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ABSTRAK 

Wijayanti, Elisa. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

STAD dengan Media Crossword Puzzle pada Siswa Kelas IV SD Islam 

Al Madina. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Sutji 

Wardhayani S.Pd, M.Kes., Pembimbing II: Dra. Yuyarti, M.Pd. 

 

 

Refleksi awal menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan masih 

berpusat pada guru dan kurang mengaktifkan siswa. Guru cenderung 

menggunakan metode ekspositori, jarang mengimplementasikan model 

pembelajaran inovatif, penggunaan media belum optimal, sehingga menyebabkan 

rendahnya minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Beberapa siswa 

tampak mengobrol dengan teman sebangku maupun di belakangnya pada saat 

guru sedang menyampaikan materi pelajaran. Solusi pemecahan masalah ini 

adalah melaksanakan penelitian tindakan kelas menggunakan model STAD 

dengan media crossword puzzle. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran STAD dengan media crossword puzzle pada siswa kelas IV SD 

Islam Al Madina?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword 

puzzle. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dua siklus dengan masing-masing 

siklus dua kali pertemuan terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian guru dan siswa kelas IV SD Islam Al 

Madina. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian adalah keterampilan guru siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor 23 kriteria baik, pertemuan 2 skor 29 kriteria baik, siklus II pertemuan 1 

memperoleh skor 31 kriteria sangat baik dan pertemuan 2 skor 33 kriteria sangat 

baik. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 18,68 

kriteria cukup, pertemuan 2 skor rata-rata 21,47 kriteria baik, siklus II pertemuan 

1 memperoleh skor rata-rata 25,43 kriteria baik, pertemuan 2 skor rata-rata 28,96 

kriteria baik. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan persentase 

ketuntasan klasikal siklus I pertemuan 1 sebesar 43,47% menjadi 73,91% pada 

pertemuan 2. Siklus II pertemuan 1 78,26% menjadi 95,65% pada pertemuan 2. 

Kesimpulan dari penelitian melalui model STAD dengan media crossword 

puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah model STAD dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

  

Kata kunci :  Kualitas Pembelajaran IPA, STAD, Crossword Puzzle.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 

tahun 2006 pasal 1 ayat 1 menyebutkan standar isi satuan pendidikan dasar, 

menengah mencakup lingkup dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai  

lulusan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI (Depdiknas, 2006:484) merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai peserta didik sebagai acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK, KD 

didasarkan pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi guru. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006:484). 

Untuk mencapai tujuan, guru perlu memahami hakikat IPA di SD. IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep atau prinsip saja 

tetapi merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi, menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

1 
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menemukan dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Pendapat ini diperkuat Samatowa (2011: 9-10), model belajar IPA sesuai 

perkembangan kognitif anak usia SD yaitu melalui pengalaman langsung 

(learning by doing). Model ini memperkuat daya ingat anak dan biayanya murah 

karena menggunakan alat-alat dan media yang ada di lingkungan anak sendiri. 

Pembelajaran IPA seharusnya lebih menekankan pada anak dari pada gurunya. 

Dengan begitu dapat dipandang sebagai suatu proses aktif, dan sangat dipengaruhi 

apa yang ingin dipelajari anak. Aspek pokoknya adalah anak dapat mengetahui 

keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk menggali 

berbagai pengetahuan baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan mereka. 

Pembelajaran di SD masih memiliki banyak permasalahan sebagaimana 

yang tercantum dalam Laporan Kajian Pendidikan Dasar (Depdiknas, 2008:51), 

kompetensi pedagogik guru dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar 

masih sangat memprihatinkan. Penguasaan model pembelajaran dan learning style 

masih kurang. Kemampuan dalam menggunakan alat peraga/ media pembelajaran 

masih lemah karena kurang mendapatkan pelatihan. Guru jarang menggunakan 

alat peraga dalam mengajar di depan kelas sehingga banyak alat peraga 

menumpuk kurang dimanfaatkan. Kurangnya keterampilan guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 
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Pembelajaran IPA di SD Islam Al Madina juga mengalami beberapa 

permasalahan seperti di atas. Berdasarkan hasil refleksi awal yang dilakukan 

peneliti dan kolaborator pada bulan Agustus 2012, pembelajaran yang 

dilaksanakan masih berpusat pada guru dan kurang membuat siswa aktif. Guru 

cenderung menggunakan metode ekspositori, jarang mengimplementasikan model 

pembelajaran inovatif, penggunaan media belum optimal, sehingga menyebabkan 

rendahnya minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Beberapa siswa 

tampak mengobrol dengan teman bahkan di belakangnya pada saat guru sedang 

menyampaikan materi pelajaran. 

Rendahnya minat siswa mengikuti pembelajaran IPA menyebabkan 

beberapa siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 70. Data nilai hasil ulangan harian terstruktur sebanyak 

14 dari 23 siswa atau sekitar 61 % nilainya masih di bawah KKM. Nilai terendah 

40 sedangkan nilai tertinggi 90. Rata-rata nilai kelas untuk mata pelajaran IPA 

64,46.  

Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif mata pelajaran IPA, perlu 

diteliti menggunakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan serta 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Guru perlu mengimplementasikan model 

pembelajaran inovatif agar siswa lebih tertarik mengikuti proses belajar mengajar 

sehingga konsep IPA dapat ditanamkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Peneliti telah mendiskusikan permasalahan bersama kolaborator dan 

menetapkan langkah pemecahan masalah dengan menerapakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

menggunakan media Crossword Puzzle.  

Pemilihan model ini didasarkan pendapat Slavin (dalam Rusman, 

2012:214), gagasan utama di belakang STAD supaya siswa saling mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. 

Model kooperatif tipe STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk saling memotivasi, membantu dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai prestasi maksimal. Sementara, media Crossword Puzzle menurut 

Zaini dkk (2007: 71) dapat mengembangkan kreativitas karena siswa dapat 

berlatih menyusun huruf menjadi kata-kata bermakna sesuai konteks 

permasalahannya. Dalam penerapan model STAD dengan media Crossword 

Puzzle, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Prosesnya 

akan lebih menarik dan menyenangkan karena siswa dapat bermain melalui media 

Crossword Puzzle untuk menyelesaikan masalah dengan melengkapi susunan 

teka-teki silang. Selama proses pembelajaran guru melibatkan siswa secara aktif 

dalam mengkontruksi pengetahuannya sendiri sehingga hasil belajar lebih 

bermakna dan mudah diingat. 

Untuk memperkuat argumen peneliti dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, didukung penelitian Saryanti ”Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Kooperatif tipe STAD Berbasis 

Lingkungan pada Siswa Kelas V SDN Karangayu 01 Semarang”, diperoleh 

kesimpulan hasil penelitan melalui model kooperatif tipe STAD dapat 
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meningkatkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

Sedangkan pemilihan media Crossword Puzzle diperkuat hasil penelitian 

Safitri (2012) “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan 

Kooperatif tipe NHT dengan Media Crossword Puzzle pada Siswa Kelas V SD” 

menunjukkan hasil peningkatan keterampilan guru, siklus I diperoleh skor 29 

menjadi skor 35 siklus II. Demikian halnya dengan aktivitas siswa, siklus I 

diperoleh persentase 73,51% menjadi 88,01%. Hasil belajar siswa menunjukkan 

peningkatan, siklus I rata-rata nilai yang diperoleh siswa 65,61 dengan persentase 

ketuntasan belajar sebesar 54,54%, sedangkan siklus II rata-rata nilai diperoleh 

79,24 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 87,88%. Kesimpulan dari 

penelitian menggunakan pendekatan NHT dengan media Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah dicapai 

sebelumnya, maka dilakukan penelitian tindakan kelas tentang: “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model STAD dengan Media Crossword 

Puzzle Pada Siswa Kelas IV SD Islam Al Madina.” 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang dirumuskan permasalahan: “Bagaimanakah cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model pembelajaran STAD 

dengan media Crossword Puzzle pada siswa kelas IV SD Islam Al Madina?” 
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Adapun rincian permasalahannya: 

a. Apakah model STAD dengan media Crossword Puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada kelas IV SD Islam Al 

Madina? 

b. Apakah model STAD dengan media Crossword Puzzle dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada kelas IV SD Islam Al Madina? 

c. Apakah model STAD dengan media Crossword Puzzle dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Islam Al Madina? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan peneliti menentukan rencana untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

STAD (Rusman, 2012: 215) dengan media Crossword Puzzle (Zaini, 2007: 71).  

Berikut sintaks yang sudah dimodifikasi oeh peneliti: 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (fase penyampaian tujuan dan motivasi). 

d. Menjelaskan materi ajar (fase presentasi dari guru). 

e. Siswa dibagi dalam 5 kelompok heterogen (fase pembagian kelompok). 

f. Guru membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok 

didesain menggunakan media Crossword Puzzle. 

g. Siswa melaksanakan diskusi dengan bimbingan guru (fase kerja tim). 

h. Mempresentasikan hasil diskusi. 

i. Guru memberikan kuis individual (fase kuis). 
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j. Memberikan penghargaan untuk kelompok (fase penghargaan prestasi tim). 

k. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 

l. Melaksanakan evaluasi menggunakan tes tertulis. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA melalui model STAD (Student Teams Achievement Division) dengan media 

Crossword Puzzle pada siswa kelas IV SD Islam Al Madina. 

Sedangkan tujuan khususnya: 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

IPA melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media Crossword Puzzle. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam menggunakan 

model STAD dengan media Crossword Puzzle khususnya pada mata pelajaran 

IPA kelas IV SD Islam Al Madina. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Meningkatkan aktivitas serta minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

b. Guru 

Mengembangkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPA dengan penggunaan model STAD dengan 

media Crossword Puzzle.  

c. Lembaga / sekolah 

Masukan bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu 

serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dengan 

menerapkan model pembelajaran STAD dengan media Crossword Puzzle. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Belajar 

Belajar merupakan proses penting pada diri manusia yang dilakukan 

sepanjang hayat, mencakup proses mental dan emosional. Untuk memahami 

pengertian belajar, berikut dirumuskan beberapa pengertian belajar menurut para 

ahli.  

Hamdani (2011: 21) belajar yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya. Belajar akan lebih efektif jika subjek mengalami atau 

melakukannya, sehingga tidak bersifat verbalistik. 

Pengertian lain belajar menghasilkan perubahan tingkah laku berupa 

kebiasaan-kebiasaan, kecakapan, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Prosesnya 

diperoleh dari hasil latihan, pengalaman individu akibat interaksi dengan 

lingkungannya (Uno dan Mohamad, 2012: 139). Belajar mencakup proses mental, 

emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan. Aktivitas belajar dapat berlangsung 

melalui pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung (melalui pengamatan). 

Hasil belajar mencakup ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Anitah dkk, 

2009: 1.17). 
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Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sebagaimana pendapat 

Djamarah (2011: 13), belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu akibat 

interaksi dengan lingkungannya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sedangkan menurut Sanjaya (2012: 112) belajar bukanlah sekadar mengumpulkan 

pengetahuan, tetapi proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental terjadi karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungan yang dilakukan secara sadar. 

Berdasarkan beberapa definisi belajar, ciri-ciri belajar menurut Baharuddin 

dan Wahyuni (2008:15-16) ditandai adanya perubahan tingkah laku relatif 

permanen, secara bertahap, bersifat potensial, berasal dari latihan atau 

pengalaman. 

Dari kajian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian belajar adalah 

serangkaian tindakan dilakukan seseorang secara sadar, sebagai proses interaksi 

antara individu dengan lingkungan berdasarkan pengalaman dan latihan, 

menghasilkan perubahan perilaku relatif permanen meliputi ranah kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. 

2.1.2. Pembelajaran 

Perubahan tingkah laku hasil belajar dapat berhasil jika ada interaksi 

antara guru, lingkungan sehingga tercapai suasana efektif. Tugas utama guru di 

sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan 

bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran menurut Anitah dkk (2009: 1.18) 
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adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar yang dipengaruhi unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, 

alat, dan media. Menurut Hamdani (2011: 23) pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus.  

Pendapat lain diungkapkan Trianto (2009: 17), pembelajaran diartikan 

sebagai usaha sadar dari guru untuk membelajarkan siswanya dengan cara 

mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar dalam rangka mencapai 

tujuan diharapkan. Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal menurut 

Winataputra (2008: 1.18), sebagian besar terjadi di kelas dan lingkungan sekolah. 

Sebagian kecil juga terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya pada saat kegiatan 

ko-kurikuler (kegiatan di luar kelas dalam rangka tugas suatu mata pelajaran), 

ekstra-kurikuler (kegiatan di luar mata pelajaran, di luar kelas), dan ekstramural 

(kegiatan dalam rangka proyek belajar atau di luar kurikulum sekolah seperti 

kegiatan perkemahan). 

Menurut pendapat Suprijono (2012: ix-x) pembelajaran harus 

menempatkan peserta didik pada proses belajar sebagai center stage performance. 

Proses pembelajaran hendaknya lebih menekankan interaksi peserta didik dengan 

lingkungan yang menghasilkan pengalaman. Pembelajaran harus dirancang agar 

peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan 

sehingga menumbuhkan pemikiran kritis. 

Sesuai pendapat Rusman (2012: 1) pembelajaran merupakan suatu sistem 

terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Komponen tersebut 
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meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen tersebut harus 

diperhatikan guru dalam memilih dan menentukan model yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian tentang pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

pembelajaran adalah upaya dilakukan guru untuk mengubah perilaku siswa 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran sebagai suatu 

sistem terdiri dari komponen-komponen seperti tujuan, materi pelajaran, metode 

dan evaluasi. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan bermakna 

apabila komponen-komponen tersebut saling menunjang. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 11 ayat 1, pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu (berkualitas) bagi setiap warga negara. 

Menurut Etzioni dalam Hamdani (2011: 194) kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas/kualitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Sebagaimana pendapat Prokopenko dalam Daryanto (2010: 57) efektivitas 

merupakan konsep yang sangat penting dalam pembelajaran, karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai.  

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila dapat mencapai tujuan-tujuan 

yang telah dirancang. Tujuan pembelajaran menurut Winataputra (2008: 1.21) 
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mengacu pada kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Pendapat tersebut diperkuat 

Sanjaya (2012: 100) tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, 

akan tetapi proses mengubah tingkah laku siswa sesuai tujuan yang akan dicapai. 

Untuk itulah metode dan strategi yang digunakan guru tidak hanya sekedar 

ceramah, tetapi menggunakan berbagai metode, seperti diskusi, penugasan, 

kunjungan ke objek-objek tertentu, dan lain sebagainya. 

Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa ditentukan 

efektivitas dalam upaya pencapaian kompetensi belajar. Untuk mencapainya, 

UNESCO dalam Hamdani (2011: 194-196) menetapkan empat pilar pendidikan 

yang perlu diperhatikan pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

a. Learning to know (belajar untuk menguasai ilmu pendidikan) 

Salah satu fungsi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

fasilitator. Guru tidak hanya mentransfer ilmu tetapi dapat berperan sebagai teman 

sejawat bagi peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan 

maupun disiplin ilmu tertentu. 

b. Learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan) 

Sekolah selain tempat menuntut ilmu juga berfungsi sebagai tempat yang 

memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan keterampilan, bakat dan minatnya. 

Pendeteksian bakat, minat siswa dapat dilakukan melalui tes bakat dan minat 

(attitude test). 

c. Learning to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat) 
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Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan 

tatanan kehidupan. Artinya, mempersiapkan peserta didik untuk hidup 

bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan 

pendidikan. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan 

menerima perlu ditumbuhkembangkan.  

d. Learning to be (belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal) 

Pengembangan diri erat hubungannya dengan bakat dan minat, 

perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi 

lingkungannya. Proses pengembangan diri berbeda-beda sesuai tipe anak. Bagi 

anak agresif, proses pengembangan diri dapat berjalan baik apabila diberi 

kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran 

guru sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk 

pengembangan diri siswa secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kualitas pembelajaran 

adalah keberhasilan proses pembelajaran baik guru maupun peserta didik yang 

ditandai dengan tercapainya tujuan. Tujuan pembelajaran bukan sekedar 

penguasaan materi tetapi sejauh mana materi yang dikuasai peserta didik dapat 

membentuk pola perilaku yang diharapkan. Dalam menyelenggarakan 

pembelajaran yang efektif/berkualitas, para pengelola dunia pendidikan 

hendaknya memperhatikan empat pilar pendidikan yang juga diwarnai 

pengembangan keberagamaan. 

2.1.3.2. Indikator Kualitas Pembelajaran 
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Agar suatu pembelajaran dapat dikatakan berkualitas, Depdiknas (2004: 8-

10) merumuskan beberapa indikator kualitas pembelajaran meliputi perilaku 

pendidik, perilaku dan dampak belajar peserta didik, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, sistem pembelajaran. Masing-masing 

indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Perilaku pendidik (keterampilan guru) 

Perilaku pendidik yang berkualitas antara lain: (1) membangun persepsi 

dan sikap positif peserta didik, (2) menguasai substansi keilmuan dari materi yang 

diajarkan, (3) memberikan layanan pendidikan yang beorientasi pada kebutuhan 

peserta didik, (4) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik, (5) 

mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan yang 

mandiri. 

b. Perilaku dan dampak belajar peserta didik (aktivitas dan hasil belajar siswa) 

Perilaku dan dampak belajar peserta didik yang berkualitas, dapat diamati 

dari kompetensi yang harus dicapai sebagai berikut: (1) memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap belajar, termasuk di dalamnya persepsi dan sikap terhadap 

mata pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar serta iklim belajar; (2) Mau dan 

mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya; (3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam 

pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; (4) Mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna; (5) 

Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah atau 

satuan pendidikan. 
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c. Iklim Pembelajaran 

Iklim pembelajaran yang berkualitas meliputi: (1) suasana kelas yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas pendidik; (3) suasana sekolah dan tempat praktik lainnya yang 

kondusif bagi tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap 

kinerjanya. 

d. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari: (1) kesesuaian 

dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; (2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; 

(3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat mengakomodasikan 

partisipasi aktif peserta didik dalam belajar semaksimal mungkin; (5) dapat 

menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, 

teknologi dan seni; (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, 

profesional, psikopedagogis, dan praktis.  

e. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang berkualitas dapat diamati dari beberapa 

komponen sebagai berikut: (1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

bermakna; (2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik, sesama peserta didik, serta peserta didik dengan ahli bidang ilmu yang 

relevan; (3) media pembelajarn dapat memperkaya pengalaman belajar peserta 
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didik; (4) mampu mengubah suasana belajar dari peserta didik yang pasif menjadi 

aktif dalam berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar 

yang ada. 

f. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran yang berkualitas memiliki ciri antara lain: (1) 

sekolah dapat menonjol ciri khas keunggulannya; (2) memiliki perencanaan yang 

matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah, agar 

semua upaya dapat sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam 

wadah sekolah; (3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan 

misi sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua 

civitas akademika melalui berbagai aktivitas penegmbangan; (4) dalam rangka 

menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di sekolah, pengendalian 

dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

Suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil baik jika kegiatan 

belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. Untuk mengukur 

keefektifan pembelajaran menurut Wotruba dan Wright dalam Uno (2012: 174-

191) berikut indikatornya: 

a. Pengorganisasian Materi yang Baik 

Pengorganisasian adalah cara mengurutkan materi yang akan disampaikan 

secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan jelas antar topik selama 

pertemuan berlangsung. Pengorganisasian materi terdiri dari: (a) perincian materi, 

(b) urutan materi dari mudah ke sukar, (c) kaitannya dengan tujuan. 

b. Komunikasi yang Efektif 
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Kecakapan penyajian materi termasuk pemakaian media dan alat bantu 

atau teknik lain untuk menarik perhatian siswa, merupakan salah satu karakteristik 

pembelajaran yang baik. Komunikasi efektif dalam pembelajaran mencakup 

penyajian jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-

contoh, kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, ekspresi), dan kemampuan-

kemampuan mendengar.  

c. Penguasaan dan Antusiasme terhadap Materi Pelajaran 

Guru dituntut menguasai materi pelajaran dengan benar, jika telah 

menguasainya maka materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. 

Guru harus dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswanya, serta mengaitkan materi dengan perkembangan yang 

sedang terjadi. Penguasaan materi pelajaran saja tidak cukup, harus diiringi 

kemauan dan semangat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para 

siswa. 

d. Sikap Positif terhadap Siswa 

Sikap positif terhadap siswa meliputi: (a) menerima respons siswa, (b) 

memberi ganjaran atau penguatan terhadap respons yang tepat, (c) memberi tugas 

yang memberikan peluang memperoleh keberhasilan, (d) menyampaikan tujuan 

kepada siswa, (e) mendeteksi yang telah diketahui siswa, (f) memberi kesempatan 

siswa terlibat aktif, (g) mengendalikan perilaku siswa selama kegiatan 

berlangsung. 

e. Pemberian Nilai yang Adil 
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Keadilan dari pemberian nilai tercermin dari adanya: (a) kesesuain soal tes 

dengan materi yang diajarkan, (b) sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan 

pelajaran, (c) usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan, (d) kejujuran 

siswa dalam memperoleh nilai, (e) pemberian umpan balik terhadap hasil 

pekerjaan siswa. 

f. Keluwesan dalam Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran yang bervariasi merupakan salah satu petunjuk 

adanya semangat dalam mengajar. Kegiatan pembelajaran seharusnya ditentukan 

berdasarkan karakteristik siswa, mata pelajaran, dan hambatan yang dihadapi. 

Karena karakteristik yang berbeda, kendala berbeda menghendaki pendekatan 

berbeda pula. 

g. Hasil Belajar Siswa yang Baik 

Indikator pembelajaran efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari penguasaan terhadap 

materi yang diberikan. Namun, karena kemampuan siswa bervariasi menyebabkan 

tidak semua siswa dapat menguasai materi secara tuntas. Tingkat penguasaan 

materi dalam konsep belajar tuntas ditetapkan antara 75%-90%. Berdasarkan 

konsep belajar tuntas, maka pembelajaran efektif adalah apabila setiap siswa 

sekurang-kurangnya dapat menguasai 75% dari materi yang diajarkan. 

Efektivitas belajar dapat dilihat dari tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Menurut Hamdani (2011: 194) aspek-aspek efektivitas belajar 

yaitu: (1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) perubahan 

sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, (7) 
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peningkatan partisipasi, (8) peningkatan interaksi kultural. Keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa ditentukan efektivitasnya dalam 

upaya pencapaian kompetensi belajar. 

Indikator kualitas pembelajaran adalah tolok ukur yang digunakan untuk 

menilai keefektifan proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat ahli, indikator 

kulitas pembelajaran meliputi: keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar 

siswa, materi, media, dan sistem pembelajaran. Dalam penelitian ini, indikator 

kualitas pembelajaran dibatasi pada tiga variabel sesuai dengan rumusan masalah 

yang diteliti, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

2.1.3.2.1. Keterampilan Guru 

Guru merupakan penanggung jawab kegiatan proses pembelajaran di 

dalam kelas. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar terletak pada kreatifitas 

guru merancang kegiatan pembelajaran bermakna. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, diperlukan berbagai 

keterampilan. Diantaranya adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan 

mengajar. 

Menurut Turney dalam Mulyasa (2011: 69) keterampilan mengajar yang 

berperan dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu keterampilan membuka 

pelajaran, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar  kelompok kecil 

dan perorangan, serta menutup pelajaran. Penguasan terhadap keterampilan 

mengajar tersebut harus utuh dan terintegrasi, sehingga diperlukan latihan yang 

sistematis, misalnya melalui pembelajaran mikro (micro teaching).  
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Setiap keterampilan mengajar memiliki komponen dan prinsip dasar 

tersendiri.  

 

 

Berikut diuraikan keterampilan dasar mengajar menurut pendapat Anitah dkk 

(2009: 7.4-8.63) yang harus dikuasai guru. 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan perbuatan guru untuk menciptakan suasana 

siap mental, menimbulkan perhatian siswa agar fokus pada pelajaran. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keterampilan membuka 

pelajaran adalah: (1) menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pelajaran, 

(2) membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, (3) memberikan gambaran yang 

jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa, (4) menyadarkan 

siswa hubungan antara pengalaman/pengetahuan yang dimiliki dengan materi 

yang akan dipelajari, (5) memberikan gambaran pendekatan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran efektif dan menyenangkan, karena hampir setiap tahap 

pembelajaran guru dituntut mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang 

diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. Guru dapat  

memancing minat siswa melalui pertanyaan– pertanyaan cerdas, menarik, dan 

memiliki bobot nilai belajar di dalamnya. Namun juga bisa mengatur 
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pertanyaannya agar dalam konteks pembelajaran yang disajikan, tidak terlalu 

melebar dari pembahasan selanjutnya. Dengan pertanyaan dapat memancing 

minat siswa, dan berimbas pada keinginan belajar siswa. 

Pada dasarnya keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian besar, yaitu: 

1. Ketrampilan bertanya dasar: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat, (2) pemberian acuan, (3) pemusatan, (4) pemindahan giliran, (5) 

penyebaran, (6) pemberian waktu berpikir, (7) pemberian tuntunan. 

2. Keterampilan bertanya lanjut: (1) pengubahan tuntutan kognitif dalam 

menjawab pertanyaan, (2) pengaturan urutan pertanyaan, (3) penggunaan 

pertanyaan pelacak, (4) peningkatan terjadinya interaksi. 

Dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjut, guru perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

1) Kehangatan dan keantusiasan. 

2) Menghindari kebiasaan mengulang dan menjawab pertanyaan sendiri, 

mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, mengulangi 

jawaban siswa, mengajukan pertanyaan ganda, dan menunjuk siswa sebelum 

mengajukan pertanyaan. 

3) Waktu berpikir yang diberikan untuk pertanyaan tindak lanjut lebih banyak 

dari yang diberikan untuk pertanyaan tingkat dasar. 

4) Pertanyaan pokok harus disusun terlebih dahulu, kemudian dinilai sesudah 

selesai mengajar. 

c. Keterampilan Memberi Penguatan 
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Penguatan berupa respons yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan 

dianggap baik, dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku/perbuatan 

tersebut. Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, mengontrol perilaku negatif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta 

memelihara iklim kelas tetap kondusif. 

Penguatan dapat dibagi menjadi penguatan verbal dan nonverbal. 

Penguatan verbal diberikan dalam bentuk kata-kata/kalimat pujian, sedangkan 

penguatan nonverbal dapat berupa mimik dan gerakan badan, gerak mendekati, 

sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, serta pemberian simbol atau benda. 

Supaya guru dapat menguasai keterampilan memberi penguatan dengan baik, 

berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan: (1) kehangatan dan 

keantusiasan, (2) kebermaknaan, (3) hindari respons negatif, (4) penguatan harus 

bervariasi, (5) sasaran penguatan harus jelas, (6) penguatan harus diberikan segera 

setelah perilaku yang diharapkan muncul. 

d. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Agar 

siswa tidak mudah merasa bosan dengan pembelajaran di sekolah, guru harus 

senantiasa mengadakan inovasi dan variasi dalam KBM. Jangan sampai 

menggunakan metode sama di setiap pembelajaran, karena akan berakibat 

bosannya siswa hingga mereka akan kehilangan minat belajar. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi dibagi menjadi 3 kelompok 

sebagai berikut: a) gaya mengajar mencakup variasi suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, pergantian posisi guru, kontak pandang, serta gerakan badan dan 



24 
 

 
 

mimik, b) variasi pola interaksi dan kegiatan, c) variasi penggunaan alat bantu 

pengajaran yang meliputi alat/bahan yang dapat didengar, dilihat dan 

dimanipulasi. 

Dalam mengadakan variasi, guru perlu mengingat prinsip-prinsip penggunaannya, 

meliputi kesesuaian, kewajaran, kelancaran dan kesinambungan, serta 

perencanaan bagi alat/bahan yang memerlukan penataan khusus. 

e. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan penting bagi guru karena sebagian besar 

percakapan guru mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa. Penguasaan 

keterampilan menjelaskan memungkinkan siswa memiliki pemahaman mantap 

tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir 

pelajaran, dengan memperhatikan karakteristik siswa yang diberi penjelasan serta 

materi/masalah yang dijelaskan. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Hal terpenting dalam proses ini adalah mencermati aktivitas siswa dalam 

diskusi serta membimbing siswa ketika mereka menemui kesulitan agar 

pembahasan tidak melenceng dari materi yang didiskusikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi secara efektif 

adalah sebagai berikut: (1) memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan 

topik diskusi, (2) memperjelas masalah dan uraian pendapat, (3) menganalisis 

pandangan peserta didik, (4) meningkatkan partisipasi peserta didik, (5) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan (6) menutup diskusi. 
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g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas 

adalah: (1) kehangatan dan keantusiasan, (2) tantangan, (3) bervariasi, (4) luwes, 

(5) penekanan pada hal-hal positif, dan (6) penanaman disiplin diri. 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

peserta didik, menjalin hubungan lebih akrab antara guru dan peserta didik 

maupun antar peserta didik. Guru perlu memperhatikan kemampuan dan 

kematangan berpikir peserta didik, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan 

diterima oleh peserta didik. 

i. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Secara umum keterampilan menutup pelajaran berkaitan usaha guru 

mengakhiri pelajaran. 

Kegiatan menutup pelajaran memiliki tujuan: (1) memantapkan 

pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, (2) 

mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah 

dijalani, (3) memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang 

baru saja dikuasai. 
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Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat 

melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.  

