaran IPA
melalui model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan. Hal ini
terlihat dari kegiatan siswa yang diajar guru dengan model pembelajaran
Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan diperoleh data sebagai
88
berikut :

4.2.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA
menggunakan model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
menunjukkan bahwa jumlah rata-rata perolehan skor seluruh indicator pada
pertemuan I dan pertemuan II siklus I adalah 21 dengan kriteria baik, sedangkan
pada siklus II jumlah rata-rata perolehan skor seluruh indicator pada pertemuan I
dan peretmuan II adalah 24 dengan kriteria baik.
Pada indicator pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran rata-rata
skor yang diperoleh guru sudah baik, yaitu 3 dengan dengan kriteria baik pada
siklus I dan pada siklus 2 dengan skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator kedua yaitu keterampilan bertanya rata-rata skor yang
diperoleh guru sudah baik 3 dengan kriteria baik pada siklus I, kemudian pada
siklus II mendapat skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator ketiga yaitu keterampilan memberi penguatan pada siklus I

guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup, kemudian pada siklus II berubah
menjadi 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi pada siklus
I guru mendapat skor 3 dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II mendapat
skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator kelima yaitu keterampilan menjelaskan guru memperoleh
89
skor 2 dengan kriteria cukup, kemudian pada siklus II dengan skor 3 dengan
kriteria baik.
Pada indicator keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok,
guru memperoleh nilai 2 dengan kriteria cukup kemudian meningkat pada siklus
II dengan memperoleh skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perseorangan dengan skor 3 pada siklus I dengan kriteria baik, kemudian pada
siklus II tetap memperoleh skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator kedelapan yaitu keterampilan menutup pelajaran dengan
skor 2 dengan kriteria cukup kemudian pada siklus II berubah menjadi 3 dengan
kriteria baik.
4.2.2 Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran
Pada

pembelajaran

IPA dengan

materi

Sifat-sifat

cahaya,

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar diikuti
penyajian informasi tentang materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Siswa
dibagi dalam kelompok untuk melakukan aktivitas dipandu dengan Lembar Kerja
Siswa (LKS) dan bimbingan guru. Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan

dari hasil dengan kategori tinggi melalui pengamatan terhadap kelompok siswa
selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan observasi pada siklus I dan
II rekap aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 21 dengan kriteria
baik, kemudian pada siklus II skor yang diperoleh meningkat dengan rata-rata 24
dengan kriteria baik
Pada

indicator

pertama

yaitu

kesiapan

siswa

dalam

mengikuti
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pembelajaran memperoleh skor 3 pada siklus I dengan kriteria baik, kemudian
memperoleh skor 4 pada siklus II dengan kriteria sangat baik.
Pada indicator kedua yaitu siswa mendengarkan informasi dari guru
memperoleh skor 3 pada siklus I kemudian pada siklus II memperoleh skor 3
dengan kriteria baik.
Pada indicator ketiga yaitu siswa aktif berdiskusi dalam kelompok
memperoleh skor 3 pada siklus I dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II
memperoleh skor 3 dengan kriteria baik.
Pada indicator keempat yaitu siswa menyajikan hasil kerja kelompok pada
siklus I memperoleh nilai yang kurang memuaskan yaitu 2 dengan kriteria
cukupp, kemudian pada siklus kedua siswa memperoleh skor 3 dengan kriteria
baik.
Pada indicator kelima siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain
memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup kemudian memperoleh skor 3 dengan
kriteria baik.
Pada indicator keenam siswa aktif bertanya memperoleh skor 3 dengan
kriteria baik pada siklus I dengan kriteria baik kemudian memperoleh skor 3 pada

siklus II dengan kriteria baik,
Pada indicator ketujuh siswa menyimpulkan pembelajaran memperoleh
skor 2 dengan kriteria cukup kemudian pada siklus II siswa memperoleh skor 3
dengan kriteria baik.
Pada indikatoe terakhir atau indicator kedelapan yaitu siswa menganalisis
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah memperoleh skor 3 pada siklus
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dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II memperoleh skor 3 dengan kriteria
baik.
4.2.3 Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Cooperative
Respon siswa hasil angket terhadap model pembelajaran Cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan menyatakan senang dan tertarik terhadap materi
yang diajarkan dan cara guru mengajar. Siswa pun menyatakan tertarik dan
senang bekerja kelompok dan berdiskusi. Hal lain yang menggembirakan adalah
siswa mudah memahami dan senang dengan model yang diberikan guru. Karena
siswa telah menunjukkan respon yang positif, siswa mudah memahami materi
pelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Khoirul Anwar (2006: 88) yang
menyatakan bahwa respon siswa terhadap model pembelajaran Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan diketahui 40% siswa menyatakan
senang, 7% siswa menyatakan mudah dipahami dan 53% siswa menyatakan
tertarik terhadap pembelajaran karena Guru sudah mampu memotivasi siswa
untuk aktif, membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan membimbing kegiatan
kelompok dengan baik.
4.2.4 Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa pada keadaan awal (tes awal) sebelum pembelajaran
Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dilaksanakan, nilai rata-rata
siswa 54,00. Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan model Cooperative
learning tipe jigsaw berbasis lingkungan, pada keadaan akhir (tes akhir) nilai ratarata siswa 75,7. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ada
kesesuaiannya dengan yang diutarakan Slavin (1994: 227) bahwa, 92
dalam
pembelajaran Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan siswa kan
lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling
mendiskusikan konsep-konsep itu dengan temannya. Sulistyorini (1998: 13)
dalam penelitiannya menemukan bawah penerapan pembelajaran Cooperative tipe
Jigsaw dalam pembelajaran Biologi/ IPA dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa.
Oleh karena itu, model pembelajaran Cooperative learning tipe jigsaw
berbasis lingkungan dapat menjadi salah satu alternative pembelajaran inovatif
karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus dapat meningkatkan
kemampuan afektif dan psikomotorik siswa melalui bekerja kelompok serta
melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung belajar siswa (Slavin. 2008:237).
4.2.5 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas
pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya, yang meliputi peningkatan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN Wonosari
01 Batang. Selain itu, implikasi yang didapat dari penelitian ini ada 3 hal, yaitu
Implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. Implikasi

teoretis dari penelitian ini adalah adanya penemuan-penemuan positif kearah
perbaikan dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini membuka wawasan guru
terhadap model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu
pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas, sehingga dapat memacu guru
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peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA menggunakan model Cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan sangat bermanfaat bagi siswa. Sebelum
dilaksanakan penelitian siswa kesulitan dengan materi yang ada dalam
pembelajaran IPA dan siswa juga kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran
IPA, setelah diberi pembelajaran ini, siswa dapat memahami materi yang ada
dengan mudah dan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga
lebih antusias dan gembira karena bekerja sama dalam kelompok dan membahas
masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata siswa. Selain itu siswa lebih
memahami materi karena siswa sendiri yang menemukan konsep-konsep tentang
materi sifat-sifat cahaya melalui eksperimen yang mereka lakukan. Sehingga
diharapakan konsep yang didapatkan tidak mudh luntur dari pikiran.
Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang
jelas tentang keberhasilan penggunaan model Cooperative learning tipe jigsaw
berbasis lingkungan dalam meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas V
SDN Wonosari 01 Batang, peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa factor yang
meliputi keterampilan gr, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas siswa, keterampilan guru dan
hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui model cooperative learning
tipe jigsaw berbasis lingkungan diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan
keterampilan guru hal ini ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan guru pada
setiap siklusnya, pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor 20 dengan
kriteria baik, kemudian pada siklus II mendapatkan skor 24 dengan kriteria baik

b. Model Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan
aktivitas siswa, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas siswa pada setiap
siklusnya, pada siklus I jumlah rata-rata skor yang diperoleh siswa sebanyak 21
dengan kriteria baik, sedangkan pada siklus II memperoleh hasil 24 dengan kriteria
baik.

c. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan
hasil belajar siswa, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan ketuntasan klasikal pada
setiap siklusnya, ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I pertemuan I 60%
siswa yang tuntas kemudian meningkat pada pertemuan II dengan 67% siswa yang
tuntas, pada siklus II pertemuan I siswa yang tuntas sebanyak 83% kemudian
meningkat pada pertemuan II siklus II menjadi 93%.
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d. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis lingkungan dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran hal ini ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan guru,
peningkatan aktivitas siswa serta peningkatan hasil belajar siswa.

e. Respon siswa terhadap Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan sangat
positif seluruh siswa dan guru menyatakan senang mengikuti KBM dengan
menggunakan Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan, yang membuat
mereka senang mengikuti KBM adalah bahan tertulisnya (LKS), materi, buku siswa,
penampilan gurunya, kegiatan praktikum dan cara guru mengajar

5.2 SARAN
Agar usaha-usaha Cooperative learning tipe jigsaw berbasis lingkungan
yang diharapkan dapat produktif maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :
1. Persiapan dan perencanaan yang mantap yang disesuaikan dengan kondisi sekolah
untuk menyajikan kegiatan pembelajaran. Persiapan dan perencanaan tersebut
meliputi :

a. Pemilihan materi / konsep yang akan disampaikan
b. Bahan tertulisnya (LKS) apa saja yang akan diberikan ‘
c. Kegiatan praktikumapa saj yang akan dilaksanakan
d. Strategi atau metode yang akan digunakan
e. Tugas apa saja yang akan diberikan
f. Saran kerja koperatif apa saja yang akan digunakan
2. Kondisi-kondisi tertentu dalam kelompok belajar yang meliputi :
a. Adanya saling kerja sama yang positif dan tampak jelas diantara kelompok
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b. Adanya saling komunikasi promotif (saling mendorong) diantara anggota
kelompok

c. Adanya tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok
d. Penggunaan keterampilan sosial yang relevan dalam kelompok seperti,
mendengarkan secara aktif saat teman lain berbicara, mendorong teman lain
untuk berpartisipasi, mengambil giliran dan berbagi tugas, dan lain sebagainya.

e.
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LAMPIRAN 1
SINTAKS COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW
DALAM PEMBELAJARAN IPA
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SINTAKS KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN IPA
Langkah-langkah

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Guru menyampaikan

Siswa mendengarkan

semua tujuan pelajaran

tujuan pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw
Fase 1:
Menyampaikan tujuan

yang ingin dicapai pada

dan memotivasi siswa

pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar.

Fase 2:
Menyajikan informasi.

Guru menyajikan
informasi kepada siswa

Siswa mendengarkan
informasi dari guru

dengan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan.
Menjelaskan aturan main

Siswa memahami aturan

pembelajaran kooperatif

main

tipe jigsaw dan
keterampilan sosial yang
akan digunakan.

Fase 3:
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompokkelompok belajar.

Guru menjelaskan
kepada siswa bagaimana

Siswa mendengarkan
penjelasan dari guru

caranya membentuk
kelompok belajar dan
membantu setiap
kelompok agar
melakukan transisi secara
efisien.
Membagi siswa dalam

Siswa terbagi kedalam
kelompok
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kelompok jigsaw
(kelompok asal) terdiri 56 siswa yang heterogen.
Membimbing kelompok
asal untuk membentuk 4

Siswa mendiskusikan ide
mereka dengan arahan
guru

kelompok siswa ahli,
kemudian meminta siswa
ahli dari tiap kelompok
untuk bergabung
membentuk kelompok
ahli
Setelah berdiskusi

Siswa kembali kedalam
kelompok asal

dengan kelompok ahli,
siswa kembali ke
kelompok asal
Guru membimbing

Siswa menyempurnakan

kelompok-kelompok

pendapat berdasar hasil

Membimbing kelompok

belajar pada saat mereka

pengamatan

bekerja dan belajar.

mengerjakan tugas.

Fase 5:

Guru mengevaluasi hasil

Fase 4:

Evaluasi

belajar tentang materi

Siswa mempersentasikan
hasil diskusi

yang telah dipelajari atau
masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil
kerjanya.

Fase 6:

Guru mencari cara untuk

Siswa menerima
penghargaan atau umpan

Memberikan penghargaan menghargai baik upaya

balik dari guru

maupun hasil belajar
individu kelompok.
guru membimbing siswa
membuat rangkuman
pelajaran dan menjawab
permasalahan di awal
pelajaran

Siswa membuat
rangkuman
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LAMPIRAN 2
KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPAMELALUI MODEL
COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW BERBASIS
LINGKUNGANPADA SISWA KELAS V SDN WONOSARI 01 BATANG
N

Variabel

Indikator

Sumber data

Instrument

o
1.

Keterampila

a. Keterampilan

1. Guru

n guru dalam

bertanya

2. Foto

pembelajaran b. Keterampilan
IPA melalui

memberi

model

penguatan

Kooperatif
Tipe Jigsaw

c. Keterampilan
mengadakan
variasi
d. Keterampilan
menjelaskan
e. Keterampilan
membuka dan
menutup
pelajaran
f. Keterampilan
membimbing
kelompok kecil
g. Keterampilan
mengelola
kelas
h. Keterampilan
mengajar

1. Lembar
aktivitas guru
2. Kamera

kelompok kecil
2.

Aktivitas

1. Kesiapan

siswa dalam

siswa dalam

pembelajaran

mengikuti

IPA melalui

proses

model

pembelajaran

kooperatif
tipe jigsaw

2. Siswa
mendengarka
n informasi
guru
3. Siswa aktif
dalam
berdiskusi
kelompok
belajar
4. Siswa
menyajikan
hasil kerja
kelompok
5. Siswa
menanggapi
hasil diskusi
yang disajikan
kelompok lain
6. Siswa aktif
bertanya
7. Siswa
menyimpulka
n
pembelajaran

1. Siswa
2. Foto

1. lembar
aktivitas
siswa
2. wawancara
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8. Siswa
menganalisis
serta
mengevaluasi
proses
pemecahan
masalah
3.