 

Beberapa keterampilan mengajar menurut Sanjaya (2012: 33-47) dijelaskan 

berikut ini. 

a. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan 

sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Secara khusus 

tujuan membuka pelajaran adalah menarik perhatian siswa, menumbuhkan 

motivasi belajar, dan memberikan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud memberikan gambaran menyeluruh 

apa yang dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman yang dimiliki, 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

b. Keterampilan Dasar Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses 

pembelajaran. Para ahli percaya pertanyaan yang baik memiliki dampak positif 

tehadap siswa, di antaranya: (a) bisa meningkatkan partisipasi siswa secara penuh 
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dalam proses pembelajaran, (b) dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

(c) membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan 

jawaban, (d) memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. 

 

c. Keterampilan Dasar Memberikan Reinforcement 

Keterampilan dasar penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk 

respons bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap siswa, bertujuan 

memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau 

responsnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Melalui 

keterampilan memberi penguatan (reinforcement) yang diberikan guru, siswa 

akan terdorong memberikan respons setiap kali muncul stimulus dari guru, atau 

siswa akan berusaha menghindari respons yang dianggap tidak bermanfaat. 

Dengan demikian, fungsi keterampilan penguatan (reinforcement) adalah 

memberikan ganjaran kepada siswa sehingga berbesar hati dan meningkatkan 

partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. 

d. Keterampilan Variasi Stimulus 

Variasi stimulus adalah keterampilan guru menjaga iklim pembelajaran 

agar tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sikap antusias dan ketekunan, 

penuh gairah, berpartisipasi aktif dalam setiap langkah pembelajaran.  

e. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar sering 
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terjadi gangguan berkelanjutan, misalnya siswa melakukan perilaku yang 

mengganggu terus menerus dan berulang-ulang. Pengendalian iklim belajar 

mengajar dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki kondisi belajar mengajar. 

Apabila guru sudah merasa sulit menciptakan iklim belajar mengajar yang baik 

karena adanya gangguan yang sulit dikendalikan, maka dapat bekerja sama 

dengan guru konselor atau kepala sekolah. 

Berdasarkan pendapat di atas diperoleh kesimpulan dalam mengajar guru 

hendaknya memiliki kompetensi untuk mendukung keterampilan satu sama lain 

sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran efektif. Jika guru berhasil 

menerapkan keterampilan membuka, bertanya, menjelaskan, mengadakan variasi, 

memberi penguatan, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, menutup pembelajaran, aktivitas siswa 

akan memperoleh hasil belajar optimal sehingga kualitas pembelajaran 

meningkat.  

Adapun indikator keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan 

model STAD dengan media Crossword Puzzle yang akan diamati meliputi: 

1) Mempersiapkan prapembelajaran (keterampilan membuka). 

2) Membuka pembelajaran (keterampilan membuka, mengelola kelas). 

3) Menyampaikan materi pelajaran dengan power point (keterampilan 

menjelaskan dan mengelola kelas). 

4) Membimbing pembentukan kelompok (keterampilan mengelola kelas, 

membimbing kelompok kecil dan perorangan). 
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5) Memberikan masalah berupa soal yang didesain dengan media Crossword 

Puzzle (keterampilan mengelola kelas dan bertanya). 

6) Membimbing siswa melakukan diskusi kelompok (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

7) Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab (keterampilan 

mengelola kelas dan bertanya). 

8) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan). 

9) Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran). 

2.1.3.2.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas merupakan prinsip yang penting dalam interaksi belajar 

mengajar karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat, maksudnya mengubah 

tingkah laku dengan melakukan suatu kegiatan. Dalam standar proses pendidikan 

menurut pendapat Sanjaya (2012: 135), pembelajaran didesain untuk 

membelajarkan siswa, artinya sistem ini menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, penekanannya berorientasi pada aktivitas siswa. 

Pembelajaran dapat disebut efektif apabila dapat menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswa. Siswa belajar sambil 

berbuat sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan bermakna untuk hidup 

di masyarakat. 

Dierich dalam Hamalik (2008: 171-173) mengelompokkan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan-kegiatan visual 
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Membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, 

dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

 

 

b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket.  

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola.  

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 
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Menaruh minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, bersemangat, 

bergairah, gugup dan lain-lain.  

Aktivitas belajar menurut Sardiman (2011: 100) adalah aktivitas yang 

bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu harus selalu terkait. Kaitan antara keduanya akan membuahkan 

aktivitas belajar yang optimal. Klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas 

menunjukkan aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi.  

Untuk menciptakan pembelajaran aktif, beberapa penelitian menemukan 

salah satunya adalah anak belajar dari pengalamannya, selain anak belajar 

memecahkan masalah yang ia peroleh (Uno dan Mohamad, 2012: 76). 

Keterlibatan aktif dengan objek-objek ataupun gagasan mereka dapat mendorong 

aktivitas mental anak untuk berpikir, menganalisa, menyimpulkan, menemukan 

pemahaman konsep baru dan mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

Kesimpulan dari paparan di atas, aktivitas siswa adalah kegiatan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Dengan melakukan aktivitas dalam belajar, pembelajaran 

akan lebih bermakna karena melibatkan kegiatan fisik dan mental peserta didik. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model STAD dengan media Crossword Puzzle meliputi: 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran (aktivitas mental, emosional). 

2) Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan, mendengarkan). 
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3) Menyimak materi pembelajaran dengan power point (aktivitas mental, 

emosional, visual dan mendengarkan). 

4) Membentuk kelompok dengan tertib (aktivitas mental, emosional). 

5) Berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan media Crossword 

Puzzle (aktivitas menulis, lisan, mental, visual). 

6) Menanggapi hasil diskusi (aktivitas lisan, mendengarkan, visual). 

7) Menyimpulkan hasil diskusi (aktivitas mental, lisan, mendengarkan). 

8) Menjawab kuis individual (aktivitas lisan, mendengarkan, mental). 

9) Mengerjakan evalusi (aktivitas menulis, mental). 

2.1.3.2.3. Hasil Belajar 

Proses pembelajaran merupakan sebuah aktivitas sadar untuk membuat 

siswa belajar. Proses sadar mengandung implikasi bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Maka, hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Suprijono (2012: 7) hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. Hasil belajar berupa pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut pendapat Winkel dalam Purwanto (2011: 45), hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang 

dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 
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Bloom mengklasifikasikan hasil belajar secara garis besar menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik (Sudjana, 2011: 

22). 

 

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri dari enam 

aspek, yakni ingatan/hafalan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), 

analisis(C4), evaluasi (C5) dan kreativitas (C6). Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif 

tingkat tinggi. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa jenis 

kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat 

yang dasar atau sederhana sampai tingkat kompleks. Hasil belajar ranah 

afektif meliputi penerimaan (receiving), jawaban/ reaksi (responding), 

penilaian (valuing), organisasi, dan internalisasi nilai atau karakterisasi 

(characterization). 

c. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotis diklasifikasikan 

menjadi enam, yaitu: persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing 



34 
 

 
 

(guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks 

(adaptation) dan kreativitas (origination). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki siswa sebagai 

hasil dari proses belajar. Perubahan perilaku yang dimiliki siswa ini disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil belajar berdasarkan 

taksonomi Bloom dikelompokkan ke dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Indikator hasil belajar IPA dalam penelitian ini yaitu ≥ 80% siswa 

kelas IV SD Islam Al Madina memperoleh nilai ≥ 70. 

2.1.4. Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar hakekatnya adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Agar pesan yang ingin 

disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh penerima, maka dibutuhkan 

adanya media. Menurut Gerlach dan Ely dalam Hamdani (2011: 243) media 

apabila dipahami secara garis besar yaitu segala sesuatu seperti manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi agar siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sebagaimana pendapat Djamarah (2010: 

121) media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 

Kompetensi yang akan diajarkan guru akan tercapai dengan optimal 

dibantu penggunaan media pembelajaran. Menurut Anitah dkk (2009: 6.6) media 

pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang timbulnya proses 

atau dialog mental pada diri siswa. Dengan perkataan lain, terjadi komunikasi 
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antara siswa dengan media atau secara tidak langsung tentunya antara siswa 

dengan penyalur pesan (guru). Dengan demikian dapat dikatakan proses 

pembelajaran telah terjadi. Media tersebut berhasil menyalurkan pesan/bahan ajar 

apabila kemudian terjadi perubahan tingkah laku (behavioral change) pada diri 

siswa. 

 

Pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran juga dikarenakan 

kegunaannya. Menurut Daryanto (2010: 5) manfaat media antara lain: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan persepsi 

peserta didik. 

Prinsip pokok yang diperhatikan dalam penggunaan media menurut 

pendapat Sanjaya (2012: 173) pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah media 

digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya 

memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus 

dipandang dari sudut kebutuhan siswa. 

Berdasakan paparan tersebut, dapat disimpulkan media adalah segala 

sesuatu yang digunakan guru dalam proses pembelajaran guna menyalurkan pesan 
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(materi) pembelajaran kepada peserta didik agar konsep yang ingin ditanamkan 

guru dapat dimengerti oleh peserta didik. Kehadiran media dalam proses 

pembelajaran sangat penting, karena anak usia SD berada pada tahap operasional 

konkret, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna apabila guru menghadirkan 

media untuk memperjelas materi. Tetapi perlu diingat, penggunaan dan pemilihan 

media harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik. 

Dalam penelitian ini, media yang akan digunakan yaitu media Crossword 

Puzzle. Berikut akan dijelaskan mengenai media Crossword Puzzle. 

2.1.4.1. Media Crossword Puzzle 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung 

dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, 

komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi 

juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal.  

Media Crossword Puzzle adalah suatu media berbentuk kotak-kotak 

berwarna yang terdiri atas dua lajur yaitu mendatar (kumpulan kotak yang 

membentuk satu baris dan beberapa kolom) dan menurun (kumpulan kotak yang 

membentuk satu kolom dan beberapa baris). Untuk menyelesaikan permaianan 

ini, siswa harus menjawab pertanyaan yang telah tersedia dan mengisikan 

jawaban tersebut pada kotak-kotak yang tersedia. 

(http://putranyapermata.wordpress.com/pendidikan/metode-pembelajaran/ diakses 

tanggal 10 Januari 2013) 
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Secara spesifik Crossword Puzzle merupakan suatu media yang 

memungkinkan siswa berfikir secara kreatif untuk memasukkan huruf sehingga 

menjadi kata sesuai panjang kotak yang tersedia. Zaini (2007: 71-72) menjelaskan 

bahwa teka-teki dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. Media 

ini dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif sejak awal.  

 

Langkah-langkah dalam membuat  media Crossword Puzzle adalah: 

a. Tulislah kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang berhubungan 

dengan materi yang telah dipelajari. 

b. Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih (seperti 

dalam teka-teki silang). Hitamkan atau beri warna bagian yang diperlukan. 

c. Buat pertyanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah di 

buat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan mengarah kepada 

kata-kata tersebut. 

d. Bagikan teka-teki silang ini kepada siswa secara berkelompok. 

e. Batasi waktu mengerjakan.  

f. Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling cepat 

dan benar. 

Pada dasarnya, permainan Crossword Puzzle atau teka-teki silang 

dilakukan untuk melancarkan komunikasi antar siswa. Tujuan permainan ini 

menurut Nisak (2011: 158): (1) melatih konsentrasi para siswa, (2) mengingatkan 

kembali materi pelajaran yang telah diajarkan, (3) menumbuhkan rasa 
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kebersamaan sesama siswa, (4) menjadikan suasana nyaman di dalam kelas, dan 

(5) mengusir rasa kebosanan di dalam kelas. 

Dapat disimpulkan media Crossword Puzzle adalah media yang dapat 

mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Dengan bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan kotak-kotak yang tersedia, siswa dilatih berpikir 

kreatif dengan cara menyenangkan. Pembelajaran bermakna juga merupakan 

esensi dari penggunaan media ini. 

2.1.5. Hakikat IPA 

Hakikat IPA merupakan proses yang diperlukan untuk menciptakan 

pembelajaran IPA yang empirik dan faktual. pembelajaran IPA melatih 

keterampilan proses bagaimana cara produk sains ditemukan serta pengembangan 

dari sutu sikap. Menurut Cain & Evans (2010) menyatakan bahwa IPA 

mengandung empat hal yaitu: produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi. 

Keempat komponen dimensi tersebut bersifat saling terkait, sehingga dalam 

proses pembelajaran IPA harus mengandung empat komponen tersebut. Berikut 

penjelasan dari masing-masing komponen: 

a. Sains sebagai produk 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. IPA merupakan suatu rangkaian terstruktur dan sistematis 

yang dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip, dan hukum gejala alam. 

Dalam pembelajaran IPA sebagai contoh produk dapat dilihat dari 

pengetahuan dan konsep yang didapat siswa mengenai konsep akibat 
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perubahan lingkungan fisik dan cara mencegah kerusakan lingkungan. Dengan 

mempelajari materi tersebut, siswa memperoleh pengetahuan baru yang 

berguna untuk kehidupannya.  

b. Sains sebagai proses 

Yang dimaksud dengan “proses” adalah proses mendapatkan IPA. IPA 

disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA 

adalah metode ilmiah. Sepuluh keterampilan proses meliputi : (1) observasi; 

(2) klasifikasi; (3) interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan 

variabel; (7) merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) inferensi;(9) 

aplikasi; (10) komunikasi. 

Adapun proses mendapatkan pengetahuan akibat perubahan lingkungan 

fisik serta cara mencegahnya dalam pembelajaran ini diperoleh siswa melalui 

diskusi serta tanya jawab yang dilakukan oleh siswa dan guru. 

c. Sains sebagai sikap 

Makna “sikap” pada pengajaran IPA dibatasi pengertiannya pada “sikap 

ilmiah terhadap alam sekitar”. Ada sembilan aspek sikap dari ilmiah yang 

dapat dikembangkan, yaitu : (1) sikap ingin tahu; (2) sikap ingin mendapatkan 

sesuatu yang baru; (3) sikap kerja sama; (4) sikap tidak putus asa; (5) sikap 

tidak berprasangka; (6) sikap mawas diri; (7) sikap bertanggung jawab; (8) 

sikap berfikir bebas; (9) sikap kedisiplinan diri. Sikap ilmiah ini dapat 

dikembangkan ketika siswa melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan di lapangan. 
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Contoh sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA melalui model STAD 

dengan media crossword puzzle pada materi akibat perubahan lingkungan 

fisik serta cara mencegah kerusakan lingkungan adalah (1) sikap ingin tahu, 

(2) sikap kerja sama, ketika siswa berdiskusi kelompok atau tim, (3) sikap 

bertanggung jawab yang berarti setiap siswa mempunyai tanggung jawab 

untuk memahami materi yang dipelajari untuk keberhasilan kelompok atau 

tim. 

 

d. Sains sebagai teknologi 

IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dimana IPA sebagai 

sebuah ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi 

berdasarkan hasil kerja keras para scientist dalam meneliti dan menganalisa 

sebuah ilmu. Penemuan teknologi akibat penelitian IPA telah membawa 

manusia meninggalkan kehidupan tradisional. Teknologi yang telah mengikat 

manusia seakan seperti hama yang terus mengikuti kemanapun kehidupan 

manusia. Teknologi tidak akan pernah punah dan terus berkembang sampai 

dunia ini berakhir. 

Contoh IPA sebagai teknologi dalam pembelajaran ini yaitu siswa 

mengetahui adanya teknologi sederhana biopori sebagai salah satu cara 

mencegah banjir. 

2.1.5.1. Pembelajaran IPA di SD 
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IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) membahas bumi dan isinya berkaitan 

dengan alam. Pelajaran IPA penting dipelajari untuk mengembangkan tingkat 

pengetahuan siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya, 

beradaptasi dengan lingkungan serta menerima setiap kejadian yang berkaitan 

dengan alam. IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis 

untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan, dan memiliki sikap ilmiah (Depdiknas, 2006:484). 

Anak usia SD belajar dengan cara mengonstruksi hal yang dipelajarinya 

berdasarkan pengetahuannya, bukan menerima suatu hal dengan pasif. 

Pembelajaran IPA menurut Tiarani (2012) tidak hanya penentuan dan penguasaan 

materi, tetapi supaya siswa dapat memahami konsep yang dipelajari dengan baik, 

terampil mengaplikasikannya secara logis pada situasi relevan dengan 

pengalaman kesehariannya. Minat siswa dalam mempelajari IPA juga penting 

untuk menciptakan pembelajaran efektif, terutama mengembangkan rasa percaya 

diri dalam berpendapat, berargumen, dan menentukan cara mencari tahu jawaban 

dari permasalahan yang timbul. Sehingga siswa mempunyai pengalaman belajar 

bermakna supaya dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai dari pembelajaran 

IPA.  

Metode mengajar tradisional dengan pendekatan ekspositori sebaiknya 

mulai dikurangi. Pembelajaran didominasi oleh guru (teacher centered) kurang 

melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini 

bukan berarti metode ceramah tidak baik, tetapi variasi metode mengajar akan 

memicu siswa belajar aktif. Menempatkan siswa pada pusat proses pembelajaran 
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memberikan kesempatan bagi siswa mengonstruksi hal yang dipelajarinya 

berdasarkan pengetahuannya dan menginterpretasi konsep yang ingin ditanamkan 

guru (http://staff.uny.ac.id, diakses 14 Februari 2013: 21.30) 

Beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan guru dalam 

membelajarkan IPA menurut Samatowa (2011: 10-11) adalah: (1) pentingnya 

memahami pada saat memulai kegiatan pembelajarannya, anak telah memiliki 

berbagai konsepsi, pengetahuan, yang relevan dengan yang akan dipelajari. 

Pemahaman pengetahuan yang sudah dimiliki sangat membantu anak meraih 

pengetahuan yang harus dikuasai. Ini memberi peluang kepada anak mengalami 

belajar IPA yang berarti dan menyenangkan. (2) Aktivitas anak melalui berbagai 

kegiatan nyata dengan alam menjadi hal utama dalam pembelajaran IPA. 

Aktivitas ini dapat dilakukan di laboratorium, di kelas dengan berbagai alat 

bantuan belajar, bahkan di lingkungan sekolah. Dengan melakukan berbagai 

aktivitas dalam memperoleh pengetahuan sendiri, memungkinkan terjadinya 

proses belajar aktif. (3) Dalam setiap pembelajaran IPA, bertanya merupakan 

kegiatan penting, karena akan melatih anak menyampaikan gagasan dan 

memberikan respons relevan terhadap suatu pemasalahan. (4) Berikan anak 

kesempatan mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam menjelaskan suatu 

masalah. 

Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI yang termuat dalam Standar Isi 

(Depdiknas, 2006: 484-485) yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan: 1) 

Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) Mengembangkan 

http://staff.uny.ac.id/
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pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) Mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; 4) Mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan; 5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam; 6) Meningkatkan kesadaran untuk 

menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 7) 

Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: 1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, 

hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; 2) 

Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; 3) Energi 

dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana; 4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya 

dan benda-benda langit lainnya. 

Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan IPA adalah sekumpulan 

pengetahuan yang mempelajari alam sekitar, sehingga dalam proses 

pembelajarannya diutamakan pengalaman langsung agar siswa dapat 

mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dengan melakukan aktivitas belajar 

untuk menemukan sendiri pengetahuan baru dan mengintegrasikannya dengan 
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pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, diharapkan dapat mewujudkan 

pembelajaran bermakna yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. 

2.1.6. Model Pembelajaran Kooperatif 

Selain sebagai makhluk individual, manusia merupakan makhluk sosial 

yang cenderung hidup berkelompok dan membutuhkan orang lain. Pembelajaran 

kooperatif menurut Trianto (2007: 41) muncul dari konsep bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk 

saling membantu memecahkan masalah-masalah kompleks. Jadi, hakikat sosial 

dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran 

kooperatif. 

Sementara menurut Suprijono (2012: 54) pembelajaran kooperatif 

didefinisikan sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap 

menghormati sesama. Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri 

dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dihadapkan pada mereka. Guru bertidak sebagai fasilitator, memberikan dukungan 

tetapi tidak mengarahkan kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan 

sebelumnya.  

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011: 31) yaitu 

adanya peran setiap anggota kelompok, terjadi hubungan interaksi langsung di 

antara siswa, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan, dan guru 

membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok.  
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Model ini didasari pengembangan teori konstruktivisme. Penilaian dalam 

pembelajaran kooperatif menurut Rusman (2012: 212) dapat dilakukan melalui tes 

atau kuis, yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu akan 

memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan 

memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya. Selanjutnya, di akhir 

pembelajaran guru memberikan penghargaan kepada tim yang dianggap paling 

berprestasi dengan harapan dapat memotivasi tim yang lain untuk ikut aktif 

berprestasi dengan lebih baik lagi. 

Berikut ini tabel pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang 

diimplementasikan dalam 6 fase pembelajaran : 

Tabel 2.1  

Fase-fase Pembelajaran Kooperatif 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

pada memotivasi siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan/menyampaikan 

informasi 

Menyampaikan informasi pada 

siswa dengan cara 

mendemonstrasikan atau lewat 

bahan bacaan 

Fase 3 

Mengkoordinasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Menjelaskan cara membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

siswa melakukan transisi secara 

efisien 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok belajar 

pada saat mengerjakan tugas  

Fase 5 

Evaluasi  

Mengevaluasi hasil belajar atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan 

kelompok 
(Trianto, 2010: 66-67) 
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Kesimpulan dari paparan di atas, pembelajaran kooperatif memfasilitasi 

siswa agar dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan 

kelompok, siswa merasakan bahwa mereka memiliki kebersamaan, artinya tiap 

anggota kelompok bersifat kooperatif dengan sesama anggota kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti oleh penyajian 

informasi. Selanjutnya, siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar, diikuti 

bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas 

bersama. Dan terakhir, presentasi hasil akhir kerja kelompok, dan memberi 

penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. 

2.1.6.1. Model STAD 

Model STAD merupakan salah satu model kooperatif paling sederhana 

dan merupakan model paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif (Slavin, 2010: 143). STAD terdiri dari lima 

komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu dan 

rekognisi tim. Slavin juga menambahkan gagasan utama di belakang STAD 

adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk 

menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menekankan aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi 

dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Seperti halnya pembelajaran lainnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD 

juga membutuhkan persiapan matang sebelum dilaksanakan. Persiapan-persiapan 
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tersebut menurut Trianto (2010: 69-70) antara lain: (1) perangkat pembelajaran, 

(2) pembentukan kelompok kooperatif, (3) menentukan skor awal, (4) pengaturan 

tempat duduk, dan (5) kerja kelompok. 

Pemilihan model pembelajaran STAD juga didasari kelebihan model ini: 

1) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan sehingga dapat menanamkan rasa 

kebersamaan dalam kelompok. 

2) Siswa aktif saling membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama. 

3) Semua siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa mampu mengembangkan 

pemahaman dan penguasaan materi yang bersifat kognitif, psikomotoris, 

maupun afektif . 

4) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. (http://www.budairi.com/2012/11/pendidikan-kelebihan-dan-

kekurangan.html diakses 3 Februari 2013)  

Adapun langkah-langkah umum pembelajaran dengan model STAD 

(Rusman, 2012: 215) sebagai berikut:  

1. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

dengan memotivasi siswa untuk belajar. 

2. Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dibantu oleh media, demonstrasi, 

pertanyaan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan 

javascript:void(0);
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juga tentang keterampilan, kemampuan diharapkan dikuasai siswa, tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan serta cara-cara mengerjakannya. 

3. Pembagian Kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa yang mempriorotaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi 

akademik, gender/jenis kelamin, rasa tau etnik. 

4. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

Siswa belajar dalam kelompok, guru menyiapkan lembar kerja sebagai 

pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota menguasai dan 

masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru melakukan 

pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. 

5. Kuis (evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari untuk melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-

masing kelompok. Siswa diberi kuis individual dan tidak diperbolehkan 

bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. 

6. Skor Kemajuan Individual 

Tiap siswa diberikan skor awal diperoleh dari nilai siswa pertemuan 

sebelumnya. Siswa mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan 

tingkat kenaikan skor kuis dibandingkan dengan skor awal. 

Tabel 2.2 

Poin Kemajuan Individual 

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 
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10-1 poin di bawah skor awal 10 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Nilai kuis sempurna 30 

7. Penghargaan Prestasi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor kelompok dihitung 

dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu 

dengan menjumlahkan semua skor perkembangan individu anggota kelompok 

dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. Sesuai dengan rata-rata 

skor perkembangan kelompok, diperoleh skor kelompok sebagaimana dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2.3  

Kualifikasi Penghargaan Tim 

No. Rata-Rata Skor Kualifikasi 

1. 0 ≤ N ≤ 5 - 

2. 6 ≤ N ≤ 15 Good Team 

3. 16 ≤ N ≤ 20 Great Team 

4. 21 ≤ N ≤ 30 Super Team 

 

Model STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model ini memacu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. Dengan berpikir bersama untuk 

menyelesaikan permasalahan, maka pembelajaran akan lebih bermakna karena 

melibatkan aktivitas mental dan emosional peserta didik. 

2.1.7. Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPA 

2.1.7.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme memaknai belajar sebagai proses mengkonstruksi 

pengetahuan melalui proses internal seseorang dan interaksi dengan orang lain. 
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Dengan demikian hasil belajar dipengaruhi tingkat kematangan berpikir, 

pengetahuan yang telah dimiliki, serta faktor internal lain seperti konsep dan 

percaya diri dalam belajar. Di samping itu juga dipengaruhi dialog orang lain 

dengan lingkungan, baik budaya maupun tingkat sosial ekonomi. Perspektif 

konstruktivisme pembelajaran, dimaksudkan mendukung proses belajar aktif yang 

berguna membentuk pengetahuan dan pemahaman (Winataputra, 2008: 6.15). 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diperoleh di dalam pikiran siswa. 

Teori konstruktivis menurut Nur dalam Trianto (2010: 28) menyatakan siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisisnya apabila 

aturan itu tidak lagi sesuai. Guru tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa. Guru dapat memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan ide yang mereka pelajari dengan strategi belajar yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai 

berikut (Suprijono, 2012: 30): 

a. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 

b. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, struktur yang perlu 

untuk pengetahuan. 

c. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep 

membentuk pengetahuan jika konsep itu sesuai pengalaman individu. 
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Teori ini mendasari pembelajaran IPA, karena siswa menjawab masalah 

yang diberikan guru berupa lembar kerja siswa. Sejalan dengan konstruktivisme, 

dimana permasalahan dimunculkan dari pancingan internal kemudian siswa 

mengkonstruksi sendiri pengalaman belajarnya dengan menemukan jawaban 

sesuai masalah yang didiskusikan. 

2.1.7.2. Teori Pemrosesan Informasi 

Menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali 

pengetahuan dari otak. Peristiwa-peristiwa mental diuraikan sebagai transformasi-

transformasi informasi dari input (stimulus) ke output (respon). Model 

pemrosesan informasi menurut Dahar dalam Trianto (2010: 32-37) dapat 

digambarkan sebagai kumpulan kotak-kotak yang dihubungkan dengan garis-

garis. Kotak menggambarkan fungsi-fungsi atau keadaan sistem, dan garis-garis 

menggambarkan transformasi yang terjadi dari satu keadaan ke keadaan lain. 

Seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu pengetahuan 

tertentu, karena pengetahuan baru yang diterima tidak memiliki hubungan dengan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, artinya siswa tidak memiliki pengetahuan 

awal sebelumnya. Kemudian pengetahuan disimpan dalam register penginderaan 

agar informasi yang diterima tidak cepat hilang. Fase selanjutnya, informasi 

disimpan dalam memori jangka pendek dengan cara menghafal dan mengulang-

ulang pemahaman, karena semakin lama informasi tinggal dalam memori jangka 

pendek, akan memberi kesempatan untuk disimpan dalam memori jangka panjang 

(Gage dan Berliner dalam Rifa’i, 2009: 132). 
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Teori pemrosesan informasi mendasari pembelajaran IPA karena dalam 

prosesnya, pengetahuan awal merupakan syarat yang dimiliki peserta didik untuk 

diintegrasikan dengan informasi baru yang diperoleh dalam pembelajaran. 

Pengetahuan diperoleh melalui register penginderaan baik melalui penglihatan, 

pendengaran, peraba, pembau maupun pengecap. Informasi diteruskan ke dalam 

memori jangka pendek kemudian akan ditransfer ke memori jangka panjang. 

2.1.7.3. Teori Belajar Kognitif 

Merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal 

bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam setiap peristiwa belajar. Belajar 

adalah proses mental aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan. Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku 

seseorang ditentukan persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang 

berhubungan sesuai tujuan belajarnya (Suprijono, 2012: 22). 

Salah satu konsep penting dalam teori kognitif adalah perkembangan 

kognitif (kecerdasan) anak yang dibagi menjadi empat tahap menurut Piaget 

dalam Winataputra (2008: 3.40), yaitu tahap sensori motor, praoperasional, 

operasional konkret, dan operasional formal. Berikut penjelasan masing-masing 

tahap. 

1) Tahap sensorimotor (Sensorimotor stage)  

Perkembangan pada tahap sensorimotori terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun, 

merupakan tahap pertama piaget. Pada tahap ini, perkembangan mental 

ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk 
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mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi (seperti melihat dan 

mendengar) melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. 

2) Tahap praoperasional (preoperational stage) 

Perkembangan pada tahap praoperasional terjadi dari usia 2 hingga 7 

tahun, merupakan tahap kedua piaget, pada tahap ini anak mulai melukiskan 

dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Perkembangan ini berada pada 

saat anak telah memiliki penguasaan sempurna mengenai object permanence. 

Artinya anak telah memiliki kesadaran akan  tetap eksisinya akan suatu benda 

yang harus ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan 

atau sudah tak dilihat atau didengar lagi. 

3) Tahap operasional konkrit (concrete operational stage)  

Perkembangan tahap operasional konkrit berlangsung dari usia 7 hingga 11 

tahun, merupakan tahap ketiga piaget. Pada tahap ini anak dapat melakukan 

penalaran logis menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat 

diterapkan ke dalam contoh-contoh yang spesifik atau konkrit. 

4) Tahap operasional formal (formal operational stage) 

Perkembangan tahap operasional formal  terlihat pada usia 11 hingga 15 

tahun, merupakan tahap keempat dan terkahir dari piaget. Pada tahap ini, 

individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkrit dan 

berpikir secara abstrak dan lebih logis. 

Keempat tahapan ini hendaknya tidak dipandang sebagai hal statis. Setiap 

harinya perkembangan mental anak mengalami kemajuan sesuai kemampuannya 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kematangan dan pengalaman yang 
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cukup memungkinkan anak dapat menegmabangkan struktur mentalnya untuk 

menghadapi berbagai situasi dengan cara lebih baik. 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dapat 

disimpulkan peserta didik usia sekolah dasar berada dalam tahap operasional 

konkret. Dalam pembelajaran IPA guru sebaiknya memberikan pengalaman 

belajar langsung kepada siswa dengan menggunakan media pembelajaran agar 

siswa dapat mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. 

2.1.7.4. Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori ini belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku, 

khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku sesuai hasil belajar, 

bukan hasil proses pematangan (atau pendewasaan) semata. Menurut teori belajar 

behavioristik, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungan yang 

memberikan beragam pengalaman kepada seseorang. Lingkungan merupakan 

stimulus yang dapat mempengaruhi dan atau mengubah kapasitas untuk 

merespons (Winataputra, 2008: 2.4). 

Perilaku dalam pandangan behaviorisme dijelaskan melalui pengalaman 

yang dapat diamati, bukan melalui proses mental. Ciri teori behaviorisme menurut 

Suprijono (2012: 17), mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, menekankan 

peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respons, 

menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, peranan 

kemampuan. Hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku diinginkan. 

Berdasarkan kajian tersebut, teori belajar behavioristik atau behaviorisme 

mendasari pembelajaran IPA karena pada dasarnya proses pembelajarannya 
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diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku pada peserta didik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran IPA juga dilaksanakan berdasarkan ciri teori 

behaviorisme dimana peran lingkungan sebagai pembentuk reaksi atau respons 

peserta didik sangat penting. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Untuk memperkuat penelitian ini, berikut hasil penelitian yang 

mendukung pemilihan model serta media yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) tentang “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Model Kooperatif Tipe STAD Berindikator SMART 

pada Siswa Kelas III SDN Karangayu 01.” Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan ketrampilan guru dari kriteria baik dengan skor rata-rata 22,5 siklus I 

menjadi sangat baik dengan skor rata-rata 30,5 siklus II. Aktivitas siswa 

meningkat dari kriteria cukup dengan skor 13,7 siklus I menjadi baik dengan skor 

rata-rata 19,3 siklus II. Hasil belajar siswa meningkat, dari kondisi awal 

ketuntasan sebesar 34,3% (13 dari 38 siswa) menjadi 97,4% (37 dari 38 siswa) 

siklus I dan meningkat pada siklus II menjadi 100%. 

Penelitian model STAD juga dilakukan oleh Hidayati (2010) “Upaya 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV MI Darul Ulum Gondangwetan 

dengan Pendekatan Kooperatif Model STAD.” Hasil penelitian diperoleh data 

observasi aktivitas guru siklus I pertemuan I skor diperoleh sebesar 54,6%, 

pertemuan II sebesar 68%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I sebesar 93%, 

dan pertemuan II 98%. Adanya peningkatan aktivitas siswa. Hasil belajar siswa 
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siklus I nilai rata-rata diperoleh 62,5,  siklus II nilai rata-rata mencapai 76,35%. 

Ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa dengan 

menggunakan model STAD. 

Selain itu penelitian dilakukan Aprilia, “Penerapan Media Crossword 

Puzzle untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IVB 

SDN Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang.” Hasil penelitian 

menunjukkan siswa menjadi lebih aktif, senang, bersemangat belajar, serta 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Penerapan media 

crossword puzzle dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas 

IVB SDN Penanggungan kota Malang. Perolehan rata-rata aktivitas dan hasil 

belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Peningkatan ini dapat dilihat 

dari hasil belajar siswa kelas IVB pada tes pra tindakan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa 67,02, siklus I 67,8, siklus II 70,22. 

Sesuai penelitian Sartika “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif TGT dengan Permainan Crossword Puzzle pada 

Siswa Kelas IIIB SD N Wonosari 02.” Hasil penelitian diperoleh data siklus I 

keterampilan guru mendapat skor 33 kategori cukup baik, meningkat menjadi 41 

kategori baik siklus II, mendapat skor 49 kategori sangat baik siklus III. Aktivitas 

siswa meningkat dari rata-rata skor 2,5 kategori baik pada siklus I menjadi rata-

rata skor 3 kategori baik siklus II, rata-rata skor 3,7 kategori sangat baik siklus III. 

Rata-rata hasil belajar siswa siklus I sebesar 66,3 meningkat menjadi 72,1 siklus 

II, meningkat lagi menjadi 77,4 siklus III. Persentase ketuntasan belajar siswa 
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meningkat dari 63% siklus I menjadi 78,9% siklus II dan meningkat lagi menjadi 

89,5% siklus III. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan model pembelajaran 

STAD dan media Crossword Puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, sehingga dapat memperkuat penelitian 

yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model STAD 

dengan Media Crossword Puzzle pada Siswa Kelas IV SD Islam Al Madina.” 
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONDISI AWAL 

Pembelajaran IPA masih belum optimal, ditandai dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru :  

- Kurang mengadakan variasi dalam menyampaikan materi. 

- Pembelajarn masih berpusat pada guru, kurang mengaktifkan 

siswa. 

- Kurang memotivasi siswa. 

- Penggunaan media belum optimal. 

2. Aktitas siswa 

- Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. 

- Beberapa siswa mengobrol saat KBM berlangsung. 

- Tidak fokus pada pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa 

Masih banyak nilai siswa di bawah KKM (70) yaitu sebanyak 14 

siswa dari 23 siswa (61 %) dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 

90 dan rata-rata kelas 64,46. 

 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

Penerapan model pembelajaran STAD dengan media Crossword 

Puzzle 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Menjelaskan materi ajar. 

e. Siswa dibagi dalam 5 kelompok heterogen. 

f. Guru membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-

masing kelompok didesain menggunakan media Crossword 

Puzzle. 

g. Siswa melaksanakan diskusi dengan bimbingan guru. 

h. Mempresentasikan hasil diskusi. 

i. Guru memberikan kuis individual. 

j. Memberikan penghargaan untuk kelompok terbaik. 

k. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 

l. Melaksanakan evaluasi menggunakan tes tertulis. 

HASIL AKHIR 

TINDAKAN 

Kualitas pembelajaran IPA meningkat dengan indikator keberhasilan: 

1. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik. 

2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik. 

3. Siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan perolehan 

nilai ≥ 70 sebesar 80%. 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Penggunaan model STAD dengan media Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA di kelas IV SD Islam Al Madina. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian siswa kelas IV B sebanyak 23 siswa terdiri dari 10 laki-

laki dan 13 perempuan, serta peneliti sebagai guru saat pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

 

3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media Crossword Puzzle pada kelas IV SD Islam Al Madina. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan 

media Crossword Puzzle pada kelas IV SD Islam Al Madina. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media Crossword Puzzle pada kelas IV SD Islam Al Madina. 

 

3.3. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas menurut Sukardi dalam Aries dan Ari (2012: 1) 

merupakan penelitian berdaur ulang dilakukan guru untuk perbaikan proses 

pembelajaran. Penelitian dilakukan dengan akar permasalahan benar-benar 

dihadapi peserta didik (masalah konkret di dalam kelas, dirasakan sebagian besar 

siswa, dan muncul terus menerus). Penelitian dilaksanakan 2 siklus. Apabila 
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setelah dilaksanakan siklus I belum mencapai indikator keberhasilan, 

maka dilanjutkan siklus II.  

Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refeksi. Berikut penggambaran alur penelitian tindakan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Alur Penelitian Tindakan Kelas 

3.3.1. Perencanaan 

Merupakan tahap awal penelitian dengan menyusun rancangan titik atau 

fokus peristiwa yang akan diamati, kemudian membuat instrumen pengamatan 

untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. Perencanaan menurut Arikunto (2009: 23) menjelaskan apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan dilaksanakan. Tahap 

ini meliputi: 

a. Observasi untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. 

b. Menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

c. Menelaah materi yang akan diberi tindakan penelitian dengan menelaah 

kompetensi dasar dan indikator-indikatornya. 
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d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator 

pembelajaran. 

e. Membuat daftar kelompok siswa berdasarkan kemampuannya. 

f. Menyiapkan media yang akan digunakan dalam penelitian. 

g. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran. 

h. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa, soal tes tertulis dan 

pertanyaan kuis. 

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan penelitian kelas 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan media Crossword Puzzle untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Pelaksanaan tindakan menurut 

Arikunto (2009: 72), dilakukan guru dalam kurun waktu yang dibutuhkan sesuai 

siklus direncanakan. Adapun dalam penelitian ini dilakukan tiga siklus. Siklus I 

dan II masing-masing dua pertemuan tiap siklusnya, sedangkan siklus III satu kali 

pertemuan. 

3.3.3. Observasi 

Tahap observasi dilakukan pengamat untuk merekam setiap kejadian 

selama pelaksanaan tindakan menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

media Crossword Puzzle. Observasi dilakukan dengan bantuan kolaborator untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan lembar pengamatan yang sudah disusun. 

 



62 
 

 
 

3.3.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi (Arikunto, 2009: 80). Setelah mengevaluasi hasil belajar dan 

aktivitas siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA dan hasil pengamatan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model STAD 

dengan media Crossword Puzzle, peneliti melakukan perbaikan agar pelaksanaan 

siklus selanjutnya lebih efektif. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

ketercapaian indikator pembelajaran. Bila belum tercapai maka peneliti 

melanjutkan siklus berikut sampai mencapai indikator yang telah dikembangkan. 

 

3.4. Siklus Penelitian 

3.4.1. Penelitian Siklus I 

3.4.1.1. Perencanaan 

a. Menelaah materi IPA semester II yang akan diberi tindakan penelitian dengan 

menelaah kompetensi dasar dan mengembangkan indikator-indikatornya. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator 

pembelajaran. 

c. Membuat daftar kelompok siswa berdasarkan kemampuannya. 

d. Menyiapkan media Crossword Puzzle. 

e. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru dan 

catatan lapangan selama proses pembelajaran. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa, soal tes tertulis dan 

pertanyaan kuis. 
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3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan. Kegiatan pembelajarannya 

sebagai berikut: 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan pembelajaran. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Menjelaskan materi “akibat perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya 

terhadap daratan.” 

e. Nilai pertemuan sebelumnya digunakan sebagai skor awal. 

f. Siswa dibagi dalam 5 kelompok heterogen. 

g. Guru membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok 

didesain menggunakan media Crossword Puzzle. 

h. Siswa melaksanakan diskusi dengan bimbingan guru. 

i. Mempresentasikan hasil diskusi. 

j. Guru memberikan pembenaran jawaban hasil diskusi. 

k. Memberikan kuis individual. 

l. Memberikan penghargaan untuk kelompok terbaik. 

m. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 

n. Memberi kesempatan bertanya kepada siswa. 

o. Melaksanakan evaluasi menggunakan tes tertulis. 

p. Mengakhiri pembelajaran. 
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3.4.1.3. Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melalui 

model STAD dengan media Crossword Puzzle menggunakan lembar 

pengamatan yang sudah disiapkan (dilakukan kolaborator).  

b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA melalui model STAD 

dengan media Crossword Puzzle menggunakan lembar pengamatan yang 

sudah disiapkan (dilakukan kolaborator). 

3.4.1.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

b. Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan siklus I. 

d. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.4.2. Penelitian Siklus II 

3.4.2.1. Perencanaan 

a. Bersama kolaborator merencanakan perbaikan pembelajaran siklus II. 

b. Menyusun RPP dengan model STAD. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media Crossword Puzzle. 

d. Menyiapkan soal evaluasi tertulis dan pertanyaan untuk kuis individu. 

e. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

catatan lapangan. 

3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru mengkondisikan siswa. 

b. Menyampaikan apersepsi. 
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c. Siswa menanggapi apersepsi. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Menyajikan materi ”cara mencegah kerusakan lingkungan” dengan media 

yang sudah disiapkan. 

f. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan bertanya apabila ada yang belum 

jelas. 

g. Siswa dibagi dalam 5 kelompok heterogen dan dibagikan lembar kerja yang 

didesain dengan media Crossword Puzzle. 

h. Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru. 

i. Perwakilan tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. 

j. Guru memberi kuis untuk menambah nilai kelompok. 

k. Penghargaan kelompok dengan nilai tertinggi. 

l. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

m. Guru memberi kesempatan siswa bertanya. 

n. Siswa mengerjakan evaluasi tes tertulis. 

o. Guru mengakhiri pembelajaran. 

3.4.2.3. Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melalui 

model STAD dengan media Crossword Puzzle menggunakan lembar 

pengamatan yang sudah disiapkan (dilakukan kolaborator).  

b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA melalui model STAD 

dengan media Crossword Puzzle menggunakan lembar pengamatan yang 

sudah disiapkan (dilakukan kolaborator). 
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3.4.2.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

b. Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus II. 

c. Hasil rekapitulasi observasi keterampilan guru dalam proses belajar mengajar 

meningkat. 

d. Hasil rekapitulasi observasi aktivitas siswa meningkat. 

e. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. 

f. Pembelajaran pada siklus II yang telah direncanakan oleh peneliti didapatkan 

hasil bahwa ketiga komponen tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan oleh peneliti.. 

 

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa diambil dari hasil observasi saat pelaksanaan penelitian 

siklus pertama sampai kedua, nilai kuis, hasil lembar kerja siswa dan tes evaluasi 

tertulis. 

3.5.1.2. Guru 

Data guru dalam penelitian ini berasal dari lembar pengamatan 

keterampilan guru mengelola pembelajaran menggunakan model STAD dengan 

media Crossword Puzzle. 

 



67 
 

 
 

3.5.1.3. Dokumen 

Sumber data dokumen diambil dari nilai awal siswa pada pertemuan 

sebelumnya, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model STAD 

dengan media Crossword Puzzle, hasil pengamatan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru, dan hasil dokumenasi berupa foto dan video. 

3.5.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari hasil catatan 

pengamatan selama proses pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar 

pengamatan ketrampilan guru, aktivitas siswa, serta catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup teknik tes dan non 

tes. 

3.5.3.1. Teknik Tes 

Tes menurut Purwanto (2011: 63-64) merupakan instrumen alat ukur 

untuk pengumpulan data dimana dalam memberikan respons pertanyaan pada 
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instrument, peserta didorong menunjukkan penampilan maksimalnya. Peserta tes 

diminta mengeluarkan segenap kemampuannya dalam memberikan respons 

pertanyaan tes. Penampilan maksimum yang ditunjukkan memberikan kesimpulan 

mengenai kemampuan atau penguasaan yang dimiliki. 

Sesuai pendapat Poerwanti (2008:4.3), tes adalah himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, ditanggapi peserta tes dengan tujuan untuk mengukur 

indikator pencapaian kompetensinya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Webster’s Collegiate dalam Purwanto (2011:64) mengungkapkan tes adalah 

serangkaian pertanyaan (latihan) atau alat lain digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan, atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok.  

Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media Crossword 

Puzzle. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Tes ini dilaksanakan pada setiap 

pertemuan di akhir pembelajaran tiap siklus. 

3.5.3.2. Teknik Nontes 

Apabila tes mengukur penampilan maksimum, maka non tes mengukur 

penampilan tipikal (Purwanto, 2011: 63). Dalam pengukuran penampilan tipikal, 

peserta tidak didorong menunjukkan penampilan maksimal yang mencerminkan 

kemampuannya, tetapi didorong memberikan respons secara jujur sesuai dengan 

keadaan, pikiran dan perasaannya. Dari responnya dapat diketahui keadaan, 

pikiran dan perasaan responden yang diukur.  
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Poerwanti dkk. (2008: 3.19) menjelaskan teknik non tes adalah evaluasi 

proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa melainkan 

dengan melakukan observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar 

angket, dan lain-lain. 

Berikut adalah teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini: 

3.5.3.2.1. Observasi 

Observasi adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkah 

laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam 

situasi sebenarnya maupun situasi buatan (Sudjana, 2011: 84). Observasi dalam 

penelitian ini berisi catatan atau kumpulan data yang menggambarkan akivitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan media Crossword Puzzle. 

3.5.3.2.2. Dokumentasi 

Dokumen adalah bahan yang disusun, direkam dan dikumpulkan untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa secara akunting (Moleong, 2012: 216). 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data observasi. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai 

siswa. Untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai kegiatan kelompok 

siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung 

digunakan dokumen berupa foto dan video. 

3.5.3.2.3. Catatan Lapangan 

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012: 209) berpendapat, catatan 

lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, 
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dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif. Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

STAD dengan media Crossword Puzzle. 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif menurut Sugiyono (2010: 23) adalah data berbentuk 

angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif diperoleh dari nilai 

siswa hasil pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

media Crossword Puzzle. Poerwanti (2008: 6.15) berpendapat jika penilaian 

menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk 

menentukan skor siswa. Untuk skala 100 berangkat dari persentase yang 

menggantikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu 

perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). Adapun 

langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100  

(rumus bila menggunakan skala 0-100) 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

St = skor teoritis 
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b. Mengelompokkan data 

Data yang di peroleh kemudian dikelompokkan menggunakan rumus Sturges 

sebagai berikut : 

 b = 1 + 3,3 log n 

kemudian menentukan panjang interval perkelas (p). Ditentukan dengan 

melihat terlebih dahulu rentang data. 

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

Selanjutnya dapat dihitung nilai p dengan rumus: 

p = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏
 

panjang interval kelas diartikan sebagai selisih batas atas dan batas bawah 

(Sukestiyarno dan Wardono,2009:26). 

c. Menentukan ketuntasan klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam 

pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Untuk menentukan batas minimal nilai 

ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran IPA yaitu 

70. Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal IPA SD Islam Al Madina 

Kriteria Ketuntasan Minimal Kualifikasi 

>70 Tuntas 

<70 Tidak Tuntas 

          (KKG Guru SD Islam Al Madina) 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa tuntas dan tidak tuntas. 

Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, menggunakan rumus 

(Aqib, 2011:41): 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
 × 100% 

3.6.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan 

media Crossword Puzzle, serta hasil catatan lapangan yang kemudian dijabarkan 

dalam bentuk deskriptif kualitatif menurut kategori dan kriteria agar diperoleh 

kesimpulan.  

Dalam tahap mengolah data skor menurut Poerwanti (2008:6.9) dapat dilakukan 

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 
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Setelah langkah dilakukan, kita dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut (Herrhyanto, 2008: 5.3): 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyak skor = (R – T) + 1 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
( n +2 ) untuk data genap atau K1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

K2 = kuartil kedua = median  

Letak K2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau K3 = 

3

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

K4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai 

K1, K2, K3, dan K4 yang kemudian digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan 

atau sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menilai aktivitas guru dan siswa. 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

K2 ≤ skor < K3 Baik Tuntas 

K1 ≤ skor < K2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < K1 Kurang Tidak Tuntas 
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Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel kriteria keterampilan 

guru dan aktivitas siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.3  

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

 

Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle yang 

terdiri dari 9 indikator. 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skor Aktivitas Siswa Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

 

Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle yang 

terdiri dari 9 indikator. 
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Perolehan skor tiap indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa 

diklasifikasikan dengan tabel berikut untuk mengetahui kriterianya. 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Kriteria Tiap Indikator 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik Tuntas 

1,6 ≤ skor < 2,4 Cukup Tidak tuntas 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang Tidak tuntas 

 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran 

IPA  melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle siswa kelas IV SD 

Islam Al Madina yaitu: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan 

media Crossword Puzzle meningkat sekurang-kurangnya mendapat kriteria 

baik, yaitu berada pada skor ≥ 22,5. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle meningkat sekurang-kurangnya mendapat kriteria baik, 

yaitu berada pada skor ≥ 22,5. 

c. Siswa kelas IV SD Islam Al Madina mengalami ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 80% dengan KKM ≥ 70 dalam pembelajaran IPA  melalui model 

STAD dengan media Crossword Puzzle. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dua kali pertemuan tiap siklusnya. 

Berikut dipaparkan hasil penelitian berdasarkan komponen yang diamati meliputi 

keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle. 

4.1.1. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Hasil Observasi Siklus I 

4.1.1.1.1. Pertemuan 1 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Tabel 4.1 

Data Hasil Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Mempersiapkan prapembelajaran 3 B 

2 Membuka pembelajaran 2 C 

3 
Menyampaikan materi pelajaran dengan 

powerpoint 
3 B 

4 Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

5 
Memberikan masalah berupa soal yang didesain 

dengan Crossword Puzzle 
3 B 

6 
Membimbing siswa melakukan diskusi 

kelompok 
2 C 

7 
Membimbing siswa melaksanakan presentasi 

dan tanya jawab 
3 B 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 2 C 

9 Menutup pembelajaran 2 C 

Jumlah Skor 23 
B 

Rata-rata 2,6 
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Berdasarkan tabel 4.1, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Diagram Skor Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media crossword puzzle sesuai data tabel 4.1 serta gambar 4.1 

secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan prapembelajaran 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran terdiri dari 4 

deskriptor, antara lain: (a) menyusun RPP, (b) menyusun penggal silabus, (c) 

menyiapkan media, (d) menyiapkan sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi 

selama proses pembelajaran berlangsung, diperkuat hasil catatan lapangan, skor 

diperoleh 3 dengan kriteria baik. Deskriptor tampak yaitu guru sudah menyiapkan 

perangkat pembelajaran meliputi RPP, silabus, dan media sebelum pembelajaran 

dimulai. Pada fase ini guru belum maksimal dalam menyiapkan sumber belajar, 

karena hanya menggunakan LKS yang dimiliki siswa. 
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2) Membuka pembelajaran 

Deskriptor keterampilan guru dalam membuka  pembelajaran  meliputi: 

(a) mengkondisikan siswa, (b) menyampaikan apersepsi, (c) menyampaikan 

tujuan pembelajaran, (d) memotivasi siswa. Sesuai hasil pengamatan pada 

indikator ini, diperoleh skor 2 dengan kriteria cukup, ditunjukkan guru melakukan 

apersepsi untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan yang sudah 

diketahui siswa dengan memanfaatkan gambar hutan gundul yang ditayangkan 

melalui LCD proyektor dan bertanya, “apa akibatnya apabila semakin banyak 

hutan gundul?”. Setelah siswa menjawab pertanyaan guru, guru menampung 

jawaban siswa terlebih dahulu kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada hari itu.  

3) Menyampaikan materi pelajaran dengan power point 

Keterampilan guru menyampaikan materi dengan power point 

memperoleh skor 3 kriteria baik, ditunjukkan guru sudah menggunakan slide 

power point dalam menyampaikan materi sehingga menarik minat siswa 

mengetahui isi materi. Dalam menjelaskan tampak pengucapan guru sudah jelas, 

suara terdengar sampai seluruh kelas. Guru juga sudah menguasai materi 

dibuktikan dapat menjawab pertanyaan dari siswa, menjelaskan dengan bahasa 

yang dipahami siswa, dapat mengaitkan materi dengan keseharian siswa. Pada 

pertemuan 1 materi yang disajikan guru belum sepenuhnya sesuai tujuan 

pembelajaran, guru tidak menjelaskan secara detail perbedaan erosi dengan abrasi 

sehingga banyak siswa yang kesulitan mengerjakan evaluasinya. 
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4) Membimbing pembentukan kelompok 

Sesuai hasil pengamatan kolaborator, guru memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Deskriptor tampak yaitu guru sudah membuat daftar kelompok siswa 

sebelum pembelajaran dimulai. Kelompok yang dibentuk sudah heterogen 

berdasarkan jenis kelamin dan juga tingkat kemampuan siswa. Guru kemudian 

membacakan pembagian kelompok agar siswa mengetahui anggota kelompok 

masing-masing. Setelah itu guru membagi tepat duduk untuk masing-masing 

kelompok. Pada indikator ini, guru belum maksimal dalam membimbing siswa 

menempati kelompoknya masing-masing, sehingga banyak siswa yang gaduh. 

5) Memberikan masalah berupa soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Pada pertemuan 1 sesuai hasil observasi diperoleh skor 3 kriteria baik, 

dengan deskriptor tampak yaitu soal yang dibuat guru sudah sesuai dengan 

indikator pembelajaran yang harus dikuasai siswa. Soal yang diberikan guru pada 

lembar kerja kelompok didesain menggunakan media crossword puzzle. 

Pertanyaannya juga sudah sesuai dengan tingkat berpikir siswa, dapat dipahami 

oleh siswa. Tetapi ada beberapa kelompok yang belum memahami cara 

pengerjaan soal, karena mereka jarang diberikan soal berupa teka-teki silang oleh 

guru.  

6) Membimbing siswa melakukan diskusi kelompok 

Untuk indikator ini, guru memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup 

ditunjukkan deskriptor yang muncul yaitu guru sudah menjelaskan aturan 

melakukan diskusi setelah membagikan lembar kerja kelompok. Siswa diminta 
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bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya agar mendapatkan poin 

tertinggi dan memperoleh sertifikat penghargaan kelompok. Ketika siswa 

berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-kelompok untuk memantau siswa 

melaksanakan diskusi dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan.  

7) Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh skor 3 kriteria baik, ditunjukkan 

pada saat membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 

mengkondisikan siswa agar memperhatikan temannya yang maju. Ketika siswa 

yang maju membacakan hasil diskusi kelompoknya, guru mengkonfirmasikan 

jawabannya kepada siswa yang tidak maju dengan menanyakan betul atau tidak. 

Guru menunjuk siswa dari kelompok lain untuk menanggapi jawaban teman yang 

maju. Setelah siswa kembali ke tempat duduk, guru memberi kesempatan kepada 

anak-anak untuk bertanya. 

8) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh skor 2 

dengan kriteria cukup, hal ini ditunjukkan guru memberikan penguatan verbal 

dengan mengucapkan kata bagus, pintar ketika siswa memberikan jawaban benar 

sesuai harapan. Guru juga memberikan penguatan gestural dengan memberikan 

tepuk tangan kepada siswa yang sudah berani maju. 

9) Menutup pembelajaran 

Deskriptor keterampilan guru dalam menutup pembelajaran yaitu 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi, memberikan 

motivasi, tindak lanjut. Sesuai hasil pengamatan oleh kolaborator diperoleh skor 2 



81 
 

 
 

dengan kriteria cukup, ditunjukkan pada kegiatan akhir siswa bersama guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Setelah itu siswa mengerjakan tes evaluasi 

tertulis dari guru secara individual. Setelah selesai mengerjakan, guru tidak 

memberikan penilaian langsung kepada siswa, hasil pekerjaan langsung 

dikumpulkan di depan kelas.  

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Komponen yang juga diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle. 

Berikut dipaparkan hasil pengamatan yang dilakukan observer selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

     

No 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan siswa mengikuti  

pembelajaran  
6 11 2 4 50 2,17 C 

2. Menanggapi apersepsi 8 5 9 1 49 2,13 C 

3. 
Menyimak materi pembelajaran 

dengan power point  
9 7 7 - 44 1,91 C 

4. 
Membentuk kelompok dengan 

tertib  
5 5 8 5 59 2,56 B 

5. 

Berdiskusi dalam mengerjakan 

soal yang didesain dengan 

Crossword Puzzle  

9 8 6 - 43 1,87 C 

6. Menanggapi hasil diskusi  8 11 4 - 42 1,83 C 

7. Menyimpulkan hasil diskusi   9 13 1 - 38 1,65 C 

  8.    Menjawab kuis individual 3 9 9 2 56 2,43 B 

  9. Mengerjakan evaluasi 8 8 3 4 49 2,13 C 

Jumlah Skor 430 C 
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Berdasarkan tabel 4.2, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Diagram Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

Data hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 1 pada tabel 4.2 

serta diagram gambar 4.2 dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

Sesuai hasil pengamatan indikator kesiapan siswa memperoleh rata-rata 

skor 2,17 dengan kriteria cukup. Deskriptor kesiapan siswa meliputi berada di 

dalam kelas sebelum guru masuk, menyiapkan alat tulis, menyiapkan LKS/ buku 

paket, menempati tempat duduk. Pada saat guru sudah masuk kelas, ada 2 siswa 

yang belum di dalam kelas karena baru selesai shalat. Tampak beberapa siswa 

belum menyiapkan alat tulis serta LKS dan buku paketnya. Sebagian besar siswa 

di kelas sudah menempati tempat duduknya. 