Hasil belajar

1. Menjelaskan

siswa dalam

Sifat cahaya

pembelajaran

dapat

IPA

menembus

menggunaka

benda bening

n model

2. Menjelaskan

kooperatif

sifat cahaya

tipe jigsaw

dapat
dibiaskan
3. Menjelaskan
sifat cahaya
dapat di
pantulkan
4. Menjelaskan
sifat cahay
dapat
merambat
lurus
5. Menyebutkan
sifat-sifat
cermin datar
6. Menyebutkan
sifat cermin
cekung

Siswa

1. tes tertulis
2. Observasi
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7. Menyebutkan
sifat cermin
cembung
8. Mampu
membuat
karya / model
menggunaka
n sifat-sifat
cahaya

LAMPIRAN 3
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
DAN AKTIVITAS SISWA
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPAMELALUI MODEL
COOPERATIVELEARNING TIPE JIGSAW BERBASIS
LINGKUNGANPADA SISWA KELAS V SDN WONOSARI 01 BATANG
Sekolah

: SD N Wonosari 01

Kelas

: V

Hari /tanggal

:

Nama

: Nur Kholis Majid

Petunjuk:
1. Berilah tanda check (√ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan indikator
a. Jika deskriptor namapak 1, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 1
b. Jika deskriptor namapak 2, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 2
c. Jika deskriptor namapak 3, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 3
d. Jika deskriptor namapak 4, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 4
2. Hal-hal yang tidak Nampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan
No

Indikator

Deskriptor

Tingkat

SKOR

Kemampuan
4
1

Keterampilan

a. Guru mengkondisikan siswa

membuka pelajaran

b. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
c. Guru menyampaikan apersepsi

3

2

1
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yang sesuai dengan materi yang
akan disampaikan
d. Guru memotivasi siswa
2

Keterampilan
bertanya

a. Pertanyaan fokus pada suatu
masalah atau tugas tertentu
b. Penyampaian pertanyaan jelas dan
mudah dimengerti
c. Siswa diberi waktu yang cukup
sebelum menjawab pertanyaan
d. Memberikan informasi yang cukup
agar siswa dapat mengemukakan
menemukan sendiri jawaban yang
benar

3

Keterampilan

a. Penguatan berbentuk verbal

memberi penguatan

b. Penguatan berbentuk simbol /
benda yang relevan dan rasional
c. Penguatan berbentuk gerakan
acungan jempol
d. Penguatan berbentuk sentuhan

4

Keterampilan
mengadakan variasi

a. Melakukan variasi penggunaan
media pembelajaran, mengajak
siswa keluar dan menggunakan
media yang ada di lingkungan
b. Menciptakan suasana kelas yang
kondusif dan nyaman
c. Pembelajaran berpusat pada siswa
d. Variasi interaksi antara guru
dengan siswa, siswa dengan guru
dan siswa dengan siswa serta
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interaksi dalam kelompok asal dan
kelompok ahli
5

Keterampilan
menjelaskan

a. Guru menguasai materi sifat-sifat
cahaya dan menjelaskan materi
sesuai dengan tujuan dan
kompetensi
b. Guru menjelaskan secara runtut
dan sistematis
c. Guru memberikan masalah sesuai
dengan materi sifat-sifat cahaya
d. Guru memberikan masalah
pembelajaran yang sesuai dengan
lingkungan alam

6

Keterampilan

a. Memberikan kesempatan yang luas

membimbing diskusi

pada siswa dalam melaksanakan

kelompok

tugasnya dalam kelompok asal
maupun kelompok ahli
b. Guru berkeliling mengamati dan
menjadi fasilitator yang
memberikan kemudahan pada
siswa dalam melaksanakan tugas di
dalam kelompok asal dan
kelompok ahli
c. Memberikan motivasi untuk
meningkatkan keaktifan siswa
dalam berpendapat dan mencari
alternatif pemecahan masalah
d. Menutup diskusi dengan
membimbing siswa dalam
membuat rangkuman hasil diskusi
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/ penyelesaian masalah yang
dibahas dalam kelompok ahli
7

Keterampilan

a. Membantu siswa untuk

mengajar kelompok

mempresentasikan hasil kerja

kecil dan

kelompok asal

perseorangan

b. Memberikan penguatan pada
jawaban dari masalah yang
dikemukakan siswa
c. Meminta siswa lain untuk
menanggapi atau mengajukan
pertanyaan atas pekerjaan
kelompok asal dengan pendekatan
personal
d. Memberikan umpan balik berupa
pertanyaan dan penegasan tentang
hasil pekerjaan siswa dalam
kelompok asal

8

Keterampilan
menutup pelajaran

a. Membuat kesimpulan serta
penegasan tentang konsep yang
telah dipelajarai
b. Mengadakan refleksi diri selama
mengikuti pembelajaran
c. Mengerjakan soal evaluasi hasil
belajar individu
d. Memberikan tindak lanjut atau
saran-saran untuk selalu mengingat
materi yang telah diajarkan
Jumlah Skor
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REKAPITULASI OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
No

Deskriptor

Deskriptor Yang Nampak
Siklus I

Siklus II

P1

P2

P1

P2

1

Keterampilan membuka pelajaran

2

3

3

3

2

Keterampilan bertanya

3

3

3

3

3

Keterampilan memberi penguatan

2

2

2

3

4

Keterampilan mengadakan variasi

3

3

3

3

5

Keterampilan menjelaskan

2

2

2

3

6

Keterampilan membimbing diskusi

2

2

3

3

2

3

3

3

2

2

2

3

Jumlah

18

20

21

24

Persentase

56,2%

62,5%

65%

75%

Rata-rata

2,25

2,5

2,6

3

Kategori

C

B

B

B

kelompok
7

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perseorangan

8

Keterampilan menutup pelajaran
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPAMELALUI MODEL
COOPERATIVELEARNING TIPE JIGSAW BERBASIS
LINGKUNGANPADA SISWA KELAS V SDN WONOSARI 01 BATANG
Sekolah

: SD N Wonosari 01

Kelas

: V

Hari /tanggal

:

Nama

: Nur Kholis Majid

Petunjuk:
1. Berilah tanda check (√ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator
1) Jika deskriptor namapak 1, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 1
2) Jika deskriptor namapak 2, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 2
3) Jika deskriptor namapak 3, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 3
4) Jika deskriptor namapak 4, maka beri tanda check (√ ) pada tingkat
kemampuan 4
2. Hal-hal yang tidak Nampak pada deskriptor, ditulis dalam catatan lapangan
No

Indikator

Deskriptor

Tingkat

Skor

kemampuan
4
1

Kesiapan siswa

a. Siswa sudah berada di kelas

dalam mengikuti

b. Siswa rapi di tempat duduk

pembelajaran

c. Siswa sudah menyiapkan alat tulis
dan buku pelajaran
d. Siswa memperhatikan saat guru
menjelaskan materi IPA

3

2
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1

2

Siswa

a. Siswa memperhatikan penjelasan

mendengarkan

guru sesekali berdiskusi dengan

informasi dari guru

teman sebangku
b. Siswa mencatat penjelasan dari guru
c. Siswa memperhatikan informasi guru
saat menjelaskan aturan main diskusi
jigsaw
d. Siswa bertanya apabila kuran paham
materi yang disampaikan guru

3

Siswa aktif

a. Siswa tidak melakukan

berdiskusi dalam

penyimpangan / perbedaan dalam

kelompok

pengorganisasian kelompok asal
maupun kelompok ahli
b. Siswa aktif membantu anggota
kelompok asal maupun kelompok
ahli mengerjakan tugas untuk
menganalisis permasalahan yang
disajikan dalam Lembar Kerja siswa
c. Siswa aktif memberikan pendapat /
ide dalam mencari alternative
pemecahan masalah dalam diskusi
kelompok ahli
d. Siswa mau mendengarkan pendapat
teman satu kelompok ahli dan
kelompok asal

4

Siswa menyajikan

a. Siswa ikut mengambil keputusan dan

hasil kerja

menukiskan laporan hasil pemecahan

kelompok

masalah yang telah dibahas dalam
kelompok asal
b. Siswa tidak menun jukkan sikap
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frustasi ketika maju
mempresentasikan pekerjaan
kelompok asal
c. Siswa membantu kelompok untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan
kelompok lain terhadap pekerjaan
yang sedang dipersentasikan
d. Siswa memberikan tanggapan pada
hasil kerja kelompok asal lain yang
sedang mempersentasikanya
5

Siswa menanggapi
hasil diskusi
kelompok lain

a. Siswa menjawab pertanyaan didepan
kelas dengan percaya diri
b. Siswa menjawab pertanyaan dengan
lantang dank eras
c. Siswa menjawab pertanyaan
d. Siswa menyampaikan jawaban sesuai
dengan jawaban kelompok

6

Siswa aktif
bertanya

a. Siswa bertanya sesuai dengan materi
sifat-sifat cahaya
b. Siswa bertanya sesuai dengan suara
yang jelas
c. Siswa tidak malu ataupun sungkan
dalam bertanya dan menanggapi saat
pembelajaran berlangsungi saat
pembelajaran berlangsung
d. Banyak siswa yang bertanya dan
menangg

7

Siswa
menyimpulkan

a. Siswa dapat menanggapi refleksi dari
guru
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pembelajaran

b. Siswa menjawab dengan tepat
pertanyaan yang diberikan guru
c. Siswa dapat menyimpulkan
pembelajaran saat itu
d. Siswa bersama guru dapat
menyimpulkan pembelajaran saat itu

8

Siswa
menganalisis dan
mengevaluasi

a. Siswa aktif menjawab pertanyaan
guru dan bertanya jika belum paham
b. Siswa ikut membuat penegasan dan

proses pemecahan

kesimpulan tentang konsep-konsep

masalah

yang telah dipelajari dalam tema
c. Siswa dapat mereflekisi diri selama
mengikuti pembelajaran
d. Siswa mengerkjakan tugas atau soal
evaluasi hasil belajar secara individu
dan tidak mencontek temanya
Jumlah Skor

LAMPIRAN 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Hari / tanggal
Waktu
1. STANDAR KOMPETENSI

: SDN Wonosari 01
: Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA)
:V
:
: 2 x 35 menit

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
4.1

Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.

3. INDIKATOR
4.1.10 Menyebutkan sifat-sifat cahaya
4.1.11 Memahami sifat sifat cermin datar, cermin cekung dan cermin
cembung
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan tentang sifat-sifat cahaya siswa dapat menyebutkan
sifat-sifat cahaya dengan benar
2. Melalui percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan diskusi siswa dapat
memahami sifat cermin datar, cekung dan cembung
Nilai nilai pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa :
mandiri,rasa ingin tahu,menghargai
prestasi,bersahabat/komunikatif,tanggung jawab.
5. MATERI PEMBELAJARAN
1. Cahaya dan sifat-sifatnya
2. Karya berteknologi cahaya
6. SUMBER BELAJAR,MEDIA PEMBELAJARAN,METODE
PEMBELAJARAN, PENDEKATAN PEMBELAJARAN
A. Sumber Belajar
a. Silabus Kelas V SD
b. Buku BSE “ Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas
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V” halaman 81 – 90 ( DEPDIKNAS )
c. Buku BSE “ Ilmu Pengetahuan Alam V” halaman 73 – 74
(DEPDIKNAS )
d. Buku BSE “Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas V” halaman 75 –
77 (DEPDIKNAS)
e. Buku BSE “ Ilmu Pengetahuan Alam SD kelas V “ halaman 83 –
85 (DEPDIKNAS)
B. Media Pembelajaran
a. Karton, Lilin, sendok, cermin, gelas, pensil, air, kertas warna,
spidol warna
C. Metode Pembelajaran
a. Demonstrasi
b. Tanya jawab
c. Diskusi
D. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw berbasis
lingkungan
5 LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
5.1 Pertemuan I
A. Pra Kegiatan (± 10 menit)
1) Salam
2) Berdoa
3) Presensi
B. ( ±10 menit)
1) Memberikan motivasi
2) Menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi
yang diharapkan
3) Apersepsi : Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya yang ada
disekitar lingkungan .
C. Kegiatan Inti ( + 35 menit )
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1. Eksplorasi
a) Siswa disuruh untuk membaca materi tentang sifat-sifat
cahaya
b) siswa disuruh mengamati asal datangnya cahaya
c) Siswa disuruh mengamati benda bening misalnya kaca
jendela
2. Elaborasi
a) Guru membentuk 5 kelompok secara heterogen.
b) Siswa membentuk kelompok asal dan memberikan
nama kelompok.
c) Siswa diskusi kelompok menentukan nomor peringkat
akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling pintar, nomor
2 siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah).
d) Siswa membentuk kelompok ahli, guru memberikan
tugas yang harus dipelajari oleh setiap siswa dari
kelompok masing-masing.
e) Siswa di dalam kelompok tim ahli diskusi mempelajari
sifat-sifat cahaya yang diberikan oleh guru sampai
semua anggota dalam kelompok mengerti materi yang
dipelajari.
f) Dalam kelompok ahli guru membimbing siswa keluar
kelas untuk mengamati sifat-sifat cahaya yang ada
diluar

lingkungan

dengan

memberikan

beberapa

masalah yang sesuai dengan materi sifat cahaya
g) Siswa dalam kelompok ahli mencatat masalah yang
telah dipahaminya
h) Siswa setelah mengerti kembali ke kelompok asal
i) Siswa mengerjalakan lembar kerja siswa yang diberikan
guru dalam kelompok asal
j) Dalam kelompok asal setiap siswa menjelaskan materi

yang telah dipelajari kepada semua anggota kelompok
sampai semua anggota paham materi yang dijelaskan
secara bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.
k) Guru