2) Menanggapi apersepsi 
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Adapun deskriptornya yaitu menyimak apersepsi yang diberikan guru, 

menjawab dengan benar, bahasa santun, serta menjawab dengan suara lantang. 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh skor rata-rata 2,13 dengan kriteria C atau cukup. 

Pada saat guru menyampaikan apersepsi sebagian besar siswa menyimak serta 

menjawab pertanyaan dari guru bersama-sama. Tetapi ada juga siswa yang pasif 

dan tidak memperhatikan guru. 

3) Menyimak materi pembelajaran dengan power point 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa kelas IV B pada pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle pada pertemuan 1 

yaitu 1,91 dengan kriteria C. Deskriptor yang diamati yaitu diam saat guru 

menjelaskan, menanyakan hal yang belum dipahami, tidak mengganggu teman, 

tidak bermain sendiri. Pada saat guru menjelaskan materi dengan slide power 

point, sebagian besar siswa memperhatikan tayangan slide. Siswa memperhatikan 

penjelasan materi dari guru tentang akibat erosi dan abrasi terhadap daratan. Guru 

menggali pengetahuan siswa tentang materi yang dijelaskan melalui kegiatan 

tanya jawab seputar gambar yang ada pada slide. 

4) Membentuk kelompok dengan tertib 

Pembentukan kelompok STAD sudah diatur oleh guru secara heterogen. 

Deskriptor yang diamati meliputi mendengarkan pembagian kelompok, segera 

menuju tempat duduk kelompoknya, tidak memprotes pembaguan kelompok, 

tidak mengganggu kelompok lain. Skor rata-rata diperoleh siswa 2,56 dengan 

kriteria baik. Pada saat guru membagi kelompok, ada siswa yang protes karena 

tidak akrab dengan salah satu anggota kelompoknya. Tujuan pembentukan 
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kelompok ini untuk melatih kerja sama antar siswa. Setelah mendapat penjelasan 

guru, siswa yang protes mau menerima pembagian kelompok dan segera menuju 

tempat duduk kelompoknya. 

5) Berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Sesuai hasil observasi diperoleh skor rata-rata 1,87 dengan kriteria cukup. 

Deskriptor yang diamati meliputi bekerja sama dengan teman sekelompok, 

memberikan pendapat, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok yang 

belum paham, tidak menanyakan jawaban kepada kelompok lain. Ketika diskusi 

berlangsung ada beberapa siswa yang diam saja/ bermain sendiri dan tidak ikut 

berpartisipasi dalam menyelesaikan lembar kerja kelompok. Ada juga siswa yang 

berjalan-jalan dan mencontek jawaban dari kelompok lain. 

6) Menanggapi hasil diskusi 

Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menunjuk beberapa siswa sebagai 

perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Ketika ada siswa yang maju membacakan hasil diskusi kelompoknya, kelompok 

lain mendengarkan dan mencocokkan dengan jawaban kelompok masing-masing. 

Skor rata-rata diperoleh siswa yaitu 1,83 dengan kriteria cukup. Beberapa siswa 

tampak mengobrol pada saat presentasi hasil diskusi. 

7) Menyimpulkan hasil diskusi 

Deskriptor yang diamati meliputi menyampaikan pendapat tentang materi 

yang diajarkan, mencatat hasil diskusi, menanyakan hal yang belum dipahami, 

menanggapi pertanyaan guru. Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 1,65 dengan 

kriteria cukup. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa masih belum berani 
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menyampaikan pendapatnya ketika diminta guru menanggapi/ bertanya mengenai 

materi yang baru saja diajarkan. Tetapi ketika guru memberikan pertanyaan 

seputar materi, tampak beberapa siswa yang antusias menjawab meskipun ada 

yang jawabnnya belum sempurna. Sebagian besar siswa tidak mencatat hasil 

diskusi pada bukunya. 

8) Menjawab kuis individual 

Selesai membahas hasil diskusi, guru membagikan lembar kuis individual 

untuk menambah poin masing-masing kelompok. Deskriptor yang diamati dalam 

menjawab kuis individual meliputi menjawab dengan benar, tidak meminta 

bantuan dari teman, tidak membuka buku, dan tidak membantu teman menjawab 

soal kuis. Dari hasil pengamatan diperoleh skor rata-rata 2,43 dengan kriteria 

baik. Beberapa siswa membuka buku atau mencontek pekerjaan temannya, 

sehingga guru memberikan teguran. 

9) Mengerjakan evaluasi 

Skor rata-rata diperoleh siswa 2,13 dengan kriteria cukup. Deskriptor yang 

diamati meliputi tidak mencontek teman, tidak menanyakan jawaban kepada guru, 

tidak mengganggu teman, dan tidak asal-asalan dalam menjawab. Sebagian besar 

siswa menjawab dengan asal-asalan karena ingin cepat-cepat bersiap pulang 

sehingga nilai evaluasinya rendah. Ada juga siswa yang sudah selesai lalu 

mengganggu temannya yang belum selesai. Tampak beberapa siswa mengobrol 

sambil menunggu teman yang belum selesai mengerjakan. 

c. Hasil Belajar Siswa 
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Hasil tes evaluasi siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

STAD dengan media crossword puzzle pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus I Pertemuan 1 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

40-49 2 8,69% Tidak Tuntas 

50-59 5 21,74% Tidak Tuntas 

60-69 6 26,08% Tidak Tuntas 

70-79 3 13,04% Tuntas 

80-89 4 17,39% Tuntas 

90-100 3 13,04% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 
 

Tabel distribusi frekuensi di atas, menunjukkan banyaknya siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas. Berdasarkan hasil evaluasi tes tertulis siswa pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 68,52 

2. Nilai tertinggi 96 

3. Nilai terendah 40 

4. Siswa memenuhi KKM 10 

5. Siswa belum memenuhi KKM 13 

6. Ketuntasan belajar klasikal 43,47% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh rata-rata skor hasil belajar siswa 68,52 

dengan perolehan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 40. Siswa yang nilainya 

sudah mencapai KKM IPA (≥70) sebanyak 10 siswa, sedangkan sisanya 13 siswa 
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nilainya belum memenuhi KKM. Ketuntasan belajar klasikal siklus I pertemuan 1 

sebesar 43,47%.  

Persentase ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle pada siklus I 

pertemuan 1 disajikan pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I Pertemuan 1 

d. Paparan Data Skor Kelompok 

Setelah mencocokkan hasil kuis, guru melakukan penghitungan skor 

kemajuan individual untuk menentukan penghargaan kelompok. Berikut hasil 

penghitungan skor kelompok. 

Tabel 4.5 

Skor Kelompok/Tim Siklus I Pertemuan 1 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM MARKISA 100 25 Super Team 

2 TIM  BUAH NAGA 55 13,75 Good Team 

3 TIM  KELENGKENG 40 10 Good Team 

4 TIM ALPUKAT 70 23,3 Super Team 

5 TIM APEL 80 20 Great Team 

6 TIM MATOA 80 20 Great Team 

 

43.47%

56.53%

Siswa Tuntas

Siswa Tidak Tuntas
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4.1.2.3.2. Pertemuan 2 

Pembelajaran IPA di kelas IV B SD Islam Al Madina setiap minggunya 

diadakan dua kali pertemuan. Pertemuan kedua ini merupakan kelanjutan dari 

pertemuan sebelumnya pada siklus I. Berikut dijabarkan hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas serta hasil belajar siswa. 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan 2 dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Mempersiapkan prapembelajaran 3 B 

2 Membuka pembelajaran 3 B 

3 
Menyampaikan materi pelajaran dengan 

powerpoint 
4 A 

4 Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

5 
Memberikan masalah berupa soal yang 

didesain dengan Crossword Puzzle 
4 B 

6 
Membimbing siswa melakukan diskusi 

kelompok 
3 B 

7 
Membimbing siswa melaksanakan 

presentasi dan tanya jawab 
3 B 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 3 B 

9 Menutup pembelajaran 3 B 

Jumlah Skor 29 
B 

Rata-rata 3,2 

Berdasarkan tabel 4.6, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Diagram Skor Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media crossword puzzle sesuai data tabel 4.6 serta diagram gambar 

4.4 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan prapembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan 2, skor diperoleh 3 dengan 

deskriptor tampak yaitu guru sudah menyiapkan RPP, silabus, dan media sebelum 

pembelajaran dimulai. Media yang digunakan guru antara lain laptop, LCD. 

Media crossword puzzle ditayangkan guru melalui slide power point. Guru masih 

belum maksimal dalam menyiapkan sumber belajar, buku yang digunakan 

terbatas pada buku yang juga dipakai oleh siswa. Untuk siklus selanjutnya 

diharapkan guru melakukan perbaikan. 

2) Membuka pembelajaran 

Keterampilan guru dalam membuka pembelajaran pada pertemuan 2 

diperoleh skor 3 pada lembar pengamatan. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya, “bencana apa yang sering melanda kota Jakarta ketika musim penghujan 
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tiba?”, siswa anatusias menjawab pertanyaan guru. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru juga menuliskan pokok bahasan di 

papan tulis agar siswa mengetahui arah pembelajaran hari itu. Setelah itu guru 

memotivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari materi akibat 

banjir dan longsor. Pada pertemuan 2 guru belum maksimal dalam 

mengkondisikan siswa.  

3) Menyampaikan materi pelajaran dengan power point 

Pada pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 ditunjukkan semua deskriptor 

sudah tampak dalam proses pembelajaran. Seperti penggunaan media power point 

untuk memperjelas materi, guru menayangkan slide power point  yang berisi 

gambar beserta penjelasan materi agar siswa lebih mudah menerima materi atau 

konsep yang ditanamkan guru. Deskriptor kesesuaian materi dengan tujuan, sesuai 

hasil pengamatan materi yang dijelaskan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang harus dikuasai siswa. Deskriptor menguasai materi pembelajaran, serta 

kejelasan ucapan dalam menyampaikan informasi sudah tampak selama 

pengamatan dilakukan. 

4) Membimbing pembentukan kelompok 

Keterampilan guru membimbing pembentukan kelompok memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Pembentukan kelompok sesuai dengan pembagian 

kelompok yang sudah dibuat oleh guru. Dalam pembentukan kelompok guru tidak 

memperbolehkan siswa membentuk kelompok sendiri-sendiri karena salah satu 

ciri kelompok dalam pembelajaran menggunakan model STAD yaitu kelompok 

heterogen. Kelompok yang dibentuk guru heterogen berdasarkan tingkat 
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kemampuan dan jenis kelamin. Pada saat pembentukan kelompok siswa masih 

ramai karena banyak yang tidak mau segera menuju ke kelompoknya sehingga 

mengganggu siswa lain yang akan menempati tempat duduk kelompok. 

5) Memberikan masalah berupa soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Pertemuan 2 semua deskriptor sudah tampak, skor diperoleh guru 4 

dengan kriteria sangat baik. Guru  sudah menjelaskan cara pengisian crossword 

puzzle sehingga siswa tidak mengalami kesulitan lagi dalam pengisian lembar 

kerja kelompok. Pertanyaan dalam crossword puzzle sudah sesuai indikator 

pembelajaran pada hari itu dan dapat diselesaikan oleh peserta didik. 

6) Membimbing siswa melakukan diskusi kelompok 

Guru memperoleh skor 3 pada lembar pengamatan. Sebelum siswa mulai 

berdiskusi guru menjelaskan aturan berdiskusi dan tata cara pengisisan lembar 

kerja kelompok. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing siswa 

mengisi lembar kerjanya. Guru sudah mengalami perbaikan dari pertemuan 

selanjutnya, guru memberikan siswa kesempatan bertanya baik dengan teman 

sesama kelompok maupun dengan guru.  

7) Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab 

Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan 2 keterampilan guru indikator 

ini memperoleh skor 3 pada lembar pengamatan, ditunjukkan guru menunjuk 

salah satu perwakilan kempok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

sedangkan siswa lain memperhatikan. Kemudian guru menunjuk siswa dari 

kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang maju. Siswa 
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tampak antusias ingin ditunjuk oleh guru untuk maju mewakili kelompoknya 

mepresentasikan hasil diskusi. 

8) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada pertemuan 2 

memperoleh skor 3 pada lembar pengamatan. Selain memberikan penguatan 

verbal dan gestural, guru juga memberikan sertifikat penghargaan untuk “Great 

Team”, “Super Team”’ dan “Good Team.”  

9) Menutup pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran meningkat dibandingkan 

pertemuan sebelumnya dengan perolehan skor 3. Sebelum mengakhiri 

pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan yang sudah dipelajari pada hari 

itu, kemudian guru memberikan evaluasi tertulis. Setelah semua siswa 

mengumpulakn lembar evaluasinya, guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan membaca hamdalah bersama-sama. Guru tidak lupa 

memberikan motivasi kepada anak-anak agar mempelajari kembali materi tersebut 

dan giat belajar. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berikut dipaparkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle siklus I pertemuan 

ke-2. 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

Berdasarkan tabel 4.7, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Diagram Skor Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 
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No 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan siswa mengikuti  

pembelajaran  
1 11 7 4 60 2,61 B 

2. Menanggapi apersepsi 6 8 9 - 49 2,13 C 

3. 
Menyimak materi pembelajaran 

dengan power point  
7 10 6 - 45 1,96 C 

4. 
Membentuk kelompok dengan 

tertib  
4 10 7 2 53 2,30 C 

5. 

Berdiskusi dalam mengerjakan 

soal yang didesain dengan 

Crossword Puzzle  

4 11 8 - 50 2,17 C 

6. Menanggapi hasil diskusi  2 11 6 4 58 2,52 B 

7. Menyimpulkan hasil diskusi   2 12 5 4 57 2,48 B 

  8.    Menjawab kuis individual 1 10 11 1 58 2,52 B 

  9. Mengerjakan evaluasi 1 7 11 4 64 2,78 B 

Jumlah Skor 495 
B 

Rata-Rata Skor 2,4 
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Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle siklus I pertemuan 2 

pada tabel 4.7 serta diagram gambar 4.5 dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

Sesuai hasil pengamatan indikator kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 2,61 dengan kriteria baik. Ketika guru masuk kelas 

semua siswa sudah berada di dalam kelas dan menempati tempat duduk masing-

masing. Beberapa siswa belum mengeluarkan alat tulis dan buku paket/LKS nya, 

sedangkan sisanya sudah menyiapkan alat tulis serta buku-buku sebelum guru 

memberikan instruksi. 

2) Menanggapi apersepsi 

Adapun deskriptornya yaitu menyimak apersepsi yang diberikan guru, 

menjawab dengan benar, bahasa santun, serta menjawab dengan suara lantang. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh skor rata-rata 2,13 dengan kriteria C atau 

cukup. Ketika guru menyampaikan apersepsi dengan menanyakan bencana yang 

sering terjadi di Jakarta ketika musim penghujan, sebagian besar siswa sudah 

menjawab dengan benar, yaitu bencana banjir. Siswa menjawab dengan suara 

lantang dan tampak beberapa siswa yang menjawab sambil mengacungkan jari 

telunjuk. 

3) Menyimak materi pembelajaran dengan power point 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa pada indikator ini yaitu 1,96 dengan 

kriteria cukup. Pada saat guru menjelaskan materi dengan slide power point, 

sebagian besar siswa memperhatikan tayangan slide meskipun ada yang sambil 
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bermain sendiri atau mengobrol dengan temannya. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang tampak sibuk sendiri agar siswa tersebut fokus dengan materi 

yang disampaikan guru 

4) Membentuk kelompok dengan tertib 

Pembagian kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya sudah diatur 

guru, dan anggota kelompoknya tetap. Skor rata-rata diperoleh siswa 2,30 dengan 

kriteria cukup. Beberapa siswa tidak segera menuju ke tempat duduk 

kelompoknya setelah guru membacakan anggota kelompok masing-masing. 

Setelah semua siswa menempati tempat duduk sesuai kelompok, guru 

membagikan lembar kerja kelompok yang didesain dengan media crossword 

puzzle. Untuk nama tim, mereka memberi nama buah-buahan.  

5) Berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Sesuai hasil pengamatan, pada indikator ini siswa kelas IV B SD Islam Al 

Madina memperoleh skor rata-rata 2,17 dengan kriteria cukup. Siswa saling 

bekerja sama mengisi lembar kerja kelompok yang didesain dengan media 

crossword puzzle. Ada siswa pemalu yang pasif dan tidak memberikan pendapat 

ketika berdiskusi. 

6) Menanggapi hasil diskusi 

Skor rata-rata diperoleh siswa yaitu 2,52 dengan kriteria baik. Siswa 

antusias ingin maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. Siswa lain menanggapi dengan mengatakan benar/salah. Siswa 
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bersama guru memberikan tepuk tangan untuk siswa yang sudah berani maju 

mewakili kelompoknya. 

7) Menyimpulkan hasil diskusi 

Aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi sesuai lembar 

pengamatan memperoleh skor rata-rata 2,48 dengan kriteria baik. Siswa antusias 

menjawab pertanyaan dari guru seputar materi diskusi. Sebagian besar siswa tidak 

mencatat kesimpulan diskusi di buku catatan masing-masing.  

8) Menjawab kuis individual 

Selesai membahas hasil diskusi, guru membagikan lembar kuis individual 

untuk menambah poin masing-masing kelompok. Dari hasil pengamatan 

diperoleh skor rata-rata 2,52 dengan kriteria baik. Siswa berlomba mengerjakan 

kuis dengan sungguh-sungguh agar memperoleh nilai sempurna untuk menambah 

poin kelompok. Kelompok dengan kemajuan skor terbaik memperoleh sertifkat 

penghargaan. 

9) Mengerjakan evaluasi 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi dalam lembar 

pengamatan pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 2,78 dengan kriteria baik. 

Sebagian besar siswa mengerjakan dengan tidak mencontek teman ataupun 

membuka buku. Tetapi ada juga siswa yang curang, membuka buku tanpa 

sepengetahuan guru. 
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c. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar diamati dari nilai tes evaluasi yang dilaksanakan pada akhir 

kegiatan pembelajaran. Berikut disajikan data distribusi nilai tes evaluasi IPA 

siklus I pertemuan 2. 

Tabel 4.8 

Tabel Distribusi Frekuensi Siklus I Pertemuan 2 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

18-30 1 4,35% Tidak Tuntas 

31-43 1 4,35% Tidak Tuntas 

44-56 - - Tidak Tuntas 

57-69 4 17,39% Tidak Tuntas 

70-82 8 34,78% Tuntas 

83-95 7 30,43% Tuntas 

96-100 2 8,69% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 
 

Berdasarkan tabel distribusi nilai di atas, dapat diketahui jumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas. Berikut disajikan tabel data hasil belajar IPA siklus I 

pertemuan 2. 

Tabel 4.9 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 77,39 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 28 

4. Siswa memenuhi KKM 17 

5. Siswa belum memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan belajar klasikal 73,91% 

 

Sesuai tabel hasil belajar siswa siklus I pertemuan 2 diperoleh data skor 

rata-rata kelas 77,39 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 28. 

Siswa yang nilainya sudah mencapai KKM IPA (≥70) sebanyak 17 siswa, 
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sedangkan sisanya 6 siswa masih belum memenuhi KKM. Ketuntasan belajar 

klasikal siklus I pertemuan 2 sebesar 73,91%.  

Persentase ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle pada siklus I 

pertemuan 2 disajikan pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.6 Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I Pertemuan 2 

 

d. Paparan Data Skor Kelompok 

Setelah mencocokkan hasil kuis, guru melakukan penghitungan skor 

kemajuan individual untuk menentukan penghargaan kelompok. Berikut hasil 

penghitungan skor kelompok. 

Tabel 4.10 

Skor Kelompok/Tim Siklus I Pertemuan 2 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM MARKISA 80 20 Great Team 

2 TIM  BUAH NAGA 100 25 Super Team 

3 TIM  KELENGKENG 90 22,5 Super Team 

4 TIM ALPUKAT 40 13,3 Good Team 

5 TIM APEL 70 17,5 Great Team 

6 TIM MATOA 90 22,5 Super Team 

 

73.91%

26.09%

Siswa Tuntas

Siswa Tidak Tuntas
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4.1.1.2. Refleksi Siklus I 

Refleksi pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media 

crossword puzzle difokuskan pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. Refleksi 

ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki siklus selanjutnya. 

4.1.1.2.1. Pertemuan 1 

a. Keterampilan guru 

Pada pertemuan 1 keterampilan guru secara keseluruhan sudah mendapat 

kriteria baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 

1) Dalam prapembelajaran, sumber belajar yang digunakan guru terbatas, hanya 

dari buku-buku pegangan yang dipakai siswa. 

2) Pada kegiatan awal, sebelum memulai pembelajaran, guru belum 

mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran, sehingga banyak siswa 

yang ramai. 

3) Pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru tidak menunjuk siswa 

dari kelompok lain untuk memberikan tanggapannya. 

4) Pada kegiatan akhir, guru tidak menyuruh siswa mencatat kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

b. Aktivitas Siswa 

Kekurangan dalam aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 yang perlu 

diperbaiki antara lain:  

1) Siswa belum mempersiapkan alat tulis, buku paket serta LKS sebelum 

memulai pembelajaran. 
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2) Siswa cenderung pasif, takut bertanya ketika ada hal yang belum dipahami, 

sehingga hasil belajar cenderung rendah. 

3) Pada saat diskusi beberapa siswa mengganggu kelompok lain. 

4) Banyak siswa yang suka berbuat gaduh, berbicara dengan teman ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung yang menyebabkan kelas tidak kondusif. 

5) Siswa tidak mencatat kesimpulan pembelajaran di buku masing-masing. 

4.1.1.2.2. Pertemuan 2 

a. Keterampilan guru 

Berikut kekurangan-kekurangan guru selama melaksanakan siklus I 

pertemuan 2: 

1) Guru belum memberikan motivasi kepada peserta didik ketika mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

2) Pada saat pembentukan kelompok, guru tidak mengatur tempat duduk siswa 

sehingga beberapa kelompok berebut tempat duduk.  

3) Guru tidak memberikan semangat bagi kelompok yang belum memperoleh 

sertifikat penghargaan kelompok. 

4) Ketika mengakhiri pembelajaran, guru juga belum menyampaikan motivasi 

kepada siswa. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Beberapa siswa mengobrol dengan teman saat guru sedang menjelaskan 

materi. 

2) Pada saat pembentukan kelompok, beberapa siswa tidak segera menuju ke 

kelompoknya. 
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3) Ada siswa yang mencontek ketika mengerjakan tes evaluasi tertulis. 

4.1.1.3. Revisi 

Sesuai hasil refleksi keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle pada 

siklus I, maka yang perlu diadakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran antara lain: 

4.1.1.3.1. Pertemuan 1 

a. Keterampilan guru 

Perbaikan kekurangan keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 antara 

lain: 

1) Sumber belajar yang digunakan guru hendaknya ditambah, bukan hanya dari 

buku-buku pegangan siswa tetapi juga bisa mengambil dari internet. 

2) Setelah menyampaikan tujuan pada kegiatan awal, guru perlu memberikan 

motivasi agar siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. 

3) Guru perlu menunjuk beberapa siswa untuk menanggapi hasil diskusi agar 

mereka berlatih menyampaikan pendapat. 

4) Pada kegiatan akhir, guru hendaknya menyuruh siswa mencatat kesimpulan 

hasil pembelajaran di buku masing-masing. 

b. Aktivitas Siswa 

Perbaikan kekurangan dalam aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

antara lain:  

1) Mengingatkan siswa mempersiapkan alat tulis, buku paket serta LKS sebelum 

memulai pembelajaran. 
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2) Memancing siswa agar aktif bertanya, dengan memberikan penguatan/ reward. 

3) Menegur siswa yang sering mengganggu. 

4) Memberikan punishment dengan teguran/ memindah tempat duduk ke depan 

terhadap siswa yang suka mengobrol ketika KBM berlangsung. 

5) Menyuruh siswa mencatat hasil kesimpulan pembelajaran. 

4.1.1.3.2. Pertemuan 2 

a. Keterampilan guru 

Berikut perbaikan kekurangan-kekurangan guru selama melaksanakan 

siklus I pertemuan 2: 

1) Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik ketika mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

2) Pada saat pembentukan kelompok, guru terlebih dahulu mengatur tempat 

duduk siswa agar tidak berebut tempat duduk.  

3) Memberikan semangat bagi kelompok yang belum memperoleh sertifikat 

penghargaan kelompok. 

4) Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru perlu memberikan motivasi kepada 

siswa. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Memusatkan perhatian siswa pada saat sedang menjelaskan materi dengan 

menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa. 

2) Menegur siswa yang tidak segera menuju ke kelompoknya. 

3) Mengawasi siswa mengerjakan tes evaluasi tertulis dengan berkeliling agar 

tidak ada yang curang. 
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4.1.2. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Observasi Siklus II 

4.1.2.1.1. Pertemuan 1 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media Crossword Puzzle siklus II pertemuan 1, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Data Hasil Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Mempersiapkan prapembelajaran 4 A 

2 Membuka pembelajaran 4 A 

3 
Menyampaikan materi pelajaran dengan 

powerpoint 
3 B 

4 Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

5 
Memberikan masalah berupa soal yang didesain 

dengan Crossword Puzzle 
4 A 

6 
Membimbing siswa melakukan diskusi 

kelompok 
3 B 

7 
Membimbing siswa melaksanakan presentasi 

dan tanya jawab 
4 A 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 3 B 

9 Menutup pembelajaran 3 B 

Jumlah Skor 31 
A 

Rata-rata 3,4 

 

Berdasarkan tabel 4.11, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Diagram Skor Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media crossword puzzle sesuai data tabel 4.11 serta diagram 

gambar 4.7 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan prapembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi, keterampilan guru dalam mempersiapkan 

prapembelajaran memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Deskriptor 

tampak yaitu guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran meliputi RPP, 

silabus, dan media sebelum pembelajaran dimulai. Sumber belajar yang 

digunakan tidak sebatas buku pegangan yang dipakai peserta didik tetapi juga 

mengambil dari internet serta buku paket lainnya dengan penerbit yang berbeda. 

2) Membuka pembelajaran 

Keterampilan guru dalam membuka pembelajaran memperoleh skor 4. 

Sebelum memulai pembelajaran, guru dibantu kolaborator untuk mengkondisikan 

peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah semua siswa 

tenang, guru bersama siswa membaca basmalah untuk mengawali kegiatan belajar 

mengajar. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan 
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apersepsi berupa pertanyaan, “Apa yang kalian rasakan ketika melihat berita 

tentang korban banjir? Bagaimana cara mencegah banjir?”  

Siswa antusias menjawab pertanyaan guru, kemudian guru menunjuk salah 

satu siswa yang kurang aktif yaitu RAA supaya berani menyampaikan pendapat. 

RAA menjawab dengan suara lirih dan jawaban yang diberikan belum sempurna. 

Kemudian guru menunjuk FAZ agar menyempurnakan jawaban RAA. Setelah itu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

3) Menyampaikan materi pelajaran dengan power point 

Keterampilan guru menyampaikan materi dengan power point 

memperoleh skor 3 kriteria baik, ditunjukkan guru dalam menjelaskan tampak 

pengucapan guru sudah jelas, suara terdengar sampai seluruh kelas. Guru juga 

sudah menguasai materi, dapat mengaitkan materi dengan keseharian siswa. Pada 

hari itu guru tidak menggunakan slide power point dikarenakan listrik padam. 

Sehingga guru hanya menggunakan print-out gambar untuk memperjelas materi 

4) Membimbing pembentukan kelompok 

Sesuai hasil pengamatan kolaborator, guru memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Guru sudah membuat daftar kelompok siswa sama seperti siklus 

sebelumnya. Setelah membacakan pembagian anggota kelompok guru mengatur 

tempat duduk kelompok agar siswa tidak berebut. 

5) Memberikan masalah berupa soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Keterampilan guru dalam memberikan masalah berupa soal yang didesain 

dengan crossword puzzle pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan 

kriteria sangat baik. Soal yang didesain dengan crossword puzzle diberikan dalam 
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lembar kerja kelompok. Soal sudah sesuai indikator dan tingkat berpikir peserta 

didik. Setelah guru membagikan lembar kerja kelompok, siswa segera 

bekerjasama menyelesaikannya. 

6) Membimbing siswa melakukan diskusi kelompok 

Skor yang diperoleh yaitu 3 dengan kriteria baik. Setelah membagikan 

lembar kerja kelompok guru menjelaskan aturan diskusi dan tata cara pengisian 

lembar kerja kelompok. Ketika siswa berdiskusi guru berkeliling dan membantu 

apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan. Guru menyemangati siswa yang 

pasif supaya tidak malu-malu dann agar mau menyampaikan pendapatnya ketika 

berdiskusi.    

7) Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh skor 4 kriteria sangat baik, 

ditunjukkan pada saat membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, guru mengkondisikan siswa agar memperhatikan temannya yang 

maju. Setelah siswa yang maju membacakan hasil diskusi kelompoknya, guru 

menunjuk siswa dari kelompok lain untuk menanggapi. Setelah itu guru 

memberikan penjelasan lebih lanjut dari jawabannya. Setelah itu guru 

memberikan siswa kesempatan bertanya.  