meminta

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh
dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.
l) Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa yang
maju mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi
jika terjadi kesalahan konsep.
3. Konfirmasi
a) Siswa bersama guru mengklarifikasi materi yang belum
dipahami siswa.
b) Pemberian reward.
D. Kegiatan penutup ( ± 10 menit )
1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi.
2) Guru memberikan kuis tentang materi kepada siswa.
3) Siswa bersam guru melakukan refleksi.
4) Pemberian penghargaan kepada kelompok berprestasi.
5) Guru menutup pelajaran dengan memberikan tepuk tangan
bersama siswa kepada kelompok yang berprestasi.
5.1 Pertemuan II
A. Pra Kegiatan ( ±10 menit)
1) Salam
2) Berdoa
3) Presensi
B. Kegiatan Awal (±10 menit)
1) Memberikan motivasi
2) Menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi
yang diharapkan
3) Apersepsi : Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya yang ada di
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lingkungan sekitar.
C. Kegiatan Inti ( + 35 menit )
1. Eksplorasi
a) Siswa disuruh untuk membaca materi tentang sifat-sifat
cahaya
b) siswa disuruh mengamati asal datangnya cahaya
c) Siswa disuruh mengamati benda bening misalnya kaca
jendela, Plastik ataupun air yang telah disediakan
2. Elaborasi
a) Seperti pada pertemuan I Guru membentuk 5 kelompok
secara heterogen.
b) Siswa membentuk kelompok asal dan memberikan
nama kelompok.
c) Siswa diskusi kelompok menentukan nomor peringkat
akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling pintar, nomor
2 siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah).
d) Siswa membentuk kelompok ahli, guru memberikan
tugas yang harus dipelajari oleh setiap siswa dari
kelompok masing-masing.
e) Siswa di dalam kelompok tim ahli diskusi mempelajari
sifat-sifat cahaya yang diberikan oleh guru sampai
semua anggota dalam kelompok mengerti materi yang
dipelajari.
f) Dalam kelompok ahli guru membimbing siswa keluar
kelas untuk mengamati sifat-sifat cahaya yang ada
diluar

lingkungan

dengan

memberikan

beberapa

masalah yang sesuai dengan materi sifat cahaya
g) Siswa dalam kelompok ahli mencatat masalah yang
telah dipahaminya
h) Siswa setelah mengerti kembali ke kelompok asal

i) Siswa mengerjalakan lembar kerja siswa yang diberikan
guru dalam kelompok asal
j) Dalam kelompok asal setiap siswa menjelaskan materi
yang telah dipelajari kepada semua anggota kelompok
sampai semua anggota paham materi yang dijelaskan
secara bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.
k) Guru

meminta

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh
dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.
l) Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa yang
maju mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi
jika terjadi kesalahan konsep.
3. Konfirmasi
a) Siswa bersama guru mengklarifikasi materi yang belum
dipahami siswa.
b) Pemberian reward.
D. Kegiatan penutup ( ± 10 menit )
1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi.
2) Guru memberikan kuis tentang materi kepada siswa.
3) Siswa bersam guru melakukan refleksi.
4) Pemberian penghargaan kepada kelompok berprestasi.
5) Guru menutup pelajaran dengan memberikan tepuk tangan
bersama siswa kepada kelompok yang berprestasi
6

PENILAIAN
a. Prosedur Penilaian.
1. Tes dalam proses
2. Tes Akhir ( post test )
b. Jenis tes
1. Tertulis
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c. Bentuk tes

: Tes Formatif

d. Instrumen / Alat tes

: Soal

KISI – KISI SOAL
No

Indikator

Soal
1.

6.1.1 menunjukkan sumber

Kategori
Ingatan

Pemahaman

(C1)

(C2)

Tingkat
Penerapan kesukaran
(C3)

V

Mudah

cahaya
2.

6.1.1 menunjukkan sifat

V

V

Sedang

cahaya dapat menembus
benda bening
3.

6.1.1 menunjukkan sifat

V

Mudah

cahaya dapat menembus
benda bening
4.

6.1.2 menunjukkan sifat

V

V

Sedang

cermin cekung
5.

6.1.2 memahami sifat cermin

V

Mudah

V

Mudah

datar
6.

6.1.2 memahami sifat cermin
datar

7.

6.1.2 memahami sifat cermin

V

V

Sedang

V

V

Sedang

V

V

V

V

cembung
8.

6.1.1 memahami sifat cahaya
dapat dibiaskan

9.

6.1.1 memahami sifat cahaya

V

Sulit

dapat di biaskan
10 6.1.1 memahami sifat cahaya
(spectrum cahaya)

Sedang
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Tes Formatif
Pilihlah salah satu jawaban yang benar
1. Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah ....
a. matahari
c. generator
b. batu baterai
d. dynamo
2. Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya, kecuali
....
a. gelas bening
c. karton
b. kaca jendela
d. plastik bening
3. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa
cahaya memiliki sifat ....
a. merambat lurus
c. dapat dipantulkan
b. menembus benda bening
d. dapat dibiaskan
4. Cermin yang permukan pantulnya berbentuk cekungan disebut ....
a. cermin cembung
c. cermin hias
b. cermin datar
d. cermin cekung
5. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar
adalah ....
a. sama
c. lebih dekat
b. berbeda
d. lebih jauh
6. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah ....
a. nyata dan terbalik
c. semu dan terbalik
b. nyata dan tegak
d. semu dan tegak
7. Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah ....
a. cermin datar
c. cermin cembung
b. cermin cekung
d. cermin rias
8. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari yang
sebenarnya merupakan salah satu peristiwa ....
a. pemantulan cahaya
c. perambatan cahaya
b. pembiasan cahaya
d. pembentukan bayangan
9. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat
maka cahaya akan dibiaskan mendekati ....
a. garis normal
c. garis vertical
b. garis horizontal
d. garis lurus
10. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut ....
a. Pelangi
c. warna terang
b. spektrum cahaya
d. warna gelap
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Nilai =Jumlah jawaban yang benar x 10 =....

Keterangan: nilai maksimal 100
Kunci jawaban:
1. A

6. B

2. C

7. C

3. B

8. B

4. D

9. B

5. A

10. B
Batang,
Mengetahui,

Kepala SDN Wonosari 01

Guru Kelas

Budi Sanyoto, S.Pd

Nur Kholis Majid

NIP. 19580917 197802 1 001

NIM. 1401910001
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Lampiran
MATERI AJAR
A. Sifat-sifat Cahaya
Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya
yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan
dipantulkan oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat terlihat.
Cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat
memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contoh sumber cahaya
adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. Cahaya memiliki sifat
merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan.
1. Cahaya merambat Lurus
Pernahkah kamu melihat cahaya matahari yang masuk melalui
celah-celah
atau jendela yang ada di rumahmu? Bagaimana arah rambatan
cahaya tersebut?
Cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela merambat lurus.
2. Cahaya menembus benda bening
Mengapa kaca jendela rumahmu merupakan kaca yang bening?
Bagaimana
jika kaca tersebut ditutup dengan triplek atau kertas karton?
Apakah cahaya
matahari dapat masuk? Cahaya dapat masuk ke dalam rumahmu
selain melalui
celah-celah juga melalui kaca jendela yang ada di rumahmu. Kaca
yang bening
dapat ditembus oleh cahaya matahari.
Apabila

kamu

menutup

kaca

jendela

rumahmu

dengan
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menggunakan karton
maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumahmu. Hal ini
menunjukkan bahwa
cahaya hanya dapat menembus benda yang bening.
3. Sifat-sifat Cahaya Apabila Mengenai Cermin Datar dan Cermin
Lengkung Cekung dan Cembung)
Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin tentunya berbedabeda

sesuai

dengan

tersebut.Berdasarkan

bentuk

permukaannya,

permukaan
cermin

cermin

dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin
cembung.Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya
datar.Contohnya cermin yang ada di meja rias.Cermin cekung
adalah

cermin

yang

pemukaan

pantulnya

berupa

cekungan.Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola.Contohnya
bagian dalam lampu senter dan lampu mobil.Cermin cembung
adalah

cermin

yang

cembungan.Cembungan

permukaan
ini

seperti

pantulnya
bagian

luar

berupa
suatu

bola.Contohnya spion pada mobil dan motor.
4. Pembiasan Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari
Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari
sebenarnya.Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk pembiasan
cahaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.Bagaimana
pembiasan cahaya dapat terjadi?
B. Cahaya Putih Terdiri Atas Berbagai Warna
Tahukah kamu warna dari cahaya matahari yang setiap hari dipancarkan
ke bumi?Apakah cahaya matahari berwarna putih?Bagaimana dengan
sumber cahaya lainnya? Cahaya matahari yang kita lihat seperti warna
putih sebenarnya terdiri dari berbagai macam warna
3. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, di antaranya adalah
matahari, lampu, senter, dan bintang.
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4. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu di antaranya adalah merambat
lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dibiaskan.
5. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya datar.
6. Cermin cekung adalah cermin yang pemukaan pantulnya berupa
cekungan. Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola.
7. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa
cembungan.
8. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda
kerapatannya maka cahaya akan mengalami pembelokan atau
pembiasan.
9. Cahaya putih akan mengalami pembiasan dan terurai menjadi
berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru,
nila, dan ungu.
10. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut spektrum
cahaya.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Sekolah

: SDN Wonosari 01

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA)

Kelas

:V

Hari / tanggal

:

Waktu

: 2 x 35 menit

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat cahaya
6.1.2 Memahami sifat sifat cermin datar, cermin cekung dan cermin
cembung
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan tentang sifat-sifat cahay siswa dapat menyebutkan
sifat-sifat cahaya dengan benar
2. Melalui percobaan dan diskusi tentang sifat-sifat cahaya siswa dapat
memahami sifat cermin datar, cekung dan cembung
Nilai nilai pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa :
mandiri,rasa ingin tahu,menghargai
prestasi,bersahabat/komunikatif,tanggung jawab.
5. MATERI PEMBELAJARAN
1. Cahaya dan sifat-sifatnya
2. Karya berteknologi cahaya
6. SUMBER BELAJAR,MEDIA PEMBELAJARAN,METODE
PEMBELAJARAN, PENDEKATAN PEMBELAJARAN
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A. Sumber Belajar
a. Silabus Kelas V SD
b. Buku BSE “ Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas
IV” halaman 81 – 90 ( DEPDIKNAS )
c. Buku BSE “ Ilmu Pengetahuan Alam V” halaman 73 – 74
(DEPDIKNAS )
d. Buku BSE “Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas V” halaman 75 –
77 (DEPDIKNAS)
e. Buku BSE “ Ilmu Pengetahuan Alam SD kelas V “ halaman 83 –
85 (DEPDIKNAS)
B. Media Pembelajaran
a. Karton, Lilin, sendok, cermin, gelas, pensil, air, kertas warna,
spidol warna
C. Metode Pembelajaran
a. Demonstrasi
b. Tanya jawab
c. Diskusi
D. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw berbasis
lingkungan
7

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
-

Pertemuan I
A. Pra Kegiatan ( ±10 menit)
1) Salam
2) Berdoa
3) Presensi
B. Kegiatan Awal ( ±10 menit)
1) Memberikan motivasi
2) Menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi
yang diharapkan
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3) Apersepsi : Tanya jawab tentang sifat-sifat benda yang ada
disekitar lingkungan .
C. Kegiatan Inti ( + 35 menit )
1. Eksplorasi
a) Siswa disuruh membaca materi tentang sifat-sifat
cahaya
b) Siswa disuruh melihat cermin yang ada di depan kelas
2. Elaborasi
a) Guru membentuk 5 kelompok secara heterogen.
b) Siswa membentuk kelompok asal dan memberikan
nama kelompok.
c) Siswa diskusi kelompok menentukan nomor peringkat
akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling pintar, nomor
2 siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah).
d) Siswa membentuk kelompok ahli, guru memberikan
tugas yang harus dipelajari oleh setiap siswa dari
kelompok masing-masing.
e) Siswa di dalam kelompok tim ahli diskusi mempelajari
suatu materi yang diberikan oleh guru sampai semua
anggota dalam kelompok mengerti materi yang
dipelajari.
f) Guru

membimbing

siswa

dalam

kelompok

ahli

melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya
g) Siswa dalam kelompok ahli mencatat laporan dan
menyimpulkan materi yang diberikan dalam kelompok
ahli
h) Siswa setelah mengerti kembali ke kelompok asal
i) Dalam kelompok asli setiap siswa menjelaskan materi
yang telah dipelajari kepada semua anggota kelompok
sampai semua anggota paham materi yang dijelaskan

secara bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.
j) Guru

meminta

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh
dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.
k) Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa yang
maju mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi
jika terjadi kesalahan konsep.
3. Konfirmasi
a) Siswa bersama guru mengklarifikasi materi yang belum
dipahami siswa.
b) Pemberian reward.
D. Kegiatan penutup ( ± 10 menit )
1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi.
2) Guru memberikan kuis tentang materi kepada siswa.
3) Siswa bersam guru melakukan refleksi.
4) Pemberian penghargaan kepada kelompok berprestasi.
5) Guru menutup pelajaran dengan memberikan tepuk tangan
bersama siswa kepada kelompok yang berprestasi.
-