8) Memberikan penguatan kepada siswa 

Skor yang diperoleh yaitu 3 dengan kriteria baik. Guru memberikan 

penguatan verbal dan gestural untuk memotivasi siswa. Dalam kegiatan 

pembelajaran, penguatan penting diberikan agar siswa aktif dan berperilaku sesuai 

harapan guru. 
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9) Menutup pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. Kemudian guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis. Setelah 

selesai mengerjakan, guru tidak memberikan penilaian langsung kepada siswa, 

hasil pekerjaan langsung dikumpulkan di depan kelas. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berikut dipaparkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

     

No 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan siswa mengikuti  

pembelajaran  
2 8 8 5 62 2,69 B 

2. Menanggapi apersepsi 3 - 13 7 70 3,04 B 

3. 
Menyimak materi pembelajaran 

dengan power point  
3 7 11 2 58 2,52 B 

4. 
Membentuk kelompok dengan 

tertib  
1 13 3 6 60 2,61 B 

5. 

Berdiskusi dalam mengerjakan 

soal yang didesain dengan 

Crossword Puzzle  

1 6 12 4 73 3,17 B 

6. Menanggapi hasil diskusi  - - 19 4 73 3,17 B 

7. Menyimpulkan hasil diskusi   3 10 8 2 55 2,40 B 

  8.    Menjawab kuis individual - 3 11 9 75 3,26 B 

  9. Mengerjakan evaluasi - 8 9 6 67 2,91 B 

Jumlah Skor 593 
B 

Rata-Rata Skor 2,86 



108 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.12, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Diagram Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Data hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 pada tabel 4.12 

serta diagram gambar 4.8 dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

Sesuai hasil pengamatan observer, indikator kesiapan siswa memperoleh 

rata-rata skor 2,69 dengan kriteria baik. Deskriptor kesiapan siswa meliputi berada 

di dalam kelas sebelum guru masuk, menyiapkan alat tulis, menyiapkan LKS/ 

buku paket, menempati tempat duduk. Dua siswa memperoleh skor 2, delapan 

siswa memperoleh skor 2, delapan siswa memperoleh skor 3, dan sisanya 5 siswa 

memperoleh skor 4. 

2) Menanggapi apersepsi 

Adapun deskriptornya yaitu menyimak apersepsi yang diberikan guru, 

menjawab dengan benar, bahasa santun, serta menjawab dengan suara lantang. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh skor rata-rata 3,04 dengan kriteria B atau 

baik. Tiga siswa memperoleh skor 1, tiga belas siswa memperoleh skor 3, serta 
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tujuh siswa memperoleh skor 4. Pada saat guru menyampaikan apersepsi sebagian 

besar siswa menyimak serta menjawab pertanyaan dari guru bersama-sama.  

3) Menyimak materi pembelajaran dengan power point 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa kelas IV B pada pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle dalam menyimak 

materi yaitu 2,52 dengan kriteria B. Deskriptor yang diamati yaitu siswa diam saat 

guru menjelaskan, menanyakan hal yang belum dipahami, tidak mengganggu 

teman, tidak bermain sendiri. Tiga siswa memperoleh skor 1, tujuh siswa 

memperoleh skor 2, sebelas siswa memperoleh skor 3, dan 2 siswa memperoleh 

skor 4. 

4) Membentuk kelompok dengan tertib 

Pembentukan kelompok STAD sudah diatur oleh guru secara heterogen. 

Deskriptor yang diamati meliputi mendengarkan pembagian kelompok, segera 

menuju tempat duduk kelompoknya, tidak memprotes pembaguan kelompok, 

tidak mengganggu kelompok lain. Skor rata-rata diperoleh siswa 2,61 dengan 

kriteria baik. Seorang siswa mendapat skor 1, tiga belas siswa mendapat skor 2, 

tiga siswa mendapat skor 3, dan enam siswa mendapat skor 6.  

5) Berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Sesuai hasil observasi diperoleh skor rata-rata 3,17 dengan kriteria baik. 

Deskriptor yang diamati meliputi bekerja sama dengan teman sekelompok, 

memberikan pendapat, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok yang 

belum paham, tidak menanyakan jawaban kepada kelompok lain. Seorang siswa 
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mendapat skor 1, enam siswa mendapat skor 2, dua belas siswa memperoleh skor 

3, empat siswa memperoleh skor 4. 

6) Menanggapi hasil diskusi 

Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menunjuk beberapa siswa sebagai 

perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Ketika ada siswa yang maju membacakan hasil diskusi kelompoknya, kelompok 

lain mendengarkan dan mencocokkan dengan jawaban kelompok masing-masing. 

Skor rata-rata diperoleh siswa dalam menanggapi hasil diskusi yaitu 3,17 dengan 

kriteria baik. Sembilan belas siswa mendapat skor 3 serta 4 siswamemperoleh 

skor 4. Siswa berani menanggapi hasil diskusi ketika ditunjuk oleh guru. 

7) Menyimpulkan hasil diskusi 

Deskriptor yang diamati meliputi menyampaikan pendapat tentang materi 

yang diajarkan, mencatat hasil diskusi, menanyakan hal yang belum dipahami, 

menanggapi pertanyaan guru. Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 2,40 dengan 

kriteria baik. Tiga siswa mendapat skor 1, sepuluh siswa mendapat skor 2, 

delapan siswa mendapat skor 3, serta dua siswa mendapat skor 4. 

8) Menjawab kuis individual 

Selesai membahas hasil diskusi, guru membagikan lembar kuis individual 

untuk menambah poin masing-masing kelompok. Deskriptor yang diamati dalam 

menjawab kuis individual meliputi menjawab dengan benar, tidak meminta 

bantuan dari teman, tidak membuka buku, dan tidak membantu teman menjawab 

soal kuis. Dari hasil pengamatan diperoleh skor rata-rata 3,26 dengan kriteria 
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baik. Tiga siswa memeproleh skor 2, sebelas siswa memperoleh skor 3, serta 

sembilan siswa memperoleh skor 4. 

9) Mengerjakan evaluasi 

Skor rata-rata diperoleh siswa 2,91 dengan kriteria baik. Deskriptor yang 

diamati meliputi tidak mencontek teman, tidak menanyakan jawaban kepada guru, 

tidak mengganggu teman, dan tidak asal-asalan dalam menjawab. Delapan siswa 

memperoleh skor 2, sembilan siswa memperoleh skor 3, dan enam siswa 

memperoleh skor 4. Selesai mengerjakan soal tes evaluasi, langsung dikumpulkan 

kepada guru dan siswa bersiap pulang. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes evaluasi siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

STAD dengan media crossword puzzle pada siklus II pertemuan 1 diperoleh data 

sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus II Pertemuan 1 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

43-51 1 4,35% Tidak Tuntas 

52-60 - - Tidak Tuntas 

61-69 4 17,39% Tidak Tuntas 

70-78 8 34,78% Tuntas 

79-87 4 17,39% Tuntas 

88-96 6 26,07% Tuntas 

97-100 - - - 

Jumlah 23 100% - 
 

Berdasarkan tabel distribusi nilai di atas, diperoleh data hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SD Islam Al Madina siklus II pertemuan 1 sebagai berikut.  
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Tabel 4.14 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 77,74 

2. Nilai tertinggi 96 

3. Nilai terendah 48 

4. Siswa memenuhi KKM 18 

5. Siswa belum memenuhi KKM 5 

6. Ketuntasan belajar klasikal 78,26% 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh rata-rata skor hasil belajar siswa 77,74 

dengan perolehan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 48. Siswa yang nilainya 

sudah mencapai KKM IPA (≥70) sebanyak 18 siswa, sedangkan sisanya 5 siswa 

nilainya belum memenuhi KKM. Ketuntasan belajar klasikal siklus II pertemuan 

1 sebesar 78,26%.  

Persentase ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle pada siklus II 

pertemuan 1 disajikan pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.9 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II Pertemuan 1 
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d. Paparan Data Skor Kelompok 

Setelah mencocokkan hasil kuis, guru melakukan penghitungan skor 

kemajuan individual untuk menentukan penghargaan kelompok. Berikut hasil 

penghitungan skor kelompok. 

Tabel 4.15 

Skor Kelompok/Tim Siklus II Pertemuan 1 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM MARKISA 100 25 Super Team 

2 TIM  BUAH NAGA 40 10 Good Team 

3 TIM  KELENGKENG 40 10 Good Team 

4 TIM ALPUKAT 35 11,67 Good Team 

5 TIM APEL 70 17,5 Great Team 

6 TIM MATOA 30 7,5 Good Team 

 

4.1.2.1.2. Pertemuan 2 

Berikut dijabarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas serta hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media 

crossword puzzle siklus II pertemuan kedua. 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan 2 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.16 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Mempersiapkan prapembelajaran 4 A 

2 Membuka pembelajaran 4 A 

3 
Menyampaikan materi pelajaran dengan 

powerpoint 
4 A 

4 Membimbing pembentukan kelompok 3 B 

5 
Memberikan masalah berupa soal yang 

didesain dengan Crossword Puzzle 
4 A 

6 
Membimbing siswa melakukan diskusi 

kelompok 
3 B 

7 
Membimbing siswa melaksanakan 

presentasi dan tanya jawab 
4 A 

8 Memberikan penguatan kepada siswa 4 A 

9 Menutup pembelajaran 3 B 

Jumlah Skor 33 
A 

Rata-rata 3,7 

Berdasarkan tabel 4.16, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Diagram Skor Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

STAD dengan media crossword puzzle sesuai data tabel 4.16 serta diagram 

gambar 4.10 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Mempersiapkan prapembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam 

mempersiapkan prapembelajaran memperoleh skor 4. Keterampilan ini meliputi 

kemampuan guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Deskriptor 

tampak yaitu guru sudah menyiapkan RPP, silabus, dan media sebelum 

pembelajaran dimulai. Sumber belajar yang digunakan guru tidak hanya dari buku 

paket dan LKS siswa, tetapi juga dari internet dan buku paket dari penerbit lain. 

2) Membuka pembelajaran 

Keterampilan guru dalam membuka pembelajaran pada pertemuan 2 

diperoleh skor 4 pada lembar pengamatan. Guru mengkondisikan siswa dibantu 

kolaborator, kemudian memberikan apersepsi dengan memperlihatkan gambar 

daerah hijau dan bertanya: “bagaimana cara mewujudkan lingkungan yang seperti 

gambar?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru juga 

menuliskan pokok bahasan di papan tulis agar siswa mengetahui arah 

pembelajaran hari itu. Setelah itu guru memotivasi siswa dengan menyampaikan 

pentingnya mempelajari materi cara mencegah abrasi dan longsor.  

3) Menyampaikan materi pelajaran dengan power point 

Pada pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 ditunjukkan semua deskriptor 

sudah tampak dalam proses pembelajaran. Seperti penggunaan media power point 

untuk memperjelas materi, guru menayangkan slide power point  yang berisi 

gambar beserta penjelasan materi agar siswa lebih mudah menerima materi atau 

konsep yang ditanamkan guru. Deskriptor kesesuaian materi dengan tujuan, sesuai 

hasil pengamatan materi yang dijelaskan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran 
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yang harus dikuasai siswa. Deskriptor menguasai materi pembelajaran, serta 

kejelasan ucapan dalam menyampaikan informasi sudah tampak selama 

pengamatan dilakukan. 

4) Membimbing pembentukan kelompok 

Keterampilan guru membimbing pembentukan kelompok memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Deskriptor yang diamati yaitu membuat daftar 

kelompok siswa, mengumumkan pembagian kelompok, mengatur tempat duduk 

siswa, dan membimbing siswa menempati masing-masing kelompok. 

Pembentukan kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibuat 

oleh guru. Kelompok yang dibentuk guru heterogen berdasarkan tingkat 

kemampuan dan jenis kelamin.  

5) Memberikan masalah berupa soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Pertemuan 2 semua deskriptor sudah tampak, skor diperoleh guru 4. Guru  

sudah menjelaskan cara pengisian crossword puzzle sehingga siswa tidak 

mengalami kesulitan lagi dalam pengisian lembar kerja kelompok. Pertanyaan 

dalam crossword puzzle sudah sesuai indikator pembelajaran pada hari itu dan 

dapat diselesaikan oleh peserta didik. 

6) Membimbing siswa melakukan diskusi kelompok 

Guru memperoleh skor 3 pada lembar pengamatan. Sebelum siswa mulai 

berdiskusi guru menjelaskan aturan berdiskusi dan tata cara pengisisan lembar 

kerja kelompok. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing siswa 

mengisi lembar kerjanya. Guru memberikan siswa kesempatan bertanya baik 

dengan teman sesama kelompok maupun dengan guru.  
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7) Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab 

Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan 2 keterampilan guru indikator 

ini memperoleh skor 4 pada lembar pengamatan, ditunjukkan guru menunjuk 

salah satu perwakilan kempok maju mempresentasikan hasil diskusinya 

sedangkan siswa lain memperhatikan. Kemudian guru menunjuk siswa dari 

kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang maju. Setelah itu 

guru memberikan penjelasan dari jawaban siswa dan memberi siswa kesempatan 

bertanya. 

8) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada pertemuan 2, 

memperoleh skor 4 pada lembar pengamatan. Selain memberikan penguatan 

verbal dan gestural, guru juga memberikan sertifikat penghargaan untuk “Great 

Team”, “Super Team”’ dan “Good Team.” Guru juga memberikan semangat bagi 

kelompok yang belum mendapatkan sertifkat penghargaan agar belajar lebih giat. 

9) Menutup pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran memperoleh skor 3. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan yang 

sudah dipelajari pada hari itu, kemudian guru memberikan evaluasi tertulis. 

Setelah semua siswa mengumpulakn lembar evaluasinya, guru mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca hamdalah bersama-sama. 

Guru tidak lupa memberikan motivasi kepada anak-anak agar mempelajari 

kembali materi tersebut dan giat belajar. 
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b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berikut dipaparkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle siklus II pertemuan 

ke-2. 

Tabel 4.17 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Berdasarkan tabel 4.17, untuk membandingkan pencapaian skor tiap 

indikator disajikan dalam diagram gambar 4.11. 

     

No 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan siswa mengikuti  

pembelajaran  
- 7 8 8 70 3,04 B 

2. Menanggapi apersepsi 1 - 15 7 74 3,22 B 

3. 
Menyimak materi pembelajaran 

dengan power point  
1 3 15 4 68 2,96 B 

4. 
Membentuk kelompok dengan 

tertib  
- 5 8 10 74 3,22 B 

5. 

Berdiskusi dalam mengerjakan 

soal yang didesain dengan 

Crossword Puzzle  

- 3 12 8 74 3,22 B 

6. Menanggapi hasil diskusi  - - 17 6 75 3,26 B 

7. Menyimpulkan hasil diskusi   - 4 12 7 72 3,13 B 

  8.    Menjawab kuis individual - 1 10 12 80 3,48 A 

  9. Mengerjakan evaluasi - - 13 10 79 3,43 A 

Jumlah Skor 666 
B 

Rata-Rata Skor 3,22 
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Gambar 4.11 Diagram Skor Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle siklus II pertemuan 2 

pada tabel 4.17 serta diagram gambar 4.11 dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

Sesuai hasil pengamatan indikator kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,04 dengan kriteria baik. Ketika guru masuk kelas 

semua siswa sudah berada di dalam kelas dan menempati tempat duduk masing-

masing. Siswa sudah berdoa dengan bimbingan wali kelas. Sebagian besar siswa 

sudah mengeluarkan alat tulis dan buku paket/LKS, siap mengikuti pelajaran.  

2) Menanggapi apersepsi 

Adapun deskriptornya yaitu menyimak apersepsi yang diberikan guru, 

menjawab dengan benar, bahasa santun, serta menjawab dengan suara lantang. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh skor rata-rata 3,22 dengan kriteria B atau 

baik. Ketika guru menyampaikan apersepsi dengan menanyakan cara 

mewujudkan lingkungan yang hijau dan rindang, sebagian besar siswa sudah 

menjawab dengan benar, yaitu menanam banyak pohon. Siswa menjawab dengan 
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suara lantang dan tampak beberapa siswa yang menjawab sambil mengacungkan 

jari. 

3) Menyimak materi pembelajaran dengan power point 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa pada indikator ini yaitu 2,96 dengan 

kriteria baik. Pada saat guru menjelaskan materi dengan slide power point, 

sebagian besar siswa memperhatikan tayangan slide meskipun ada yang sambil 

bermain sendiri atau mengobrol dengan temannya. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang tampak sibuk sendiri agar siswa tersebut fokus dengan materi 

yang disampaikan guru. 

4) Membentuk kelompok dengan tertib 

Pembagian kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya sudah diatur 

guru, dan anggota kelompoknya tetap. Skor rata-rata diperoleh siswa 3,22 dengan 

kriteria baik. Siswa segera menuju ke tempat duduk kelompoknya setelah guru 

membacakan pembagian kelompoknya. Setelah semua siswa menempati tempat 

duduk sesuai kelompok, guru membagikan lembar kerja kelompok yang didesain 

dengan media crossword puzzle.  

5) Berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan crossword puzzle 

Deskriptor yang diamati antara lain: bekerja sama dengan teman 

sekelompok, memberikan pendapat, memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompok yang belum paham, tidak menanyakan jawaban kepada kelompok 

lain. Sesuai hasil pengamatan, pada indikator ini siswa memperoleh skor rata-rata 

3,22 dengan kriteria baik. Siswa saling bekerja sama mengisi lembar kerja 

kelompok yang didesain dengan media crossword puzzle. 
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6) Menanggapi hasil diskusi 

Skor rata-rata diperoleh siswa yaitu 3,26 dengan kriteria baik. Siswa 

antusias ingin maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. Siswa lain menanggapi dengan mengatakan benar/salah. Siswa 

bersama guru memberikan tepuk tangan untuk siswa yang sudah berani maju 

mewakili kelompoknya. 

7) Menyimpulkan hasil diskusi 

Setelah selesai membahas jawaban hasil diskusi, siswa bersama guru 

membuat kesimpulan. Aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi sesuai 

lembar pengamatan memperoleh skor rata-rata 3,13 dengan kriteria baik. 

Deskriptor yang diamati meliputi: menyampaikan pendapat tentang materi yang 

diajarkan, mencatat hasil diskusi, menanyakan hal yang belum dipahami, dan 

menanggapi pertanyaan guru.  

8) Menjawab kuis individual 

Selesai membahas kesimpulan diskusi, guru membagikan lembar kuis 

individual untuk menambah poin masing-masing kelompok. Dari hasil 

pengamatan diperoleh skor rata-rata 3,48 dengan kriteria sangat baik. Siswa 

berlomba mengerjakan kuis dengan sungguh-sungguh agar memperoleh nilai 

sempurna untuk menambah poin kelompok. Tiga kelompok dengan kemajuan 

skor terbaik memperoleh sertifkat penghargaan sebagai “Good Team”, “Great 

Team” dan “Super Team.” 
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9) Mengerjakan evaluasi 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi dalam lembar 

pengamatan pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,43 dengan kriteria sangat 

baik. Sebagian besar siswa mengerjakan dengan tidak mencontek teman ataupun 

membuka buku. Tetapi ada juga siswa yang curang, membuka buku tanpa 

sepengetahuan guru. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Distribusi nilai hasil belajar siswa kelas IV SD Islam Al Madina dalam 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.18 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus II Pertemuan 2 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

64-69 1 4,35% Tidak Tuntas 

70-75 3 13,04% Tuntas 

76-81 6 26,09% Tuntas 

82-87 1 4,35% Tuntas 

88-93 7 30,43% Tuntas 

94-100 5 21,74% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 

Dari tabel distribusi frekuensi nilai hasil tes evaluasi IPA di atas, diperoleh 

data hasil belajar siswa siklus II pertemuan 2 sebagai berikut. 
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Tabel 4.19 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 85,04 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 68 

4. Siswa memenuhi KKM 22 

5. Siswa belum memenuhi KKM 1 

6. Ketuntasan belajar klasikal 95,65% 

 

Sesuai tabel hasil belajar siswa siklus II pertemuan 2 diperoleh data skor 

rata-rata kelas 85,04 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 68. 

Siswa yang nilainya sudah mencapai KKM IPA (≥70) sebanyak 22 siswa, 

sedangkan sisanya 1 siswa masih belum memenuhi KKM. Ketuntasan belajar 

klasikal siklus II pertemuan 2 sebesar 95,65%.  

Persentase ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle pada siklus II 

pertemuan 2 disajikan pada diagram berikut. 

 
Gambar 4.12 Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II Pertemuan 2 
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d.Paparan Data Skor Kelompok 

Setelah mencocokkan hasil kuis, guru melakukan penghitungan skor 

kemajuan individual untuk menentukan penghargaan kelompok. Berikut hasil 

penghitungan skor kelompok. 

Tabel 4.20 

Skor Kelompok/Tim Siklus II Pertemuan 2 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM MARKISA 40 10 Good Team 

2 TIM  BUAH NAGA 90 22,5 Super Team 

3 TIM  KELENGKENG 80 20 Great Team 

4 TIM ALPUKAT 55 18,3 Great Team 

5 TIM APEL 75 18,75 Great Team 

6 TIM MATOA 100 25 Super Team 

 

4.1.2.2. Refleksi Siklus II 

Refleksi pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media 

crossword puzzle difokuskan pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. Berikut 

hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama kolaborator. 

4.1.2.2.1. Pertemuan 1 

a. Keterampilan guru 

Pada pertemuan 1 keterampilan guru secara keseluruhan sudah mendapat 

kriteria sangat baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 

1) Ketika menyajikan gambar untuk memperjelas materi, guru hanya di depan 

tidak berkeliling, sehingga siswa yang di belakang ada yang tidak 

memperhatikan. 
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2) Pada saat pembentukan kelompok, guru hanya membimbing beberapa siswa 

menempati kelompoknya, sehingga ada siswa yang masih menggangu 

kelompok lain. 

3) Setelah membagikan sertifikat penghargaan guru belum memberikan 

semangat bagi kelompok yang masih lemah. 

b. Aktivitas Siswa 

Kekurangan dalam aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 yang perlu 

diperbaiki antara lain:  

1) Ada beberapa siswa yang berbicara dengan teman ketika guru sedang 

menjelaskan materi. 

2) Pada saat pembentukan kelompok, beberapa siswa tidak segera menuju tempat 

duduk kelompoknya, sehingga suasana kelas kurang kondusif. 

3) Pada saat menyimpulkan hasil diskusi, beberapa siswa tidak ikut 

menyimpulkan karena berbincang-bincang dengan temannya. 

4.1.2.2.2. Pertemuan 2 

a. Keterampilan guru 

Pada pertemuan 2, keterampilan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan juga sudah masuk dalam kategori sangat baik/A, tetapi masih ada 

kekurangan yang harus diperbaiki. Berikut kekurangan-kekurangan guru selama 

melaksanakan siklus II pertemuan 2: 

1) Pada saat pembentukan kelompok, guru belum maksimal dalam membimbing 

siswa menempati kelompok, sehingga ada siswa yang gaduh. 
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2) Ketika mengakhiri pembelajaran, guru juga belum menyampaikan motivasi 

kepada siswa. 

b. Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan 2, aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam 

kategori baik/B, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. 

Kekurangan tersebut yaitu pada saat guru menyampaikan materi masih ada siswa 

yang tidak memperhatikan guru karena sibuk berbicara dengan teman di 

sebelahnya. 

4.1.2.3. Revisi 

Sesuai hasil refleksi keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle pada 

siklus II, maka yang perlu diadakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran antara lain: 

4.1.2.3.1. Pertemuan 1 

a. Keterampilan guru 

Perbaikan kekurangan keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 antara 

lain: 

1) Guru perlu berkeliling ketika menunjukkan gambar agar siswa yang di 

belakang memperhatikan dan bisa melihat gambar tersebut. 

2) Pada saat pembentukan kelompok, guru bisa memberikan hitungan agar siswa 

segera menuju kelompoknya, dan siswa yang masih belum menempati tempat 

duduk dalam kelompoknya diberi hukuman. 
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3) Setelah membagikan sertifikat penghargaan guru perlu memberikan semangat 

bagi kelompok yang tidak mendapatkan sertifikat penghargaan. 

b. Aktivitas Siswa 

Perbaikan kekurangan dalam aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 

antara lain:  

1) Menegur dan memberikan pertanyaan bagi siswa yang berbicara dengan 

teman ketika guru sedang menjelaskan materi. 

2) Menyuruh siswa yang tidak segera menuju kelompoknya maju ke depan untuk 

menyanyi. 

3) Meminta siswa maju ke depan dan diberi pertanyaan untuk siswa yang 

berbincang-bincang dengan temannya ketika guru bersama siswa lain sedang 

menyimpulkan. 

4.1.2.3.2. Pertemuan 2 

a. Keterampilan guru 

Berikut perbaikan kekurangan-kekurangan guru selama melaksanakan 

siklus II pertemuan 2: 

1) Pada saat pembentukan kelompok, setelah membacakan daftar anggota 

kelompok dan menunjukkan tempat duduk masing-masing kelompok, guru 

langsung menyuruh siswa menuju kelompoknya dengan memberikan hitungan 

dan menghukum siswa yang masih belum berada di kelompoknya ketika 

hitungan berakhir. 

2) Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru perlu memberikan motivasi kepada 

siswa. 
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b. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

proses pembelajaran selanjutnya yaitu guru perlu menarik perhatian siswa pada 

saat sedang menjelaskan materi dengan menggunakan media yang bervariasi, 

memberikan motivasi kepada siswa agar aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.3. Rekapitulasi Siklus I dan Siklus II 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa dapat meningkat dalam proses pembelajaran IPA melalui 

model STAD dengan media Crossword Puzzle. Keterampilan guru, aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran, serta hasil belajar siswa sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Walaupun demikian, perbaikan tetap 

perlu dilakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya, agar kualitasnya 

meningkat secara berkelanjutan. Adapun data keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dipaparkan sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Rekapitulasi Persentase Data Siklus I&II 

No. 
Kualitas 

Pembelajaran 

Siklus I 

Pert. 1 

Siklus I 

Pert. 2 

Siklus II 

Pert. 1 

Siklus II 

Pert. 2 

1. Keterampilan Guru 63.89% 80.56% 86.11% 91.67% 

2. Aktivitas Siswa 52% 60% 70.75% 80.50% 

3. Hasil Belajar Siswa 43.47% 73.91% 78.26% 95.65% 

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan 

guru dari siklus I pertemuan 1 ke pertemuan 2 sebesar 16,67%. Siklus I pertemuan 

2 ke siklus II pertemuan 1 meningkat sebesar 5,55%. Siklus II pertemuan 1 ke 

pertemuan 2 meningkat sebesar 5,56%. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I 
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pertemuan 1 ke pertemuan 2 sebesar 8%. Siklus I pertemuan 2 ke siklus II 

pertemuan 1 meningkat sebesar 10,75%. Siklus II pertemuan 1 ke pertemuan 2 

meningkat sebesar 9,75%. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan ketuntasan 

klasikal sebesar 30,44% pada siklus I pertemuan 1 ke pertemuan 2. Dari siklus I 

pertemuan 2 ke siklus II pertemuan 1 meningkat 4,35%. Siklus II pertemuan 1 ke 

pertemuan 2 meningkat sebesar 17,39%. 

Rekapitulasi data siklus I dan siklus II dapat disajikan pada diagram 

berikut ini. 

 
Gambar 4.13 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I& II 

Berdasarkan perolehan hasil tersebut, indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini telah tercapai. Hal ini ditunjukkan indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD dengan media crossword 

puzzle mendapatkan kriteria sangat baik, indikator aktivitas siswa mendapat 

kriteria baik, serta siswa kelas IV SD Islam Al Madina mengalami ketuntasan 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Keterampilan 
Guru Aktivitas Siswa

Hasil Belajar 
Siswa

Siklus I 
Pertemuan 1

Siklus I 
Pertemuan 2

Siklus II 
Pertemuan 1

Siklus II 
Pertemuan 2



130 
 

 
 

belajar sebesar 95,65% (≥80%), sehingga penelitian ini dilakukan sampai siklus 

II. 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta hasil belajar, refleksi setiap siklus, dan catatan lapangan pada proses 

pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media Crossword Puzzle, yaitu 

sebagai berikut. 

4.2.1.1. Peningkatan Keterampilan Guru 

Guru menurut Rusman (2012: 58) merupakan faktor penentu yang sangat 

dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan 

secara menyeluruh. Hal ini menghendaki guru memiliki perilaku dan kemampuan 

yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media crossword puzzle mengalami peningkatan tiap siklus. Siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 23 dengan kriteria baik/B. Pada siklus I pertemuan 

2 terjadi peningkatan skor menjadi 29 dengan kriteria baik/B. Sedangkan pada 

siklus II pertemuan 1 skor meningkat menjadi 31 dengan kriteria sangat baik/A, 

dan meningkat lagi pada pertemuan 2 menjadi 33 dengan kriteria sangat baik/A. 

Pada indikator mempersiapkan prapembelajaran siklus I pertemuan 1 

memperoleh skor 3, pertemuan 2 skor tetap, siklus II pertemuan 1 meningkat 

menjadi 4, pada pertemuan 2 skor tetap 4. Peningkatan terjadi karena guru sudah 
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melaksanakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya 

dengan menggunakan multi sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya dari buku 

pegangan siswa tetapi juga dari internet, buku paket dari penerbit lain, buku 

tentang model pembelajaran inovatif, dan sebagainya. Dalam pembelajaran 

dengan model STAD, sebagaimana pendapat Trianto (2010: 69) membutuhkan 

persiapan yang matang, diantaranya yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang meliputi RPP, silabus, media dan sumber belajar. 