Pertemuan II
A. Pra Kegiatan ( ±10 menit)
1) Salam
2) Berdoa
3) Pesensi
B. Kegiatan awal ( ±10 menit)
1) Memberikan motivasi
2) Menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi
yang diharapkan
3) Apersepsi : Tanya jawab tentang sifat-sifat benda yang ada
disekitar lingkungan .
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C. Kegiatan Inti ( + 35 menit )
1. Eksplorasi
a) Siswa disuruh membaca materi tentang sifat-sifat cahaya
b) Siswa disuruh melihat cermin yang ada di depan kelas
2. Elaborasi
a) Seperti pada pertemuan I Guru membentuk 5 kelompok
secara heterogen.
b) Siswa membentuk kelompok asal dan memberikan nama
kelompok.
c) Siswa diskusi kelompok menentukan nomor peringkat
akademiknya ( nomor 1 siswa yag paling pintar, nomor 2
siswa yang sedang, dan nomor 3 siswa yang rendah).
d) Siswa membentuk kelompok ahli, guru memberikan tugas
yang harus dipelajari oleh setiap siswa dari kelompok
masing-masing.
e) Siswa di dalam kelompok tim ahli diskusi mempelajari
suatu materi yang diberikan oleh guru sampai semua
anggota dalam kelompok mengerti materi yang dipelajari.
f) Guru membimbing siswa dalam kelompok ahli melakukan
percobaan tentang sifat-sifat cahaya
g) Siswa dalam kelompok ahli mencatat laporan dan
menyimpulkan materi yang diberikan dalam kelompok ahli
h) Siswa setelah mengerti kembali ke kelompok asal
i) Dalam kelompok asli setiap siswa menjelaskan materi yang
telah dipelajari kepada semua anggota kelompok sampai
semua anggota paham materi yang dijelaskan secara
bergantian dari nomor 1, 2, dan 3.
j) Guru

meminta

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusi secara menyeluruh dalam
diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.
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k) Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa yang maju
mengalami kesulitan dan memberikan klarifikasi jika terjadi
kesalahan konsep.
3. Konfirmasi
a) Siswa bersama guru mengklarifikasi materi yang belum
dipahami siswa.
b) Pemberian reward.
D. Kegiatan penutup ( ± 10 menit )
1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi.
2) Guru memberikan kuis tentang materi kepada siswa.
3) Siswa bersam guru melakukan refleksi.
4) Pemberian penghargaan kepada kelompok berprestasi.
5) Guru menutup pelajaran dengan memberikan tepuk tangan
bersama siswa kepada kelompok yang berprestasi.
8 PENILAIAN
a. Prosedur Penilaian.
1. Tes dalam proses
2. Tes Akhir ( post test )
b. Jenis tes
2. Tertulis
c. Bentuk tes

: Tes Formatif

d. Instrumen / Alat tes

: Soal
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KISI – KISI SOAL
No

Indikator

Soal
1.

6.1.1 menunjukkan sifat

Kategori
Ingatan

Pemahaman

(C1)

(C2)

Tingkat
Penerapan kesukaran
(C3)

V

Mudah

cahaya merambat lurus
2.

6.1.1 menunjukkan sifat

V

V

V

V

Sedang

cahaya dapat menembus
benda bening
3.

6.1.1 menunjukkan sifat

V

Sulit

cahaya dapat menembus
benda bening
4.

6.1.2 menunjukkan sifat

V

V

Sedang

V

V

Sedang

cermin datar
5.

6.1.2 menunjukkan sifat
cermin datar

6.

6.1.2 Menunjukkan sifat

V

V

Sedang

cermin cembung
7.

6.1.1 Menunjukkan sifat dapat

V

V

Sedang

merambat
8.

6.1.2 menunjukkan siufat

V

Mudah

cermin cembung
9.

6.1.1 menunjukkan sifat

V

V

Sedang

V

V

Sedang

cahaya dapat di biaskan
10 6.1.2 menunjukkan sifat
cermin cembung
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TES FORMATIF
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus yaitu . . . .
a. memantulnya cahaya pada cermin
b. rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca
c. cahaya menembus benda bening
d. terbentuknya pelangi pada saat hujan
2. Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena . . . .
a. kaca jendela tipis
b.

kaca jendela mengilap

c. cahaya dapat melewati kaca
d. benda memancarkan cahaya
3. Di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya yaitu . . . .
a. kertas

c. air jernih

b. tripleks

d. kayu

4. Di antara jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin yaitu .
...
a. cermin datar
b. cermin cembung
c. cermin cekung
d. lensa cembung
5. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar mempunyai sifat . . . .
a. jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin
b. bayangan bersifat nyata
c. bayangan terbalik
d. bayangan lebih kecil daripada benda aslinya
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6. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu . . . .
a.

maya, tegak, dan diperkecil

b. nyata, tegak, dan diperkecil
c. maya, terbalik, dan diperbesar
d. nyata, terbalik, dan sama besar
7. Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan
dibiaskan dengan arah . . . .
a. menjauhi garis normal
b. mendekati garis normal
c. sejajar garis normal
d. berlawanan arah dengan garis normal
8. mengapa kaca spion dibuat cembung . . .
a. agar benda yang dipantulkan terlihat lebih kecil
b. agar benda yang dipantulkan terlihat lebih besar
c. agar benda yang dibiaskan tegak lurus
d. agar benda terlihat sama
9. Peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya yaitu . . . .
a. terbentuknya warna pada gelembung sabun
b. dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada yang
sebenarnya
c. terbentuknya bayangan oleh cermin
d. sampainya cahaya matahari di permukaan bumi
10. Benda yang terlihat pada pemantulan cermin cekung adalah . . .
a. Lebih kecil
b. Lebih besar
c. Tetap
d. Tidak beraturan
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Nilai =Jumlah jawaban yang benar x 10 =....

Keterangan: nilai maksimal 100
Kunci jawaban:
1. B

6. B

2. C

7. A

3. C

8. B

4. A

9. B

5. A

10. A
Batang,
Mengetahui,

Kepala SDN Wonosari 01

Guru Kelas

Budi Sanyoto, S.Pd

Nur Khois Majid

NIP. 19580917 197802 1 001

NIM. 1401910001
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Lampiran
MATERI AJAR
SIFAT-SIFAT CAHAYA
A. Cahaya Merambat Lurus
Berdasarkan

dapat

tidaknya

memancarkan

cahaya,

benda

dikelompokkan menjadi benda sumber cahaya dan benda gelap. Benda
sumber cahaya dapat memancarkan cahaya. Contoh benda sumber cahaya
yaitu Matahari, lampu, dan nyala api. Sementara itu, benda gelap tidak
dapat memancarkan cahaya. Contoh benda gelap yaitu batu, kayu, dan
kertas.
Berdasarkan dapat tidaknya meneruskan cahaya, benda dibedakan
menjadi benda tidak tembus cahaya dan benda tembus cahaya. Benda
tidak tembus cahaya tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya.
Apabila dikenai cahaya, benda ini akan membentuk bayangan. Contoh
benda tidaktembus cahaya yaitu kertas, karton, tripleks, kayu, dan
tembok.Sementara itu, benda tembus cahaya dapat meneruskan cahaya
yang mengenainya. Contoh benda tembuscahaya yaitu kaca. Cobalah
kamu soroti jendela kaca dengan lampu senter! Cahaya lampu senter dapat
menembus kaca,bukan?
B. Cahaya Dapat Dipantulkan
Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan
difus) dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya
mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata.Pada pemantulan ini, sinar
pantul arahnya tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi
jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengilap.
Permukaan yang mempunyai sifat seperti ini misalnya cermin.Pada
pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang teratur. Bayangan anak di
awal bab ini terjadi karena pemantulan teratur. Cermin merupakan salah
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satu benda yang memantulkan cahaya.Berdasarkan bentuk permukaannya
ada cermin datar dan cermin lengkung.Cermin lengkung ada dua macam,
yaitu cermin cembung dan cermin cekung.
1. Cermin Datar
Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan
tidak melengkung.Cermin datar biasa kamu gunakan untuk bercermin.
Pada saat bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di dalam cermin.
Bagaimana bayangan dirimu pada cermin itu?Samakah bentuk
bayanganmu dengan dirimu yang sebenarnya?
2. Cermin cembung
Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya
melengkung ke arah luar.Cermin cembung biasa digunakan untuk
spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung
bersifat maya, tegak, dan lebih kecil (diperkecil) daripada benda yang
sesungguhnya
3. Cermin Cekung
Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke
arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada
lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk
oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap
cermin.
1) Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda
bersifat tegak, lebih besar, dan semu (maya).
2) Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat
nyata (sejati) dan terbalik.
C. Cahaya Dapat dibiaskan
Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat kezat yang
lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya
cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya,apabila cahaya merambat
dari zat yang lebih rapat ke zat yangkurang rapat, cahaya akan dibiaskan
menjauhi

garis

normal.Misalnya

cahaya

merambat

dari

air

ke
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udara.Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupansehari-hari.
Misalnya dasar kolam terlihat lebih dangkal daripadakedalaman
sebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat dilihatpada pensil yang
dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air.Pensil tersebut akan tampak
patah.
D. Cahaya dapat diuraikan
Pelangi

terjadi

karena

peristiwa

penguraian

cahaya

(dispersi).Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai
cahaya berwarna.Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun,
sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna.
Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk
warna-warna pelangi

LAMPIRAN 5
LEMBAR KERJA SISWA
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Kelompok :

LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.1.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

6.1.2

Memahami sifat sifat cermin datar, cermin cekung dan cermin
cembung

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. 3 Karton
b. Penyangga / kayu
c. Lilin
d. Korek api
B. Langkah kerja
1. Lubangilah karton tepat ditengah
2. Sejajarkan arah karton sehingga lubang terlihat lurus
3. Hidupkan lilin dan letakkan di depan karton

4. Lihat lubang karton pada arah lurus, apa yang kamu lihat?
5. Geser karton tadi, lihat lubang karton lagi, apa yang kamu lihat?
6. Tulis kesimpulanmu

Kelompok :
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LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat cahaya
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Cermin
b. Kertas
c. Pensil
B. Langkah kerja
1. Sediakan cermin datar yang cukup besar, pensil, dankertas!
2. Berdirilah menghadap cermin sehingga kamu dapatmelihat
wajahmu di cermin!
3. Tulislah namamu pada kertas, kemudian tempelkankertas tersebut
di dahimu! Lihatlah ke arah cermin!Dapatkah kamu membaca
namamu yang tertulis dikertas itu? Mengapa demikian? Apa sifat
bayangan yangdapat kamu amati dari peristiwa ini?
4. Cermati bayangan dirimu di cermin! Bandingkan ukuranbayangan
dengan dirimu sebenarnya! Sama atauberbeda? Apa sifat bayangan
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Kelompok :

yang dapat kamu amatidari peristiwa ini?
5. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan ini!
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.1.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Sendok sayur
b. Penggaris
c. Pensil
B. Langkah kerja
1. Peganglah sendok sayur dengan satu tangan secara vertikaldengan
bagian belakang kepala sendok berjarak ± 30 cm dariwajahmu!
2. Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut!\
a. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam
sendoksayur itu?
b. Bagaimana ukuran bayangan itu? (diperbesar, sama
besar,atau diperkecil)
c. Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan
ini?

3. Baliklah sendok sayur tersebut sehingga bagian dalam kepala
sendok berjarak kira-kira 30 cm dari wajahmu!
4. Apa yang terlihat dalam sendok tersebut
5. Tulis Kesimpulanmu!!

Kelompok :
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6.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.1.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Sendok sayur
b. Penggaris
c. Pensil
B. Langkah kerja
1. Lihat sendok bagian dalam (cekung)
2. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendoksayur
itu?
3. Bagaimana ukuran bayangan dibandingkan ukuran benda aslinya?
4. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas!

Kelompok :
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LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.2 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.2.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Sendok sayur
b. Penggaris
c. Pensil
B. Langkah kerja
1. Lihat sendok bagian dalam (cekung)
2. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendoksayur
itu?
3. Bagaimana ukuran bayangan dibandingkan ukuran benda aslinya?
4. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas!

Kelompok :
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LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.2 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.2.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Uang Logam
b. Wadah plastic (mangkok)
B. Langkah kerja
1. Taruhlah mangkuk plastik di atas meja, kemudian letakkan uang
logam di dalamnya!
2.

Pandanglah bibir mangkuk segaris dengan pinggiran uang logam!
Usahakan uang logamsedikit terlihat oleh mata! Terlihatkah uang
itu?

3. Tahan posisi pandanganmu! Mintalah bantuan temanmu untuk
menuangkan air jernih ke dalam mangkuk (lihat gambar B)!
4. Amati apa yang terjadi! Terlihatkah uang logam itu?
5. Tulis Kesimpulanmu

Kelompok :
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LEMBAR KEGIATAN SISWA
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

1. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model.
2. KOMPETENSI DASAR
6.2 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.
3. INDIKATOR
6.2.1

Menyebutkan sifat-sifat cahaya

4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan sifat cahaya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat
cahaya
2. Melalui percobaan sifat cahaya dan diskusi siswa dapat memahami
sifat cermin datar, cekung dan cembung
A. Alat dan Bahan
a. Karton
b. Kertas Warna
c. Spidol
d. Penggaris
B. Langkah kerja
1. Buatlah 2 buah lingkaran dari kertas karton dengan garis tengah 12
cm!
2. Bagilah lingkaran (I) menjadi 6 bagian dan warnailah tiap-tiap
bagian dengan warna yang berbeda yaitu merah (M), jingga (J),
kuning (K), hijau (H), biru (B), dan ungu (U)!
3. Bagilah lingkaran (II) menjadi empat bagian dan warnailah dengan
warna yang berbeda, yaitu: merah (M), kuning (K), biru (B), dan
hijau (H)!
4. Lubangilah kedua lingkaran pada titik tengahnya, lalu masukkan
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pensil sebagai poros Permukaan kertas yang diberi warna
dihadapkan ke atas.
5. Putarlah sekencang-kencangnnya kedua lingkaran tersebut seperti
memutar gasing!
6. Amatilah warna pada kedua lingkaran saat keduanya berputar
kencang! Adakah perbedaan warna pada kedua lingkaran tersebut?
7. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas!

8.

LAMPIRAN 6
FOTO HASIL PENELITIAN
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