Indikator membuka pembelajaran pada pertemuan 1 siklus I memperoleh 

skor 2, pertemuan 2 skor meningkat menjadi 3. Pada siklus II pertemuan 1 terjadi 

peningkatan skor menjadi 4, dan pada pertemuan 2 skor tetap 4. Keterampilan 

membuka pembelajaran merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang 

harus dikuasai guru. Sesuai pendapat Sanjaya (2012: 33) keterampilan membuka 

pelajaran atau set induction dilakukan guru untuk menciptakan prakondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang 

disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Pelaksanaan indikator menyampaikan materi pelajaran dengan power 

point memperoleh skor 3 pada siklus I pertemuan 1, meningkat menjadi skor 4 

pada pertemuan 2. Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 skor diperoleh 3 dan 

pada pertemuan 2 skor diperoleh 4. Refleksi serta revisi yang dilakukan setelah 

melaksanakan tindakan bertujuan memperbaiki kekurangan guru selama 

pembelajaran. Menurut pendapat Rusman (2012: 215), salah satu langkah umum 

pembelajaran dengan model STAD adalah presentasi dari guru. Guru 
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menyampaikan materi pelajaran dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau 

masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator keterampilan guru membimbing pembentukan kelompok 

memperoleh skor 3 pada siklus I pertemuan 1 dan 2, serta skor tetap 3 pada siklus 

II pertemuan 1 dan 2. Skor yang diperoleh guru sudah mendapat kriteria baik, 

guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok STAD. Kelompok yang 

dibentuk guru heterogen berdasarkan tingkat kemampuan dan jenis kelamin. 

Menurut Slavin dalam Huda (2011: 116) bahwa model ini melibatkan “kompetisi” 

antarkelompok. Siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan kemampuan, 

gender, ras dan etnis.  

Keterampilan guru dalam memberikan masalah berupa soal yang didesain 

dengan media crossword puzzle pada siklus I pertemuan 1 mendapat skor 3, 

kemudian mengalami peningkatan pada pertemuan 2 dengan perolehan skor 4. 

Siklus II pertemuan 1 dan 2 skor yang diperoleh 4. Media crossword puzzle 

menurut Zaini (2007: 71) dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang 

baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. 

Media ini dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif sejak awal. Pendapat ini 

diperkuat Nisak (2011: 158) bahwa salah satu tujuan permainan ini yaitu 

menumbuhkan rasa kebersamaan sesama siswa. 

Pelaksanaan keterampilan guru membimbing siswa melakukan diskusi 

kelompok pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 2, kemudian meningkat 

menjadi skor 3 pada pertemuan 2. Skor yang diperoleh pada pertemuan 1 dan 2 

siklus II tetap, yaitu 3. Ketika siswa sedang berdiskusi dalam kelompok, guru 
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berkeliling untuk memantau jalannya diskusi dan membimbing semua kelompok 

agar aktif berpartisipasi. Sebagaimana yang diungkapkan Anitah dkk (2009: 8.18), 

keterampilan mebimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan dasar 

mengajar yang diperlukan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. 

Indikator membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab 

pada siklus I memperoleh skor 3, kemudian meningkat menjadi skor 4 pada siklus 

II pertemuan 1 dan 2. Setelah selesai berdiskusi, guru menunjuk perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan menunjuk 

perwakilan dari kelompok lain untuk menanggapi. Dalam proses pembelajaran, 

keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus. Sesuai pendapat 

Rusman (2012: 57), guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa 

untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan 

konsep yang benar. Oleh karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar 

sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai konteks materinya. 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa pada 

siklus I pertemuan 1 guru memperoleh skor 2, penguatan yang diberikan berupa 

penguatan verbal dengan mengucapkan kata “pintar”, “betul” dan penguatan 

gestural dengan memberi tepuk tangan dan jempol. Pada pertemuan 2 dan siklus 

II pertemuan 1 skor meningkat menjadi 3, karena guru juga memberikan sertifikat 

pengahrgaan kelompok untuk “good team”, “great team” dan ”super team”. Pada 

siklus II pertemuan 2 skor meningkat menjadi 4, karena selain memberi penguatan 



134 
 

 
 

guru juga memberikan semangat bagi kelompok yang masih lemah atau belum 

mendapatkan penghargaan. Penguatan (reinforcement) menurut Anitah dkk (2009: 

7.25) adalah respons yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang 

dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku 

tersebut. Penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan keefektifan 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu melatih diri sehingga terampil 

dan terbiasa memberikan penguatan. 

Indikator menutup pembelajaran, memperoleh skor 2 pada siklus I 

pertemuan 1, kemudian terjadi peningkatan skor menjadi 3 pada siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan 2. Sebagaimana pendapat Sanjaya (2012: 

33) keterampilan menutup pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud memberikan 

gambaran menyeluruh apa yang dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan 

pengalaman yang dimiliki, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta 

keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Keterampilan dasar mengajar penting dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran berkualitas. Sesuai pendapat Rusman (2012: 19) guru yang 

professional merupakan penentu proses pendidikan yang berkualitas. Di dalam 

dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, 

pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang 

kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, 

memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya. 
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4.2.1.2. Peningkatan Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model STAD dengan media crossword puzzle terjadi peningkatan 

pada setiap siklusnya. Siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,08 

dengan kriteria cukup/C. Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor rata-

rata menjadi 2,4 dengan kriteria baik/B. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,83 dengan kriteria baik/B. Pada 

siklus II Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 3,22 dengan 

kriteria baik/B.  

Indikator kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, yang meliputi berada di 

kelas sebelum guru masuk, menyiapkan alat tulis, LKS dan buku paket, 

menempati tempat duduk, pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 

2,17 dengan kriteria cukup dan meningkat pada pertemuan 2 menjadi 2,61 dengan 

kriteria baik. Pada siklus II perolehan skor rata-rata mengalami peningkatan 

menjadi 2,69 dengan kriteria baik dan kembali meningkat pada pertemuan 2 

menjadi 3,04 dengan kriteria baik. Sesuai pendapat Anitah dkk (2009: 4.4) 

kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa. 

Kesiapan (readiness) belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang 

sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu guru 

perlu membantu mengembangkan kesiapan belajar dan menumbuhkan semangat 

siswa dalam belajarnya. 

 Indikator menanggapi apersepsi pada siklus I pertemuan 1 memperoleh  

rata-rata skor 2,13 dengan kriteria cukup, kemudian pada pertemuan 2 rata-rata 
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skor 2,13 dengan kriteria cukup. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata skor yang 

diperoleh 3,04 dengan kriteria baik kemudian meningkat pada pertemuan 2 

menjadi 3,22 dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas siswa selama pelaksanaan tindakan. Menurut Sanjaya (2012: 135), 

pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa, menempatkan peserta didik 

sebagai subjek belajar yang berorientasi pada aktivitas siswa. 

Indikator aktivitas siswa menyimak materi pembelajaran dengan power 

point yang meliputi diam saat guru sedang menjelaskan, menanyakan hal yang 

belum dipahami, tidak mengganggu teman, tidak bermain sendiri, memperoleh 

rata-rata skor 1,91 dengan kriteria cukup, mengalami peningkatan pada pertemuan 

2 menjadi 1,96 dengan kriteria cukup. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata skor 

2,52 denagn kriteria baik dan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 2,96 dengan 

kriteria baik. Peningkatan aktivitas siswa ini dikarenakan dalam menyampaikan 

materi guru dibantu dengan media yang dapat menarik perhatian siswa. 

Sebagaimana pendapat Hamdani (2011: 73) penggunaan media pembelajaran 

dapat meningkatkan motivasi siswa. Selain itu merangsang siswa mengingat apa 

yang sudah dipelajari. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa melakukan praktik-

praktik yang benar. 

Indikator membentuk kelompok dengan tertib pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh rata-rata skor 2,56 dengan kriteria baik. Pada pertemuan 2 rata-rata 

skor 2,30 dengan kriteria cukup. Kemudian pada siklus II pertemuan 1 terjadi 

peningkatan rata-rata skor menjadi 2,61 dengan kriteria baik. Pada pertemuan 2 



137 
 

 
 

rata-rata meningkat menjadi 3,22 dengan kriteria baik. Siswa membentuk 

kelompok sesuai pembagian kelompok yang dilakukan guru. Pembagian 

kelompok dilakukan guru agar terjadi keseimbangan antar kelompok. Kelompok 

kooperatif menurut Huda (2011: 173) harus diupayakan terdiri dari beragam 

tingkat kemampuan, etnis maupun jenis kelamin. Hal ini memungkinkan level 

kemampuan, motivasi maupun status anatara kelompok yang satu dengan yang 

lain setara atau comparable.  

Aktivitas siswa berdiskusi dalam mengerjakan soal yang didesain dengan 

crossword puzzle memperoleh rata-rata skor 1,87 dengan kriteria cukup pada 

pertemuan 1, kemudian meningkat menjadi 2,17 dengan kriteria cukup pada 

pertemuan 2. Rata-rata skor yang diperoleh pada siklus II pertemuan 1 menjadi 

2,83 dengan kriteria baik, kemudian meningkat lagi menjadi 3,22 dengan kriteria 

baik pada pertemuan 2. Sesuai pendapat Trianto (2007:41) pembelajaran 

kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya.  

Inikator menanggapi hasil diskusi, pada siklus I pertemuan 1 rata-rata skor 

yang diperoleh 1,83 dengan kriteria cukup, pada pertemuan 2 meningkat menjadi 

2,52 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa indikator ini pada siklus II pertemuan 1 

rata-rata skor mengalami peningkatan menjadi 3,17 dengan kriteria baik, dan pada 

pertemuan 2 meningkat menjadi 3,26 dengan kriteria baik. Guru sebagai fasilitator 

harus bisa merancang pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Sebagaimana 

pendapat Hamalik (2008: 171) pembelajaran dapat disebut efektif apabila dapat 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi 
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siswa. Siswa belajar sambil berbuat sehingga memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan bermakna untuk hidup di masyarakat.   

Indikator aktivitas siswa menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 1,65 dengan kriteria cukup, pada 

pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 2,48 dengan kriteria baik. Pada 

siklus II pertemuan 1 rata-rata skor yang diperoleh siswa 2,40 dengan kriteria baik 

dan meningkat menjadi 3,13 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan perbaikan dari siklus I ke siklus II. Sesuai pendapat Dierich dalam 

Sardiman (2011: 100) yang tergolong dalam aktivitas lisan (oral activities) 

diantaranya yaitu mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, mengemukakan suatu fakta atau prinsip. 

Indikator menjawab kuis individual pada siklus I pertemuan 1 rata-rata 

skor yang diperoleh 2,43 dengan kriteria baik, meningkat pada pertemuan 2 

menjadi 2,52 dengan kriteria baik. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata skor 

meningkat menjadi 3,26 dengan kriteria baik dan mengalami peningkatan lagi 

pada pertemuan 2 menjadi 3,48 dengan kriteria sangat baik. Pembelajaran dengan 

model STAD salah satu tahapnya menurut Huda (2011: 116) yaitu adanya kuis 

untuk menguji siswa secara individual. Perolehan nilai kuis setiap anggota 

menentukan skor yang diperoleh oleh kelompok mereka. Jadi, setiap anggota 

harus berusaha memperoleh nilai maksimal dalam kuis jika kelompok mereka 

ingin mendapatkan skor yang tinggi. 
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Indikator mengerjakan evaluasi pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

rata-rata skor 2,13 dengan kriteria cukup, kemudian pada pertemuan 2 meningkat 

menjadi 2,78 dengan kriteria baik. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata skor 

meningkat menjadi 2,91 dengan kriteria baik dan meningkat lagi menjadi 3,43 

dengan kriteria sangat baik pada pertemuan 2. Evaluasi dilaksanakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diajarkan guru. 

Sesuai pendapat Anitah dkk (2009: 9.1) dari hasil evaluasi dapat diketahui adanya 

siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan atau kompetensi 

yang ditetapkan dan adanya siswa yang belum mencapai tingkat penguasaan yang 

diharapkan. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Keterlibatan aktif siswa dengan objek-objek ataupun gagasan mereka 

menurut Uno dan Mohamad (2012:76) dapat mendorong aktivitas mental anak 

untuk berpikir, menganalisa, menyimpulkan, menemukan pemahaman konsep 

baru dan mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah diketahui sebelumnya. 

Pendapat tersebut didukung Anitah (2009: 2.13) bahwa kegiatan pembelajaran 

adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dalam upaya mengubah perilaku 

yang dilakukan secara sadar melalui interaksi dengan lingkungan. Proses belajar 

mengajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh desain pelajaran maupun strategi 

yang diterapkan guru dalam pembelajaran.  
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4.2.1.3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan 

media Crossword Puzzle, mengalami peningkatan sebagaimana dipaparkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.21 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No. Nilai 
Siklus I 

Pert.1 

Siklus I 

Pert. 2 

Siklus II 

Pert. 1 

Siklus II 

Pert. 2 

1. Rata-rata kelas 68,35 77,39 77,74 85,04 

2. Nilai tertinggi 96 100 96 100 

3. Nilai terendah 40 28 48 68 

4. Jumlah siswa tuntas 10 17 18 22 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 13 6 5 1 

6. Persentase siswa tuntas 43,47% 73,91% 78,26% 95,65% 

7. Persentase siswa tidak tuntas 56,53% 26,09% 21,74% 4,35% 

 Hasil belajar siswa mengalami peningkatan selama pelaksanaan tindakan. 

Rata-rata nilai siswa meningkat dari siklus I sebesar 72,87 menjadi 81,39 pada 

siklus II. Persentase ketuntasan belajar individual siswa juga mengalami 

peningkatan dari 58,69% pada siklus I menjadi 86,96% pada siklus II. 

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar siswa pada siklus 

kedua sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 80% siswa kelas IV SD 

Islam Al Madina sudah mencapai KKM yang ditetapkan sekolah dalam 

pembelajaran IPA yaitu 70. 

Gagasan utama STAD adalah memotivasi siswa untuk membantu siswa 

lain dalam menguasai materi yang diajarkan (Slavin dalam Rusman, 2012: 210) 

sehingga meningkatkan hasil belajar mereka. Winkel dalam Purwanto (2011:45) 
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menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya, yaitu siswa mengalami perubahan 

sikap dan tingkah laku menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, siswa 

lebih mampu memahami materi dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah 

melalui berpikir analisis lebih baik sebelum dilaksanakan tindakan penelitian. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Penerapan model STAD dengan media crossword puzzle dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SD Islam Al Madina terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan 

model STAD memacu siswa bekerja sama dengan teman sekelompok untuk 

menguasai keterampilan yang diajarkan guru serta menekankan aktivitas dan 

interaksi di antara siswa untuk mencapai prestasi maksimal. Sedangkan media 

crossword puzzle merangsang siswa untuk berpikir kreatif. 

Keterampilan guru meningkat tiap siklusnya. Sebelum dilaksanakan 

tindakan, pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru cenderung 

menggunakan metode ceramah. Kini guru dapat menggunakan model STAD 

maupun model inovatif lainnya sebagai alternatif untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas. Sebagaimana pendapat 

Suprijono (2012: ix-x) bahwa pembelajaran hendaknya menempatkan peserta 

didik pada proses belajar sebagai center stage performance. Proses pembelajaran 

hendaknya lebih menekankan interaksi peserta didik dengan lingkungan yang 

menghasilkan pengalaman. Pembelajaran harus dirancang agar peserta didik aktif 

bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan sehingga menumbuhkan 
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pemikiran kritis. Pendapat ini diperkuat Sanjaya (2012: 135) bahwa pembelajaran 

merupakan usaha guru untuk membuat siswa belajar, artinya sistem ini 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, penekanannya beroientasi pada 

aktivitas siswa. 

Variabel aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dibandingkan siklus 

sebelumnya setelah dilakukan pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media crossword puzzle. Sebelum dilaksanakan tindakan siswa cenderung 

pasif, cepat bosan sehingga tidak fokus pada pembelajaran, ditunjukkan dengan 

adanya siswa yang mengobrol dengan teman ketika pembelajaran berlangsung. 

Setelah dilaksanakan tindakan, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Berani menanggapi pertanyaan guru, membentuk kelompok dengan tertib, dan 

berani menyampaikan tanggapan dalam berdiskusi. Hal ini sesuai pendapat 

Hamalik (2008: 171) bahwa pembelajaran dapat disebut efektif apabila dapat 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi 

siswa. Siswa belajar sambil berbuat sehingga mereka memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan bermakna untuk hidup di masyarakat.  

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan melalui penerapan model 

STAD dengan media crossword puzzle. Siswa aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga konsep yang diajarkan ke siswa lebih mudah tertanam, 

selain itu belajar berdiskusi dalam kelompok memacu siswa bekerja sama untuk 

mencapai prestasi yang optimal. Pemberian motivasi serta penguatan baik verbal, 

gestural, maupun sertifikat kelompok, memicu siswa lebih bersemangat dalam 
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kegiatan pembelajaran. Ditunjukkan hasil belajar siswa yang mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus sebelumnya maupun sebelum dilaksanakan 

tindakan. Sesuai pendapat Uno dan Mohamad (2012: 76) keterlibatan aktif dengan 

objek-objek ataupun gagasan mereka dapat mendorong aktivitas mental anak 

untuk berpikir, menganalisa, menyimpulkan, menemukan pemahaman konsep 

baru dan mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pembelajaran melalui model 

STAD dengan media crossword puzzle dapat diterapkan pada mata pelajaran IPA 

maupun pelajaran lainnya. Karena model STAD dengan media crossword puzzle 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar pada pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media crossword 

puzzle diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media crossword puzzle mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil 

observasi pada siklus I pertemuan 1 keterampilan guru memperoleh skor total 23 

dengan kriteria baik/B. Pada siklus I pertemuan 2 terjadi peningkatan skor 

menjadi 29 dengan kriteria baik/B. Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 skor 

meningkat menjadi 31 dengan kriteria sangat baik/A, dan meningkat lagi pada 

pertemuan 2 menjadi 33 dengan kriteria sangat baik/A. Dari hasil yang diperoleh 

keterampilan guru sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu 

sekurang-kurangnya memperoleh kriteria baik. Keterampilan guru meningkat 

karena guru dapat mengelola kelas dengan baik, menggunakan media yang 

menarik, mengatur pembentukan kelompok, dan memberi penguatan. Dapat 

disimpulkan guru sudah berhasil melaksanakan pembelajaran inovatif yang 

menyenangkan dan menarik minat siswa. 
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(2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model STAD 

dengan media crossword puzzle mengalami peningkatan. Siswa aktif berdiskusi 

dengan teman sekelompok, menyampaikan pendapat, menanggapi pertanyaan 

guru, menjawab kuis individual. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan 

perolehan skor aktivitas siswa selama pelaksanaan tindakan. Dari hasil observasi 

diperoleh data pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,08 dengan 

kriteria cukup/C. Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor rata-rata 

menjadi 2,4 dengan kriteria baik/B. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,83 dengan kriteria baik/B. Pada siklus II 

Pertemuan 2 terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 3,22 dengan kriteria 

baik/B. 

(3) Hasil Belajar  

Peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui model STAD dengan media crossword puzzle berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan dapat dilihat dari hasil belajar 

siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai rata-rata 68,35 dengan persentase ketuntasan 

belajar 43,47%, dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh rata-rata 77,39 dengan 

ketuntasan klasikal 73,91%. Siklus II pertemuan 1 diperoleh rata-rata 77,74 

dengan persentase ketuntasan belajar 78,26% dan pada siklus II pertemuan 2 

diperoleh rata-rata 85,04 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 95,65%. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sebesar ≥ 80% siswa kelas IV SD Islam Al Madina 
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memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran IPA 

yaitu 70. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan model STAD dengan 

media crossword puzzle dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 

kelas IV SD Islam Al Madina, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a) Bagi Siswa 

Siswa hendaknya termotivasi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan aktivitas siswa adalah 

melalui penerapan model STAD dengan media crossword puzzle. Siswa aktif 

sehingga konsep yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik, yang 

berdampak pada meningkatnya hasil belajar. 

b) Bagi Guru 

Guru sebaiknya dapat menerapkan model STAD dengan media crossword 

puzzle sebagai salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas 

mengajar guru dalam pembelajaran IPA agar lebih inovatif. Model STAD 

dengan media crossword puzzle ini dapat diterapkan pada mata pelajaran 

lainnya karena terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar 

dalam pembelajaran. 
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c) Bagi Sekolah 

Dengan adanya penggunaan model pembelajaran inovatif dapat dijadikan cara 

untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Peneliti 

merekomendasikan agar sekolah dapat menyediakan sarana dan pra sarana 

yang dapat mendukung pembelajaran. Dengan adanya sarana pendukung 

maka guru akan semakin inovatif dan kreatif dalam mengajar. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN KETERAMPILAN GURU  

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD  

DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE  

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah model  

STAD dengan media 

Crossword Puzzle 

Indikator keterampilan guru 

dalam model  STAD dengan 

media Crossword Puzzle 

1) Keterampilan 

membuka  

 

2) Keterampilan 

bertanya 

 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

 

4) Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

 

5) Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

6) Keterampilan 

mengelola kelas 

 

7) Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

8) Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

 

1) Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4) Menjelaskan materi ajar. 

5) Siswa dibagi dalam 5 

kelompok heterogen. 

6) Guru membagikan 

lembar kerja peserta didik 

untuk masing-masing 

kelompok didesain 

menggunakan media 

Crossword Puzzle. 

7) Siswa melaksanakan 

diskusi dengan 

bimbingan guru. 

8) Mempresentasikan hasil 

diskusi. 

9) Guru memberikan kuis 

individual. 

10) Memberikan 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik. 

11) Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

12) Melaksanakan evaluasi 

menggunakan tes tertulis. 

1) Mempersiapkan 

prapembelajaran 

(keterampilan membuka, 

mengelola kelas). 

2) Membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka). 

3) Menyampaikan materi 

pelajaran dengan power 

point (keterampilan 

menjelaskan dan mengelola 

kelas). 

4) Membimbing pembentukan 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas, 

membimbing kelompok 

kecil dan perorangan). 

5) Memberikan masalah 

berupa soal yang didesain 

dengan media Crossword 

Puzzle (keterampilan 

mengelola kelas dan 

bertanya). 

6) Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil). 

7) Membimbing siswa 

melaksanakan presentasi 

dan tanya jawab 
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9) Keterampilan 

menutup 

pembelajaran 

(keterampilan mengelola 

kelas dan bertanya). 

8) Memberikan penguatan 

kepada siswa (keterampilan 

memberi penguatan). 

9) Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD  

DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE  

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah Model 

STAD dengan media 

Crossword Puzzle 

Indikator Aktivitas siswa 

dalam Model STAD 

dengan media Crossword 

Puzzle 

1) Visual activities (aktivitas 

visual), misalnya: membaca, 

melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, 

demonstrasi, dll. 

2) Oral activities (aktivitas 

lisan), misalnya: mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3) Listening activities (aktivitas 

mendengarkan), misalnya: 

mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

4) Writing activities (aktivitas 

menulis), misalnya: menulis 

cerita, menulis laporan, 

1) Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4) Menjelaskan materi ajar. 

5) Siswa dibagi dalam 5 

kelompok heterogen. 

6) Guru membagikan 

lembar kerja peserta 

didik untuk masing-

masing kelompok 

didesain menggunakan 

media Crossword 

Puzzle. 

7) Siswa melaksanakan 

diskusi dengan 

bimbingan guru. 

8) Mempresentasikan hasil 

diskusi. 

9) Guru memberikan kuis 

individual. 

10) Memberikan 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik. 

11) Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

12) Melaksanakan evaluasi 

1) Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

(aktivitas mental, 

emosional). 

2) Menanggapi apersepsi 

(aktivitas lisan, 

mendengarkan). 

3) Menyimak materi 

pembelajaran dengan 

power point (aktivitas 

mental, emosional, 

visual dan 

mendengarkan). 

4) Membentuk kelompok 

dengan tertib (aktivitas 

mental, emosional). 

5) Berdiskusi dalam 

mengerjakan soal yang 

didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

(aktivitas menulis, 

lisan, mental, visual). 

6) Menanggapi hasil 

diskusi (aktivitas lisan, 

mendengarkan, 

visual). 

7) Menyimpulkan hasil 

diskusi (aktivitas 



155 
 

 

memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

5) Drawing activities (aktivitas 

menggambar), misalnya: 

menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, 

dan pola. 

6) Motor activities (aktivitas 

metrik), misalnya: 

melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, 

menyelenggarakan 

permainan, menari dan 

berkebun. 

7) Mental activities (aktivitas 

mental), misalnya:  

merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, 

dan membuat keputusan. 

8) Emotional activities 

(aktivitas emosional), 

misalnya:  gembira, berani, 

bergairah, minat, 

membedakan, berani, tenang 

dan lain-lain. 

menggunakan tes 

tertulis. 

mental, lisan, 

mendengarkan). 

8) Menjawab kuis 

individual (aktivitas 

lisan, mendengarkan, 

mental). 

9) Mengerjakan evalusi 

(aktivitas menulis, 

mental). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE  

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

No Variabel Indikator  Sumber data Instrumen 

1 Keterampilan guru 

dalam pembelajaran  

IPA melalui model 

STAD dengan media  

Crossword Puzzle   

a. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

b. Membuka pembelajaran 

c. Menyampaikan materi 

pelajaran dengan power 

point 

d. Membimbing 

pembentukan kelompok  

e. Memberikan masalah 

berupa soal yang 

didesain  dengan media 

Crossword Puzzle 

f. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

g. Membimbing siswa 

melaksanakan presentasi 

dan tanya jawab 

h. Memberi penguatan 

kepada siswa 

i. Menutup pembelajaran 

Guru 

Catatan 

lapangan 

Foto 

Video 

 

Lembar observasi 

Catatan lapangan 

 

 

2

. 

Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

STAD dengan media  

Crossword Puzzle 

 

a. Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran  

b. Menanggapi apersepsi 

c. Menyimak materi 

pembelajaran dengan 

power point 

d. Membentuk  kelompok 

dengan tertib 

e. Berdiskusi dalam 

mengerjakan soal yang 

didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

f. Menanggapi hasil 

diskusi 

g. Menyimpulkan hasil 

diskusi 

Siswa  

Catatan 

lapangan 

Foto 

Video 

Lembar observasi 

Catatan lapangan 
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h. Menjawab kuis 

individual 

i. Mengerjakan evaluasi 

3

. 

Hasil belajar  IPA 

melalui model 

STAD dengan  

media  Crossword 

Puzzle   

1) Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh erosi 

terhadap daratan. 

2) Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh abrasi 

terhadap daratan. 

3) Membedakan erosi dan 

abrasi. 

4) Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh banjir 

terhadap daratan. 

5) Menyebutkan dampak 

banjir bagi manusia. 

6) Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh longsor 

terhadap daratan. 

7) Menjelaskan cara 

mencegah banjir. 

8) Mengidentifikasi upaya 

pencegahan erosi 

9) Menjelaskan upaya 

pencegahan longsor. 

10) Menjelaskan cara 

mencegah abrasi. 

11) Menerapkan cara 

mencegah erosi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

12) Mengimplementasikan 

upaya pencegahan banjir 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Siswa  

Lembar tes 

evaluasi 

Tes Tertulis 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

Pertemuan...........Siklus............... 

  

Nama guru  : Elisa Wijayanti 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Perubahan Lingkungan Fisik 

Hari/Tanggal  : ............/............. 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

 

 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

 

a. Menyusun RPP   

b. Menyusun penggal silabus  

c. Menyiapkan media   

d. Menyiapkan sumber belajar  

2. Membuka 

pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa   

b. Menyampaikan apersepsi  

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memotivasi siswa  

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

dengan powerpoint 

a. Kejelasan ucapan   

b. Menguasai materi pembelajaran  

c. Materi sesuai tujuan pembelajaran  

d. Penggunaan media power point untuk 

memperjelas materi 
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4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Membuat daftar kelompok siswa   

b. Mengumumkan pembagian kelompok 

siswa 

 

c. Mengatur tempat duduk siswa  

d. Membimbing siswa dalam menempati 

masing-masing kelompok 

 

5. Memberikan 

masalah berupa soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Soal sesuai indikator   

b. Soal didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

 

c. Siswa memahami cara pengerjaan soal  

d. Masalah sesuai tingkat berpikir siswa  

6. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

a. Menjelaskan aturan berdiskusi   

b. Berkeliling membimbing setiap 

kelompok 

 

c. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya  

 

d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

 

7. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi dan tanya 

jawab 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

  

b. Memberi kesempatan kelompok lain 

menanggapi 

 

c. Membantu siswa memperjelas 

jawaban yang ditemukan 

 

d. Memberi siswa kesempatan bertanya  

8. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Penguatan verbal (mengucapkan kata-

kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) 

  

b. Penguatan gestural (dengan gerakan 

dan ekspresi tubuh: acungan jempol, 

dll.) 

 

c. Penguatan berupa tanda atau benda 

(sertifikat penghargaan kelompok) 

 

d. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

 

9. Menutup 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran   

b. Melakukan evaluasi  

c. Memberikan motivasi  

d. Memberikan tindak lanjut  

 

 

Jumlah Skor ……….    Kategori ……….. 
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Keterangan Penskoran  : 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

n (banyaknya skor) = (T−R+1) = 36-9+1 = 28 

 

Letak kuartil pertama (𝐾1) = 
1

4 
( n +2 ) = 

1

4
 28 + 2 = 7 

1

2
 

Besarnya Nilai k1=
1

2
 x (nilai data ke 7 + nilai data ke-8) = 

1

2
 x (15+16) = 15,5 

 

Letak kuartil kedua (𝐾2) :
28+1

2
 = 14

1

2
 

Kuartil kedua (𝐾2) = 
1

2
 x (nilai data ke 14 + nilai data ke 15) = 

1

2
 x (22+23) = 22,5 

 

Letak kuartil ketiga (𝐾3) = 
1

4
 3𝑛 + 2 = 

1

4
 84 + 2  = 21

1

2
 

Besarnya nilai k3 = 
1

2
 x (nilai data ke 21 + nilai data ke-22) = 

1

2
 x (29+30) = 29,5 

 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

  

 

Semarang,  April 2013 

              Observer, 

 

 

         Dita Indah P., S.Pd. 

         NIP. -  
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

Pertemuan...........Siklus............... 

Nama Siswa  : ....................................................... 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Perubahan Lingkungan Fisik 

Hari/Tanggal  : ............/............. 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

  

 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

 

a. Berada di dalam kelas sebelum guru 

masuk 

  

b. Menyiapkan alat tulis  

c. Menyiapkan LKS/ buku paket   

d. Menempati tempat duduk  

2. Menanggapi 

apersepsi 

a. Menyimak apersepsi yang diberikan 

guru  

  

b. Menjawab dengan benar  

c. Bahasa santun  

d. Menjawab dengan lantang  

3. Menyimak materi 

pembelajaran 

dengan power point 

a. Diam saat guru sedang menjelaskan   

b. Menanyakan hal yang belum dipahami  

c. Tidak mengganggu teman  

d. Tidak bermain sendiri  
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4. Membentuk 

kelompok dengan 

tertib 

a. Mendengarkan pembagian kelompok   

b. Segera menuju tempat duduk 

kelompoknya 

 

c. Tidak memprotes pembagian 

kelompok 

 

d. Tidak mengganggu kelompok lain  

5. Berdiskusi dalam 

mengerjakan soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Bekerja sama dengan teman 

sekelompok 

  

b. Memberikan pendapat  

c. Memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompok yang belum paham 

 

d. Tidak menanyakan jawaban kepada 

kelompok lain 

 

6. Menanggapi hasil 

diskusi 

a. Berani menanggapi hasil diskusi   

b. Suara lantang  

c. Tanggapan sesuai konteks 

permasalahan 

 

d. Memberikan tepuk tangan bagi 

kelompok yang menyampaikan hasil 

diskusi 

 

7. Menyimpulkan hasil 

diskusi 

a. Menyampaikan pendapat tentang 

materi yang diajarkan 

  

b. Mencatat hasil diskusi  

c. Menanyakan hal yang belum dipahami  

d. Menanggapi pertanyaan guru  

8. Menjawab kuis 

individual 

a. Menjawab dengan benar   

b. Tidak meminta bantuan dari teman  

c. Tidak membuka buku untuk mencari 

jawaban 

 

d. Tidak membantu teman menjawab  

9. Mengerjakan 

evaluasi 

a. Tidak mencontek teman   

b. Tidak menanyakan jawaban kepada 

guru 

 

c. Tidak mengganggu teman  

d. Tidak asal-asalan dalam menjawab  

 

    Jumlah Skor ……….    Kategori ……….. 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

Keterangan Penskoran  : 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

n (banyaknya skor) = (T−R+1) = 36-9+1 = 28 

 

Letak kuartil pertama (𝐾1) = 
1

4 
( n +2 ) = 

1

4
 28 + 2 = 7 

1

2
 

Besarnya Nilai k1=
1

2
 x (nilai data ke 7 + nilai data ke-8) = 

1

2
 x (15+16) = 15,5 

 

Letak kuartil kedua (𝐾2) :
28+1

2
 = 14

1

2
 

Kuartil kedua (𝐾2) = 
1

2
 x (nilai data ke 14 + nilai data ke 15) = 

1

2
 x (22+23) = 22,5 

 

Letak kuartil ketiga (𝐾3) = 
1

4
 3𝑛 + 2 = 

1

4
 84 + 2  = 21

1

2
 

Besarnya nilai k3 = 
1

2
 x (nilai data ke 21 + nilai data ke-22) = 

1

2
 x (29+30) = 29,5 

 

 

 

Skor Aktivitas Siswa Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

  

 

Semarang,  April 2013 

              Observer, 

 

 

 

 

               ………………………… 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

Satuan Pendidikan : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : 1V B/2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi :  

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :  

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Indikator :       

10.2.1 Menjelaskan penyebab dan pengaruh erosi terhadap daratan. 

10.2.2 Menjelaskan penyebab dan pengaruh abrasi terhadap daratan. 

10.2.3 Membedakan erosi dan abrasi. 

10.2.4 Menjelaskan penyebab dan pengaruh banjir terhadap daratan. 

10.2.5 Menyebutkan dampak banjir bagi manusia. 

10.2.6 Menjelaskan penyebab dan pengaruh longsor terhadap daratan. 

   

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Ditunjukkan gambar lahan yang terkena erosi, siswa dapat 

menjelaskan penyebab dan pengaruh erosi terhadap daratan dengan 

benar. 

2. Disajikan gambar daratan yang terkena abrasi, siswa dapat 

menjelaskan penyebab dan pengaruh abrasi terhadap daratan dengan 

jelas. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat membedakan erosi dan abrasi dengan 

tepat. 

4. Diperlihatkan gambar bencana banjir, siswa dapat menjelaskan 

penyebab dan pengaruh banjir terhadap daratan dengan jelas. 
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5. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan dampak banjir bagi 

manusia minimal 3. 

6. Diberikan gambar tanah longsor, siswa dapat menjelaskan penyebab 

dan pengaruh longsor terhadap daratan dengan benar. 

 Karakter Siswa yang Akan Dicapai 

- Tanggung jawab (responsibility) 

- Kerja sama (cooperative) 

- Keberanian (brave) 

 

II. Materi Pembelajaran 

Pengaruh perubahan lingkungan fisik seperti erosi, abrasi, banjir, dan 

tanah longsor terhadap daratan. 

 

III. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode: 

- Ceramah bervariasi 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Penugasan 

Model: 

- STAD (Student Teams Achievement Division). 

 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan I 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

- Salam 

- Doa 

- Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi: “Anak-anak, apa akibatnya kalau 

semakin banyak hutan yang gundul?” 
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- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa pentingnya memahami materi pengaruh 

perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Siswa ditunjukkan gambar lahan yang terkena erosi. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab pengertian erosi. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab faktor penyebab erosi dan 

pengaruhnya terhadap daratan. (eksplorasi) 

- Siswa mengamati gambar pantai yang terkena abrasi. (eksplorasi) 

- Guru menanyakan kepada siswa pengertian abrasi. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab faktor penyebab abrasi dan 

pengaruhnya terhadap daratan. (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok sesuai daftar kelompok yang 

sudah dibentuk guru, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 siswa. 

(elaborasi) 

- Masing-masing kelompok dibagikan lembar kerja siswa yang 

didesain dengan media Crossword Puzzle. (elaborasi) 

- Siswa mendengarkan aturan diskusi dan cara pengisian lembar 

kerja yang disampaikan guru. (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru sampai batas waktu 

yang ditentukan guru. (elaborasi) 

- Siswa melaporkan hasil diskusi ke depan kelas sesuai kelompok 

yang ditunjuk guru. (elaborasi) 

- Kelompok lain menanggapi hasil diskusi. (elaborasi) 

- Siswa mendapat poin kelompok sesuai nilai hasil diskusi. 

(elaborasi) 

- Guru memberikan kuis individu. (elaborasi) 

- Guru menghitung skor kemajuan individual. (elaborasi) 

- Guru meluruskan jawaban siswa. (konfirmasi) 

- Guru memberikan penghargaan kelompok. (konfirmasi) 
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- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan motivasi belajar kepada seluruh siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah diberikan dan lebih giat 

belajar. 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

 

 Pertemuan II 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

- Salam 

- Doa 

- Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan materi pada 

pertemuan sebelumnya dan bertanya: “”  

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa pentingnya memahami materi pengaruh 

perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Siswa mengamati gambar banjir yang disajikan guru. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab penyebab dan akibat yang timbul 

dari bencana banjir. (eksplorasi) 

- Siswa mengamati gambar tanah longsor. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab penyebab dan pengaruh longsor 

terhadap daratan. (eksplorasi) 
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- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok sesuai daftar kelompok yang 

sudah dibentuk guru, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 siswa. 

(elaborasi) 

- Masing-masing kelompok dibagikan lembar kerja siswa yang 

didesain dengan media Crossword Puzzle. (elaborasi) 

- Siswa mendengarkan aturan diskusi dan cara pengisian lembar 

kerja yang disampaikan guru. (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru sampai batas waktu 

yang ditentukan guru. (elaborasi) 

- Siswa melaporkan hasil diskusi ke depan kelas sesuai kelompok 

yang ditunjuk guru. (elaborasi) 

- Kelompok lain menanggapi hasil diskusi. (elaborasi) 

- Siswa mendapat poin kelompok sesuai nilai hasil diskusi. 

(elaborasi) 

- Guru memberikan kuis individu. (elaborasi) 

- Guru menghitung skor kemajuan individual. (elaborasi) 

- Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang benar. (konfirmasi) 

- Guru memberikan penghargaan kelompok. (konfirmasi) 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan motivasi belajar kepada seluruh siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah diberikan dan lebih giat 

belajar. 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 
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V. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber 

Depdiknas. 2006. Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: Dirjen Dikti. 

 

Devi, Poppy K. dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

 

Hamalik, Oemar. 2008. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Nisak, Raisatun. 2011. 50 Game Kreatif Untuk Aktivitas Belajar-

Mengajar. Yogyakarta: Diva Press. 

 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Samatowa, Usman. 2011. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: 

PT Indeks Jakarta Barat. 

 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Tiarani. 2012. Pembelajaran IPA di SD. (http://staff.uny.ac.id) diakses 14 

Februari 2013 

 

Media 

 Gambar erosi, abrasi, banjir dan longsor. 

 Power point 

 Crossword Puzzle 

 

VI. Penilaian 

1. Prosedur tes  

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis tes       : Tes tertulis  

3. Bentuk tes      : Pilihan ganda, uraian 
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4. Instrumen tes 

a. Crossword Puzzle  (terlampir) 

b. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

c. Lembar Penilaian   (terlampir) 

  

Semarang,     April 2013 

 

 Guru Mapel IPA,  Guru Praktikan,  

       
 Dita Indah P., S. Pd. Elisa Wijayanti 

 

 

Mengetahui, 
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LAMPIRAN 1 

Materi Ajar 

 

PENGARUH PERUBAHAN FISIK TERHADAP DARATAN (EROSI, 

ABRASI, BANJIR, DAN LONGSOR) 

Lingkungan tidak selamanya tetap. Setiap waktu tentu mengalami 

perubahan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya senantiasa berinteraksi. 

Pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup bervariasi. Perubahan 

lingkungan dapat dipengaruhi oleh angin, hujan, matahari, dan gelombang air laut. 

Bagian alam atau lingkungan yang paling terpengaruh adalah permukaan bumi. 

Permukaan bumi meliputi daratan dan wilayah sebaran air, serta makhluk hidup 

yang tinggal di sana. Berikut ini adalah akibat yang disebabkan oleh perubahan 

lingkungan yang tidak seimbang. 

a. Erosi 

Erosi adalah pengikisan yang terjadi pada 

tanah. Pengikisan dapat disebabkan oleh air dan 

angin. Contohnya adalah erosi yang terjadi di 

kawasan hutan gundul. Di kawasan hutan gundul, erosi sangat mudah terjadi. 

Pada saat hutan masih dipenuhi tumbuhan, kemungkinan erosi tanah terjadi sangat 

kecil. 

Selain itu, tumbuhan dapat memperlambat kecepatan angin yang 

berhembus. Hal tersebut sangat bermanfaat karena pengikisan permukaan tanah 

oleh angin menjadi berkurang. Angin dapat mengikis permukaan tanah. Dampak 

lebih lanjut dari erosi adalah tanah menjadi tandus dan tidak subur. Hal tersebut 

terjadi karena lapisan tanah yang subur ikut terkikis air. 

b. Abrasi 

Abrasi adalah pengikisan daratan oleh 

air laut. Hal tersebut terjadi akibat kuatnya 

ombak yang menghantam daratan. Abrasi 

dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. 

Deburan ombak yang terus menerus 
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menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi dapat 

merusak ekosistem pantai. Abrasi dapat merusak karang dan menghanyutkan 

pasir, sehingga hewan seperti kepiting, kerang, atau pohon kelapa tidak dapat 

bertahan di sana. Abrasi akan terjadi jika tidak ada penahan ombak.  

c. Banjir 

Banjir pasti tidak akan datang 

jika tidak ada yang menyebabkannya. 

 Pada umumnya penyebab banjir itu 

karena meluapnya sungai, selokan dan 

sebagainya karena bertambahnya debit 

air  sedangkan alirannya yang tersendat 

dan tidak bisa mengalir sebagi mana mestinya. Biasanya yang menyendat aliran 

sungai adalah sampah yang dibuang oleh masyarakat itu sendiri ke sungai. Jadi 

kesimpulannya adalah mereka sendiri lah yang menyebabkan bencana tersebut 

terjadi. Jika banjir telah datang melanda, musibah-musibah baru pun akan muncul, 

seperti gagal panen, kekurangan makanan, wabah penyakit, dan lain-lain.  

d. Tanah Longsor 

Longsor adalah meluncurnya 

tanah akibat tanah tersebut tidak dapat 

lagi menampung air dalam tanah. 

Biasanya longsor terjadi pada tanah yang 

miring atau tebing yang curam.  

Tanah miring dan tidak terdapat 

tumbuhan sangat rentan terhadap longsor. Hal itu terjadi karena tidak ada akar 

tumbuhan yang dapat menahan tanah tersebut.   
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LAMPIRAN 2 

Media Gambar 

 

gambar erosi 

 

gambar abrasi 

 

gambar banjir 

 

gambar longsor  
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LAMPIRAN 3 

Lembar Kerja Kelompok 

 

 

Petunjuk pengisian lembar kerja kelompok: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada kolom yang tersedia. 

2. Isilah kotak-kotak yang tersedia dengan jawaban sesuai nomor soal. 

3. Diskusikan dengan kelompokmu!  

 

 Pertemuan I 

  1        

          

    3      

 2         

          

    4      

          

5          

 

Soal: 

Mendatar: 

1. penyebab erosi selain air. 

2. tanaman pencegah abrasi. 

4.   keadaan tanah yang terkena erosi. 

5.   pengikisan tanah oleh air 

Menurun: 

1. perubahan lingkungan akibat gelombang laut. 

3. daerah yang sering terkena abrasi. 

 

 

Nama Tim : 

Anggota    : 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 
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 Pertemuan II 

  2        

         

1    3     

        6 

      5   

         

         

    4     

         

         

 

Soal: 

1. Peristiwa meluncurnya tanah akibat lahan gundul. 

2. Dampak banjir bagi manusia. 

3. Membuang … sembarangan dapat mengakibatkan banjir. 

4. Faktor perubahan lingkungan yang mengakibatkan banjir. 

5. Rumah-rumah terendam air.  

6. Daerah yang sering mengalami longsor. 
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LAMPIRAN 4 

Lembar Kuis Individu 

 Pertemuan I 

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat! 

1. Salah satu akibat perubahan lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap 

daratan yaitu erosi. Yang dimaksud dengan erosi adalah …. 

a. pengikisan pada batuan  c. perubahan warna tanah 

b. pengikisan pada tanah   d. penyempitan tanah 

2. Erosi dapat merusak lapisan tanah. Penyebab erosi yaitu …. 

a. air     c. sinar matahari 

b. angin     d. air dan angin 

3. Pekarangan di belakang rumah Pak Toni tidak ada tanamannya sehingga 

mengalami erosi. Akibat erosi tanah pekarangan Pak Toni  menjadi …. 

a. subur     c. kaya mineral 

b. banyak mengandung zat hara  d. tandus 

4. Erosi dapat mudah terjadi di daerah …. 

a. kawasan hutan hijau   c. banyak tanaman 

b. lahan gundul    d. berpasir 

5. Berikut adalah akibat yang ditimbulkan erosi, kecuali …. 

a. tanah menjadi tidak subur  c. tanaman tumbuh baik 

b. tanah berhumus   d. permukaan tanah terkikis 

6. Gelombang air laut yang besar yang terus menerus menghantam daratan dapat 

menyebabkan …. 

a. longsor    c. erosi 

b. abrasi     d. banjir 

7. Pantai di tepi laut yang mempunyai ombak besar yang tidak ada tanaman 

bakau maupun pemecah ombaknya, bisa mengalami abrasi. Yang dimaksud 

dengan abrasi adalah peristiwa …. 

a. terkikisnya daratan tepi laut  c. longsornya gurun pasir 

b. permukaan tanah mengeras  d. hancurnya terumbu karang 

8. Akibat abrasi dapat menyebabkan …. 

a. daratan menjadi subur   c. daratan menjadi kotor 

b. daratan menjadi luas   d. daratan menjadi sempit 

9. Abrasi terjadi karena …. 

a. gempa bumi    c. gelombang air laut 

b. hujan     d. angin kencang 

10. Batuan besar yang sengaja diletakkan di tepi pantai untuk memecah ombak 

sekaligus mencegah terjadinya …. 

a. erosi     c. banjir 

b. abrasi     d. tsunami 

Nama  : 

No. Absen : 
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 Pertemuan II 

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Membuang sampah di sungai       hujan deras     sungai meluap 

akibat yang timbul dari peristiwa di atas adalah …. 

a. longsor    c. banjir 

b. angin kencang    d. petir 

2. Perhatikan peristiwa berikut! 

(1) rumah terendam air 

(2) penyakit kulit 

(3) tanaman mati 

(4) sawah menjadi subur 

Dari peristiwa di atas yang merupakan akibat dari banjir, kecuali …. 

a. (1)     c. (3) 

b. (2)      d. (4) 

3. Alam adalah titipan dari Tuhan. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung 

jawab terhadap alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya 

yaitu banjir. Perbuatan yang menimbulkan bajir …. 

a. manusia aktif membersihkan sampah 

b. manusia aktif melakukan penghijauan 

c. manusia menebang pohon secara liar 

d. manusia senantiasa menjaga dan memelihara hutan 

4. Banjir yang terjadi di suatu daerah tentu menimbulkan dampak negatif. 

Dampak sering terjadinya banjir adalah …. 

a. aktivitas manusia terganggu  c. hasil panen melimpah 

b. dapat dijadikan sarana berenang d. dapat menangkap ikan 

5. Area persawahan seperti lautan, tanaman mati karena tenggelam. 

Hal itu disebabkan oleh …. 

a. terjadinya erosi   c. terjadinya angin topan 

b. terjadinya banjir   d. hutan yang rusak 

6. Rumah penduduk terkubur oleh tanah dan jalan raya ditutupi tanah. Hal itu 

disebabkan oleh …. 

a. erosi     c. longsor 

b. abrasi     d. angin topan 

7. Daerah yang rawan longsor yaitu …. 

a. pantai     c. dataran rendah 

b. dataran tinggi dan tebing  d. perkotaan 

8. Peristiwa longsor dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Berikut ini yang 

merupakan akibat longsor …. 

a. tanaman mati    c. tanah menjadi subur 

b. air melimpah    d. daratan menjadi kotor 
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9. Perhatikan beberapa peristiwa berikut! 

(1) jalan raya tertutupi tanah 

(2) rumah penduduk tertimbun tanah 

(3) tanah rusak dan runtuh 

(4) semakin banyak pohon tumbuh 

Yang bukan termasuk dampak yang ditimbulkan longsor …. 

a. jalan raya tertutupi tanah  c. tanah rusak dan runtuh 

b. rumah penduduk tertutupi tanah d. semakin banyak pohon tumbuh 

10. Terjadinya longsor disebabkan oleh …. 

a. air dan angin    c. penebangan pohon liar 

b. gelombang air laut   d. membuang sampah sembarangan 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :  

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Pertemuan I 

Indikator Ranah Bentuk Soal 
Nomor 

Soal 

10.2.1 Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh erosi terhadap 

daratan. 

C4 
Pilihan ganda 

Uraian 

1 

1 

C2 Pilihan ganda 2 

10.2.2 Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh abrasi terhadap 

daratan. 

C2 Pilihan ganda 3, 5 

C4 
Pilihan ganda 

Uraian 

4 

3 

10.2.3 Membedakan erosi dan 

abrasi. 
C3 Uraian 2 

 

Pertemuan II 

Indikator Ranah Bentuk Soal 
Nomor 

Soal 

10.2.4 Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh banjir terhadap 

daratan. 

C2 Pilihan ganda 1, 2 

C4 Uraian 1 

10.2.5 Menyebutkan dampak 

banjir bagi manusia 
C1 

Uraian 2 

10.2.6 Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh longsor 

terhadap daratan. 

C2 
Pilihan ganda 

Uraian 

3,4 

3 

 C4 Pilihan ganda 5 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI INDIVIDU 

 Pertemuan I 

Berilah tanda silang pada  jawaban yang tepat! 

1. Berikut ini merupakan akibat yang ditimbulkan erosi, kecuali …. 

a. tanah menjadi tandus    c. tanah tidak subur 

b. tanah terkikis     d. tanah kaya humus 

2. Erosi biasanya terjadi di …. 

a. kawasan hutan lindung   c. kawasan banyak tumbuhan 

b. kawasan hutan gundul    d. tepi pantai 

3. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut yang menyebabkan perubahan 

kenampakan bumi disebut …. 

a. reboisasi     c. abrasi 

b. erosi      d. tsunami 

4. I. Tanah menjadi miring 

II. Luas daratan semakin sempit 

III. Rumah terendam air 

IV. Daerah pesisir berubah 

Yang termasuk akibat yang ditimbulkan abrasi yaitu …. 

a. I      c. I, III, dan IV 

b. II dan IV     d. semua benar 

5. Pembabatan hutan bakau di sekitar pantai dapat menyebabkan terjadinya …. 

a. erosi      c. kebakaran 

b. tsunami     d. abrasi 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Erosi dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Mengapa demikian? 

Jelaskan menurut pendapatmu! 

2. Jelaskan perbedaan erosi dengan abrasi! 
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3. Dua per tiga wilayah Indonesia berupa lautan, sedangkan sisanya adalah 

daratan. Berilah pendapatmu bagaimana pengaruh abrasi terhadap daratan 

wilayah Indonesia! 

 

 Pertemuan II 

1. Akibat yang ditimbulkan banjir, kecuali …. 

a. jalan menjadi rusak    c. tanah menjadi tandus 

b. tanaman di sawah mati   d. lalu lintas terganggu 

2. Banjir dapat pula timbul akibat ulah manusia seperti …. 

a. menanam pohon di sekitar rumah  c. membersihkan sungai 

b. penebangan liar    d. membakar sampah 

3. Longsor lebih sering terjadi di …. 

a. kawasan lereng dan tebing   c. kawasan banyak tumbuhan 

b. kawasan tepi pantai    d. kawasan hutan hijau 

4. Penyebab terjadinya longsor yaitu …. 

a. gelombang air laut yang besar  c. hujan deras pada lahan gundul 

b. angin topan pada daerah miring  d. tanaman banyak yang mati 

5. I. Jalan raya tertimbun tanah 

II. Tanah rusak dan runtuh 

III. Rumah penduduk terkubur tanah 

IV. Daerah pesisir berubah 

Yang termasuk akibat yang ditimbulkan longsor yaitu …. 

a. I dan IV    c. I, II, dan III 

b. I, II, dan IV    d. semua benar 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Hampir setiap tahun kota Jakarta tergenang banjir. Berikan pendapatmu 

mengapa kota Jakarta sering mengalami peristiwa banjir! 

2. Apa saja pengaruh banjir bagi manusia? 

3. Sebutkan dampak jika terjadi longsor! 
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LAMPIRAN 7 

Kunci Jawaban 

 Lembar Kerja Kelompok Pertemuan I 

Mendatar:     Menurun: 

2. angin     1. abrasi 

3. bakau     3. pantai 

4.   tandus 

5.   erosi 

 Lembar Kerja Kelompok Pertemuan II 

1. Longsor 

2. Penyakit 

3. Sampah 

4. Hujan 

5. Banjir 

6. Tebing 

 

 Kuis Pertemuan I 

1. b     6. b 

2. d     7. a 

3. d     8. d 

4. b     9. c 

5. b     10. b 

 Kuis Pertemuan II 

1. c     6. c 

2. d     7. b 

3. c     8. a 

4. a     9. d 

5. b     10. c 
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 Evaluasi Pertemuan I 

Pilihan ganda 

1. d 

2. b 

3. c 

4. b 

5. d 

Uraian 

1. Karena lapisan tanah yang subur terkikis oleh air/ angin. 

2. Erosi : terjadi di lahan gundul, penyebabnya air/ angin. 

Abrasi : terjadi di tepi pantai, penyebabnya gelombang air laut 

3. Daerah pesisir berubah, luas daratan menjadi semakin sempit 

 Evaluasi Pertemuan II 

Pilihan ganda 

1. c 

2. b 

3. a 

4. c 

5. c 

Uraian 

1. – penduduk membuang sampah sembarangan. 

- sungai semakin dangkal karena banyak sampah 

- saluran air tersumbat sampah 

2. - penyakit seperti gatal-gatal, diare. 

- aktivitas terganggu 

3. rumah dan jalan terkubur tanah. 

Penilaian 

(a) Soal pilihan ganda tiap soal skor 2, jadi skor maksimal 10. 

(b) Soal uraian tiap soal skor 5, jadi skor maksimal 15. 

 

 
Skor maksimal = 10+15 = 25 Nilai = B ×100 

 25 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Satuan Pendidikan : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : 1V/2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi :  

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :  

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor). 

Indikator :       

10.3.1 Menjelaskan cara mencegah banjir.  

10.3.2 Mengidentifikasi upaya pencegahan erosi.  

10.3.3 Menjelaskan upaya pencegahan longsor. 

10.3.4 Menjelaskan cara mencegah abrasi. 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Ditunjukkan gambar peritiwa banjir, siswa dapat menjelaskan upaya-

upaya pencegahan banjir minimal 3. 

2. Melalui pengamatan gambar hutan gundul, siswa dapat 

mengidentifikasi upaya pencegahan erosi minimal 3. 

3. Melalui pengamatan gambar daerah rawan longsor, siswa dapat 

menjelaskan upaya mencegah longsor minimal 3. 

4. Diberikan gambar pantai, siswa dapat menjelaskan upaya mencegah 

abrasi dengan benar. 

 Karakter Siswa yang Akan Dicapai 

- Semangat (passion) 

- Kerja sama (cooperative) 

- Keberanian (brave) 
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II. Materi Pembelajaran 

Cara mencegah kerusakan lingkungan akibat banjir, erosi, tanah longsor, 

abrasi. 

III. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode: 

- Ceramah bervariasi 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Penugasan 

Model: 

- Model pembelajaran STAD 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan I 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

- Menyiapkan perangkat pembelajaran 

- Salam 

- Doa 

- Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi: “Apa yang kalian rasakan ketika 

melihat berita tentang korban banjir? Bagaimana cara mencegah 

banjir?” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa pentingnya memahami materi usaha 

mencegah kerusakan lingkungan. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Siswa ditunjukkan gambar bencana alam (banjir, erosi). 

(eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab faktor penyebab bencana tersebut. 

(eksplorasi) 
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- Siswa dan guru bertanya jawab cara mencegah kerusakan 

lingkungan. (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok sesuai daftar kelompok yang 

sudah dibentuk guru, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 siswa. 

(elaborasi) 

- Masing-masing kelompok dibagikan lembar kerja siswa yang 

didesain dengan media Crossword Puzzle. (elaborasi) 

- Siswa mendengarkan aturan diskusi dan cara pengisian lembar 

kerja yang disampaikan guru. (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru sampai batas waktu 

yang ditentukan guru. (elaborasi) 

- Siswa melaporkan hasil diskusi ke depan kelas sesuai kelompok 

yang ditunjuk guru. (elaborasi) 

- Kelompok lain menanggapi hasil diskusi. (elaborasi) 

- Siswa mendapat poin kelompok sesuai nilai hasil diskusi. 

(elaborasi) 

- Guru memberikan kuis individu. (elaborasi) 

- Guru menghitung skor kemajuan individual. (elaborasi) 

- Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang benar. (konfirmasi) 

- Guru memberikan penghargaan kelompok. (konfirmasi) 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

- Guru memberikan motivasi belajar kepada seluruh siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah diberikan dan lebih giat 

belajar. 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 
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 Pertemuan II 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

- Menyiapkan perangkat pembelajaran 

- Salam 

- Doa 

- Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan memperlihatkan gambar 

daerah hijau dan bertanya: “bagaimana cara mewujudkan 

lingkungan yang seperti gambar?” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa pentingnya memahami upaya menjaga 

kelestarian lingkungan. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Siswa mengamati gambar daerah longsor. (eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab cara yang dapat dilakukan untuk 

mencegah kerusakan lingkungan. (eksplorasi) 

- Siswa mengamati gambar karang yang terkikis ombak. 

(eksplorasi) 

- Siswa dan guru bertanya jawab cara mencegah abrasi. 

(eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok sesuai daftar kelompok yang 

sudah dibentuk guru, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa, dan ada satu kelompok yang hanya terdiri 3 siswa. 

(elaborasi) 

- Masing-masing kelompok dibagikan lembar kerja siswa yang 

didesain dengan media Crossword Puzzle. (elaborasi) 

- Siswa mendengarkan aturan diskusi dan cara pengisian lembar 

kerja yang disampaikan guru. (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru sampai batas waktu 

yang ditentukan guru. (elaborasi) 
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- Siswa melaporkan hasil diskusi ke depan kelas sesuai kelompok 

yang ditunjuk guru. (elaborasi) 

- Kelompok lain menanggapi hasil diskusi. (elaborasi) 

- Siswa mendapat poin kelompok sesuai nilai hasil diskusi. 

(elaborasi) 

- Siswa yang ditunjuk guru menjawab kuis untuk memperoleh 

tambahan poin bagi kelompoknya. (elaborasi) 

- Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang benar. (konfirmasi) 

- Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. (konfirmasi) 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

- Guru memberikan motivasi belajar kepada seluruh siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah diberikan dan lebih giat 

belajar. 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

V. Sumber dan Media Belajar 

Sumber 

Depdiknas. 2006. Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: Dirjen Dikti. 

 

Devi, Poppy K. dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

 

Hamalik, Oemar. 2008. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Nisak, Raisatun. 2011. 50 Game Kreatif Untuk Aktivitas Belajar-

Mengajar. Yogyakarta: Diva Press. 

 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
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Samatowa, Usman. 2011. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: 

PT Indeks Jakarta Barat. 

 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Tiarani. 2012. Pembelajaran IPA di SD. (http://staff.uny.ac.id) diakses 14 

Februari 2013 

Media 

 Gambar bencana alam (banjir, longsor, dll.) 

 Power Point 

 Crossword Puzzle 

VI. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis tes  

Tes tertulis  

3. Bentuk tes 

Tertulis bentuk isian singkat 

4. Instrumen tes 

a. Crossword Puzzle  (terlampir) 
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b. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

c. Lembar Penilaian   (terlampir) 

  

Semarang,   April 2013 

 Guru Mapel IPA,  Guru Praktikan,  

        
 Dita Indah P., S. Pd. Elisa Wijayanti 

 

Mengetahui, 

 

  



192 
 

 

LAMPIRAN 1 

Materi Ajar 

Di bukit-bukit atau pegunungan, erosi dan longsor akibat air hujan dapat 

dicegah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di 

hutan yang gundul. 

Untuk pencegahan erosi dapat pula bukit-bukit dibuat bertingkat-tingkat 

membentuk sengkedan atau terasering. Sengkedan dapat digunakan untuk sawah 

dan tanaman lain yang berguna untuk menahan aliran air. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Membuang sampah pada tempatnya. 

2. Membersihkan, selokan atau parit dekat rumah dari sampah  

3. Melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air. 

4. Melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul (reboisasi). 

Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara: 

1. tidak membuang sampah ke sungai; 

2. tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai; 

3. tidak melakukan penebangan liar. 

Pemerintah dapat mencegah banjir dengan cara: 

1. melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal; 

2. melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul;  

3. memperingatkan bahaya akibat penebangan liar kepada masyarakat. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan perubahan pada 

permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi. Abrasi yang telah terjadi 

menimbulkan pantai-pantai yang sangat indah. Abrasi dapat pula menimbulkan 

masalah, contohnya air laut sampai ke daratan bahkan sampai ke pemukinan 

penduduk bahkan ada pula pulau-pulau kecil yang tenggelam. 

Pencegahan abrasi di pantai-pantai yang landai, yaitu dengan pelestarian 

hutan bakau di sepanjang pantai.  
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LAMPIRAN 2 

Media Gambar 

Gambar cara pencegahan banjir, erosi, abrasi, longsor 
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LAMPIRAN 3 

Lembar Kerja Kelompok 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar : 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

 Pertemuan I 

1  2    3     

           

           

           

           

  4         

           

    5       

           

           

           

 

Soal: 

1. Sistem penebangan pohon yang benar.  

2. Lubang peresapan air yang dibuat pada tanah untuk mencegah banjir.  

3. Salah satu cara mencegah erosi. 

4. Penanaman kembali hutan yang gundul. 

5. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah. 
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 Pertemuan II 

1      2        

             

   4          

  3           

             

             

         7     

             

5             

             

6             

             

 

soal: 

1. penahan gelombang sekaligus tempat hidup ikan dan hewan laut lain. 

2. bahan yang dapat digunakan sebagai alat pemecah gelombang. 

3. salah satu usaha mencegah longsor di lahan gundul. 

4. penyebab abrasi. 

5. tanaman penyelamat pantai. 

6. tanah bertingkat-tingkat untuk mencegah longsor. 

7. daerah rawan longsor. 
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LAMPIRAN 4 

KUIS INDIVIDUAL 

 Pertemuan I 

Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan.  

Oleh karena itu yang harus kita lakukan …. 

a. membuang sampah di kebun 

b. membuang sampah di sungai 

c. membuang sampah di TPA 

d. membuang sampah di jalan 

2. Banjir dapat dicegah dengan cara …. 

a. membuat lahan terasering   c. membuat taman 

b. melakukan reboisasi    d. menanam bakau 

3. Banjir dapat dicegah dengan cara melakukan reboisasi. 

Yang dimaksud reboisasi adalah …. 

a. membuat penahan ombak 

b. membuat tanah menjadi bertingkat-tingkat 

c. menanami kembali hutan yang gundul 

d. mengolah sampah 

4. Erosi dapat membuat tanah menjadi tidak subur. Oleh karena itu harus kita 

cegah dengan cara …. 

a. membuang sampah pada tempatnya  c. membuat sengkedan 

b. membuat penahan ombak   d. melakukan penghijauan 

5. Di bawah ini merupakan cara mencegah banjir, kecuali …. 

a. membuat penahan ombak 

b. membuang sampah di TPA 

c. melakukan reboisasi 

d. melakukan penghijauan 

6. Yang dimaksud dengan reboisasi yaitu …. 

a. membuat pemecah ombak   c. membuat tanah bertingkat 

b. menanami kembali hutan gundul  d. menebang pohon besar 
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7. Yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah erosi, kecuali …. 

a. menanam pohon di hutan   c. membakar sampah 

b. melakukan penghijauan   d. menanam pohon di kebun 

8. Melakukan reboisasi merupakan usaha untuk mencegah …. 

a. gunung meletus    c. gempa bumi 

b. erosi      d. abrasi 

9. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya erosi …. 

a. menebang pohon yang banyak 

b. membuat bendungan 

c. bersama-sama menanam pohon 

d. membuang sampah ke sungai 

10. Banjir di Jakarta terus terjadi. Untuk mencegah banjir warga Jakarta harus …. 

a. membuang sampah di sungai 

b. membuat perumahan 

c. membuat lubang biopori 

d. menebangi pohon di sekitar rumah 

 

 Pertemuan II 

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar! 

1. Abrasi yaitu peristiwa terkikisnya daratan karena gelombang air laut. Abrasi 

dapat dicegah dengan cara …. 

a. memupuk tanaman  

b. menambang pasir pantai 

c. membuat sengkedan  

d. melestarikan terumbu karang 

2. Kita pasti tidak ingin daratan lama-lama menjadi laut. Oleh karena itu yang 

dapat kita lakukan untuk menyelamatkan pantai contohnya …. 

a. membuat terasering 

b. menanam pohon bakau di pesisir pantai 

c. melakukan sistem tebang pilih 

d. menghancurkan terumbu karang di sekitar pantai 
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3. Melakukan reboisasi dan penghijauan, membuat lahan sengkedan.  

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya …. 

a. banjir     c. abrasi 

b. longsor    d. tsunami 

4. Tebing yang gundul tidak dapat menahan air yang meresap ke tanah sehingga 

menyebabkan longsor. Peristiwa tersebut dapat dicegah dengan cara …. 

a. membuat penahan ombak 

b. membuat lahan terasering 

c. membuat bendungan 

d. membuat danau 

5. Untuk mencegah longsor pada bukit, sawah dibuat bertingkat-tingkat. Istilah/ 

nama lain tanah yang dibuat bertingkat-tingkat …. 

a. abrasi     c. sengkedan 

b. reboisasi    d. undakan 

6. Longsor menimbulkan banyak kerugian bagi manusia. Supaya tidak terjadi 

longsor pada daerah tebing, yang dapat kita lakukan, kecuali …. 

a. melakukan reboisasi   c. melakukan penghijauan 

b. membuat lahan terasering  d. membuat pemecah ombak 

7. Membuat penahan ombak seperti batu-batu besar dan membuat hutan bakau 

merupakan usaha mencegah terjadinya …. 

a. erosi     c. abrasi 

b. tsunami    d. reboisasi  

8. Tidak menebangi pohon di lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing 

merupakan usaha untuk mencegah terjadinya …. 

a. banjir     c. gempa bumi 

b. longsor    d. tsunami 

9. Ombak besar yang terus-terusan menghantam daratan akan menyebabkan 

terjadinya abrasi. Supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan di tepi pantai, 

yang dapat kita lakukan adalah …. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuat tanah bertingkat-tingkat 
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c. menebang bakau di tepi-tepi pantai 

d. membuat pemecah ombak 

10. Pemecah gelombang perlu dibuat di pesisir-pesisir karena dapat mengurangi 

kekuatan gelombang yang menerjang pantai. Yang dapat dijadikan penahan 

ombak contohnya, kecuali …. 

a. batu besar    c.pohon bakau 

b. beton semen    d. pohon kelapa 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Kompetensi Dasar :  

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor). 

Pertemuan I 

Indikator Ranah Bentuk Soal 
Nomor 

Soal 

10.3.1 Menjelaskan cara 

mencegah banjir. 

 

 

C2 
Pilihan ganda 

Uraian 

1 

1,2 

C4 Pilihan ganda 2 

C3 Pilihan ganda 3 

10.3.2 Mengidentifikasi upaya 

pencegahan erosi 

C2 Pilihan ganda 4 

C4 
Pilihan ganda 

Uraian 

5 

2 

 

Pertemuan II 

Indikator Ranah Bentuk Soal 
Nomor 

Soal 

10.3.1 Menjelaskan upaya 

pencegahan longsor 

 

 

C3 
Pilihan ganda 

Uraian 

1,3 

1,2 

C2 
Pilihan ganda 

Uraian 

2 

1 

10.3.2 Menjelaskan cara 

mencegah abrasi 

C2 Pilihan ganda 4 

C4 Uraian 2 

C3 
Pilihan ganda 

Uraian 

5 

3 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI INDIVIDU 

 Pertemuan I 

Pilihlah jawaban yang paling benar!  

1. Untuk mencegah terjadinya banjir, yang harus kita lakukan contohnya …. 

a. membuang sampah ke selokan 

b. membuat sengkedan 

c. menebangi pohon di sekitar rumah 

d. membersihkan sungai dari sampah 

2. Banjir dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu 

harus dicegah dengan cara sebagai berikut, kecuali …. 

a. menanam pohon di hutan 

b. melakukan penghijauan 

c. melakukan reboisasi 

d. menebang pohon sembarangan 

3.  

 

Gambar di atas bertujuan untuk mencegah …. 

a. erosi      c. banjir 

b. abrasi      d. longsor 

4. Untuk mencegah terjadinya erosi, maka kita harus …. 

a. membuang sampah di jalan 

b. membuang sampah pada tempatnya 

c. menebang pohon di hutan 

d. melakukan penghijauan 

5. Erosi menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu harus dicegah 

dengan cara, kecuali …. 

a. menanam pohon di hutan 
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b. melakukan reboisasi 

c. melakukan sistem tebang pilih 

d. menebang pohon sembarangan 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

1. Bagaimana usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? 

2. Erosi dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Mengapa hal itu terjadi 

dan bagaimana cara mencegahnya? 

3. Apakah yang dimaksud sistem tebang pilih? 

 

 Pertemuan II 

Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1.  

 

Perhatikan gambar di atas! 

Di beberapa pantai yang memiliki ombak besar, diletakkan beton-beton di tepi 

pantai seperti pada gambar di atas. Fungsinya yaitu untuk mencegah 

terjadinya …. 

a. erosi     c. longsor 

b. abrasi     d. banjir 

2. Abrasi menyebabkan kerusakan lingkungan karena daratan dapat terkikis 

gelombang air laut. Agar daerah pantai tidak semakin sempit maka usaha yang 

dapat dilakukan adalah …. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. melestarikan terumbu karang 

c. membuat terasering pada lahan miring 

d. memberi pupuk pada tanaman 
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3. Pantai yang indah dapat menjadi sumber pendapatan suatu daerah karena 

dapat dimanfaatkan untuk wisata, mencari ikan serta hewan laut lainnya di 

sekitar pantai, dll. Supaya pantai tidak rusak karena ombak, di tepi pantai 

dapat pula ditanami …. 

a. pohon kelapa 

b. pohon jati 

c. pohon bakau 

d. pohon mahoni 

4. Longsor yaitu peristiwa meluncurnya tanah karena lahan gundul yang tidak 

dapat menahan air hujan. Agar tidak terjadi longsor, usaha yang dapat kita 

lakukan …. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. menanam pohon di lahan yang kosong 

c. membersihkan sungai 

d. merawat terumbu karang 

5.  

 

Di daerah bukit atau pegunungan, sawah dibuat bertingkat-tingkat seperti pada 

gambar. Fungsi dari terasering/ sengkedan tersebut yaitu untuk mencegah 

terjadinya …. 

a. banjir      c. longsor 

b. erosi      d. abrasi 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Di beberapa pantai sering terlihat diletakkan batuan-batuan besar atau pondasi 

dari semen. Apakah kegunaannya? 
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2. Pelestarian hutan bakau di daerah pantai dapat mencegah terjadinya abrasi. 

Mengapa hutan bakau bisa mencegah abrasi? 

3. Apa yang dimaksud dengan tersering/ sengkedan?   
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LAMPIRAN 7 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan I     Pertemuan II 

1. Terasering     1. Terumbu karang 

2. Reboisasi     2. Beton 

3. Erosi     3. Reboisasi 

4. Abrasi     4. Gelombang 

5. Bakau     5. Sengkedan 

 

Kunci Jawaban Kuis 

Pertemuan I     Pertemuan II 

1. d      1. c 

2. b      2. b 

3. c      3. c 

4. c      4. b 

5. b      5. c 

6. d      6. d 

7. b      7. a 

8. d      8. b 

9. c      9. c 

10. d      10. b 

 

Kunci Jawaban Evaluasi 

Pertemuan I 

Pilihan Ganda 

1. d 

2. d 

3. c 

4. d 

5. d 
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Uraian 

1. Menanam banyak pohon, membuang sampah pada tempatnya, membuat 

biopori. 

2. Karena lapisan tanah subur sudah terkikis air/angin. Untuk mencegahnya 

maka kita harus menanami lahan yang gundul. 

3. Menebang pohon yang sudah tua dan menggantinya dengan menanam pohon 

baru/ yang masih muda. 

 

Kunci Jawaban Evaluasi 

Pertemuan II 

Pilihan Ganda 

1. b 

2. b 

3. c 

4. b 

5. c 

Uraian 

1. Sebagai pemecah ombak, untuk mencegah terjadinya abrasi. 

2. Karena dapat menahan ombak. 

3. Tanah yang dibuat bertingkat-tingkat/ berundak-undak untuk mencegah 

longsor. 

 

Penilaian 

(a) Soal pilihan ganda tiap soal skor 2, jadi skor maksimal 10. 

(b) Soal uraian tiap soal skor 5, jadi skor maksimal 15. 

 

 

  

Skor maksimal = 10+15 = 25 Nilai = B ×100 

 25 
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI 

KETERAMPILAN GURU 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 1 Siklus I 

 

Nama guru  : Elisa Wijayanti 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Perubahan Lingkungan Fisik 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 April 2013 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

 

a. Menyusun RPP √ 

3 
b. Menyusun penggal silabus √ 

c. Menyiapkan media  √ 

d. Menyiapkan sumber belajar - 

2. Membuka 

pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa - 

2 
b. Menyampaikan apersepsi √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Memotivasi siswa - 

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

dengan powerpoint 

a. Kejelasan ucapan √ 

3 

b. Menguasai materi pembelajaran √ 

c. Materi sesuai tujuan pembelajaran - 

d. Penggunaan media power point untuk 

memperjelas materi 

√ 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Membuat daftar kelompok siswa √ 

3 

b. Mengumumkan pembagian kelompok 

siswa 

√ 

c. Mengatur tempat duduk siswa √ 

d. Membimbing siswa dalam menempati 

masing-masing kelompok 

 

- 



209 
 

 

5. Memberikan 

masalah berupa soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Soal sesuai indikator √ 

3 

b. Soal didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

√ 

c. Siswa memahami cara pengerjaan soal - 

d. Masalah sesuai tingkat berpikir siswa √ 

6. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

a. Menjelaskan aturan berdiskusi √ 

2 

b. Berkeliling membimbing setiap 

kelompok 

√ 

c. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya  

- 

d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

- 

7. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi dan tanya 

jawab 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

√ 

3 

b. Memberi kesempatan kelompok lain 

menanggapi 

√ 

c. Membantu siswa memperjelas 

jawaban yang ditemukan 

- 

d. Memberi siswa kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Penguatan verbal (mengucapkan kata-

kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) 

√ 

2 

b. Penguatan gestural (dengan gerakan 

dan ekspresi tubuh: acungan jempol, 

dll.) 

√ 

c. Penguatan berupa tanda atau benda 

(sertifikat penghargaan kelompok) 

- 

d. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

- 

9. Menutup 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran √ 

2 
b. Melakukan evaluasi √ 

c. Memberikan motivasi - 

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah Skor  23    Kategori  Baik (B) 

 

 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

  

Observer, 

 

Dita Indah P., S.Pd. 

NIP. - 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 2 Siklus I 

 

Nama guru  : Elisa Wijayanti 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Akibat Perubahan Lingkungan Fisik 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

 

a.  Menyusun RPP √ 

3 
b. Menyusun penggal silabus √ 

c. Menyiapkan media  √ 

d. Menyiapkan sumber belajar - 

2. Membuka 

pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa - 

3 
b. Menyampaikan apersepsi √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Memotivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

dengan powerpoint 

a. Kejelasan ucapan √ 

4 

b. Menguasai materi pembelajaran √ 

c. Materi sesuai tujuan pembelajaran √ 

d. Penggunaan media power point untuk 

memperjelas materi 

√ 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Membuat daftar kelompok siswa √ 

3 

b. Mengumumkan pembagian kelompok 

siswa 

√ 

c. Mengatur tempat duduk siswa √ 

d. Membimbing siswa dalam menempati 

masing-masing kelompok 

 

- 
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5. Memberikan 

masalah berupa soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Soal sesuai indikator √ 

4 

b. Soal didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

√ 

c. Siswa memahami cara pengerjaan soal √ 

d. Masalah sesuai tingkat berpikir siswa √ 

6. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

a. Menjelaskan aturan berdiskusi √ 

3 

b. Berkeliling membimbing setiap 

kelompok 

√ 

c. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya  

√ 

d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

- 

7. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi dan tanya 

jawab 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

√ 

3 

b. Memberi kesempatan kelompok lain 

menanggapi 

√ 

c. Membantu siswa memperjelas 

jawaban yang ditemukan 

- 

d. Memberi siswa kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Penguatan verbal (mengucapkan kata-

kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) 

√ 

3 

b. Penguatan gestural (dengan gerakan 

dan ekspresi tubuh: acungan jempol, 

dll.) 

√ 

c. Penguatan berupa tanda atau benda 

(sertifikat penghargaan kelompok) 

√ 

d. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

- 

9. Menutup 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

√ 

3 b. Melakukan evaluasi √ 

c. Memberikan motivasi √ 

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah Skor  29    Kategori  Baik (B) 

 

 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

Observer, 

 

Dita Indah P., S.Pd. 

NIP. - 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 1 Siklus II 

 

Nama guru  : Elisa Wijayanti 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

Hari/Tanggal  : Senin, 15 April 2013 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

 

a. Menyusun RPP √ 

4 
b. Menyusun penggal silabus √ 

c. Menyiapkan media  √ 

d. Menyiapkan sumber belajar √ 

2. Membuka 

pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa √ 

4 
b. Menyampaikan apersepsi √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Memotivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

dengan powerpoint 

a. Kejelasan ucapan √ 

3 

b. Menguasai materi pembelajaran √ 

c. Materi sesuai tujuan pembelajaran √ 

d. Penggunaan media power point untuk 

memperjelas materi 

- 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Membuat daftar kelompok siswa √ 

3 

b. Mengumumkan pembagian kelompok 

siswa 

√ 

c. Mengatur tempat duduk siswa √ 

d. Membimbing siswa dalam menempati 

masing-masing kelompok 

 

- 
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5. Memberikan 

masalah berupa soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Soal sesuai indikator √ 

4 

b. Soal didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

√ 

c. Siswa memahami cara pengerjaan soal √ 

d. Masalah sesuai tingkat berpikir siswa √ 

6. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

a. Menjelaskan aturan berdiskusi √ 

3 

b. Berkeliling membimbing setiap 

kelompok 

√ 

c. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya  

- 

d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

√ 

7. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi dan tanya 

jawab 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

√ 

4 

b. Memberi kesempatan kelompok lain 

menanggapi 

√ 

c. Membantu siswa memperjelas 

jawaban yang ditemukan 

√ 

d. Memberi siswa kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Penguatan verbal (mengucapkan kata-

kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) 

√ 

3 

b. Penguatan gestural (dengan gerakan 

dan ekspresi tubuh: acungan jempol, 

dll.) 

√ 

c. Penguatan berupa tanda atau benda 

(sertifikat penghargaan kelompok) 

√ 

d. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

- 

9. Menutup 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran √ 

3 
b. Melakukan evaluasi √ 

c. Memberikan motivasi √ 

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah Skor  31    Kategori  Sangat Baik (A) 

 

 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

 

Observer, 

 

Dita Indah P., S.Pd. 

NIP. - 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 2 Siklus II 

 

Nama guru  : Elisa Wijayanti 

Nama SD  : SD Islam Al Madina Semarang  

Kelas/Semester : IV / 2 

Materi   : Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 April 2013 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penskoran : 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor tampak  

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : jika ada 1 deskriptor tampak/ tidak ada deskriptor tampak 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

1. Mempersiapkan 

prapembelajaran 

 

a. Menyusun RPP √ 

4 
b. Menyusun penggal silabus √ 

c. Menyiapkan media  √ 

d. Menyiapkan sumber belajar √ 

2. Membuka 

pembelajaran 

a. Mengkondisikan siswa √ 

4 
b. Menyampaikan apersepsi √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

d. Memotivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

dengan powerpoint 

a. Kejelasan ucapan √ 

4 

b. Menguasai materi pembelajaran √ 

c. Materi sesuai tujuan pembelajaran √ 

d. Penggunaan media power point untuk 

memperjelas materi 

√ 

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

a. Membuat daftar kelompok siswa √ 

3 

b. Mengumumkan pembagian kelompok 

siswa 

√ 

c. Mengatur tempat duduk siswa √ 

d. Membimbing siswa dalam menempati 

masing-masing kelompok 

 

- 
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5. Memberikan 

masalah berupa soal 

yang didesain 

dengan Crossword 

Puzzle 

a. Soal sesuai indikator √ 

4 

b. Soal didesain dengan media 

Crossword Puzzle 

√ 

c. Siswa memahami cara pengerjaan soal √ 

d. Masalah sesuai tingkat berpikir siswa √ 

6. Membimbing siswa 

melakukan diskusi 

kelompok 

a. Menjelaskan aturan berdiskusi √ 

3 

b. Berkeliling membimbing setiap 

kelompok 

√ 

c. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya  

√ 

d. Mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

- 

7. Membimbing siswa 

melaksanakan 

presentasi dan tanya 

jawab 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

√ 

4 

b. Memberi kesempatan kelompok lain 

menanggapi 

√ 

c. Membantu siswa memperjelas 

jawaban yang ditemukan 

√ 

d. Memberi siswa kesempatan bertanya √ 

8. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Penguatan verbal (mengucapkan kata-

kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) 

√ 

4 

b. Penguatan gestural (dengan gerakan 

dan ekspresi tubuh: acungan jempol, 

dll.) 

√ 

c. Penguatan berupa tanda atau benda 

(sertifikat penghargaan kelompok) 

√ 

d. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

√ 

9. Menutup 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran √ 

3 
b. Melakukan evaluasi √ 

c. Memberikan motivasi √ 

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah Skor  33    Kategori  Sangat Baik (A) 

 

 

Skor Keterampilan Guru Kategori Kriteria 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik A 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup C 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang D 

 

Observer, 

 

Dita Indah P., S.Pd. 

NIP. - 
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LAMPIRAN 4 

HASIL OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AR 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1.22 

2 ANP 4 3 3 4 2 2 2 2 2 24 2.67 

3 AKA 2 1 2 2 2 2 1 2 1 15 1.67 

4 AN 3 3 3 4 3 3 2 2 3 26 2.89 

5 BK 4 1 3 4 3 2 2 3 2 24 2.67 

6 DAP 2 1 1 2 1 2 2 2 1 14 1.56 

7 DYI 1 3 1 1 1 2 2 2 1 14 1.56 

8 FLA 2 1 3 3 2 2 1 3 2 19 2.11 

9 FTA 4 4 3 4 3 3 2 4 4 31 3.44 

10 HPR 1 3 1 1 2 3 2 3 2 18 2.00 

11 HRH 2 3 3 3 2 1 2 4 2 22 2.44 

12 ISA 2 1 2 3 2 2 2 3 2 19 2.11 

13 KRPI 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21 2.33 

14 LAF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1.11 

15 MCMN 2 3 2 4 3 1 1 3 4 23 2.56 

16 MNR 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1.11 

17 MAG 1 2 1 2 1 1 1 2 1 12 1.33 

18 RAM 4 3 3 3 3 2 2 2 4 26 2.89 

19 RAP 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1.22 

20 RAA 1 2 2 3 1 1 1 3 3 17 1.89 

21 RIAM 2 3 2 3 1 2 2 1 4 20 2.22 

22 WHP 3 2 1 2 2 3 2 3 2 20 2.22 

23 ZJ 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 2.56 

Jumlah 50 49 44 59 43 42 38 56 49 429 47.78 

Rata-rata 2.17 2.13 1.91 2.56 1.87 1.83 1.65 2.43 2.13 18.65 2.08 

 

 Observer 1                Observer 2 

       

       Ana Esti Ikasari                    Rizka Rais 

       NIM. 1401409167        NIM. 1401409347 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No. Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AR 2 3 1 1 1 3 1 2 2 16 1.78 

2 ANP 2 1 1 2 2 1 3 3 4 19 2.11 

3 AKA 2 2 1 2 2 3 2 2 2 18 2.00 

4 AN 2 3 2 3 2 3 4 3 2 24 2.67 

5 BK 3 3 2 2 2 4 4 3 4 27 3.00 

6 DAP 2 1 1 1 1 1 2 2 3 14 1.56 

7 DYI 1 2 1 1 1 2 1 2 3 14 1.56 

8 FLA 3 3 2 3 3 2 2 3 4 25 2.78 

9 FTA 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 3.67 

10 HPR 2 2 2 2 2 4 3 3 2 22 2.44 

11 HRH 4 1 2 4 3 4 4 3 3 28 3.11 

12 ISA 3 1 2 3 3 3 2 2 2 21 2.33 

13 KRPI 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 2.67 

14 LAF 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 1.67 

15 MCMN 4 3 3 2 3 2 2 3 3 25 2.78 

16 MNR 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 2.22 

17 MAG 2 2 1 1 2 2 2 3 3 20 2.22 

18 RAM 3 3 2 2 2 2 3 2 2 21 2.33 

19 RAP 2 1 1 3 2 3 2 2 3 19 2.11 

20 RAA 3 1 2 2 2 2 2 2 3 18 2.00 

21 RIAM 4 3 3 2 3 2 2 2 3 24 2.67 

22 WHP 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 2.44 

23 ZJ 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 2.89 

Jumlah 60 49 45 53 50 58 57 58 64 495 55 

Rata-rata 2.61 2.13 1.96 2.30 2.17 2.52 2.48 2.52 2.78 21.52 2.4 

 

Observer 1                Observer 2 

       

       Ana Esti Ikasari                    Rizka Rais 

       NIM. 1401409167        NIM. 1401409347 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AR 3 1 1 2 2 3 1 3 2 18 2 

2 ANP 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2.56 

3 AKA 3 4 2 4 3 3 2 2 2 25 2.78 

4 AN 4 3 2 4 4 4 2 4 4 31 3.44 

5 BK 4 3 3 2 3 3 1 4 4 27 3 

6 DAP 2 1 1 2 2 3 3 3 3 20 2.22 

7 DYI 2 4 2 2 2 3 3 2 3 23 2.56 

8 FLA 2 4 3 4 3 4 3 3 4 30 3.33 

9 FTA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

10 HPR 3 3 3 2 4 3 3 4 3 28 3.11 

11 HRH 2 3 3 4 3 3 2 3 3 26 2.89 

12 ISA 2 3 2 2 3 3 2 4 2 23 2.56 

13 KRPI 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 2.78 

14 LAF 1 1 1 1 1 3 1 3 2 14 1.56 

15 MCMN 3 3 3 2 3 3 2 4 3 26 2.89 

16 MNR 2 4 2 2 3 3 3 3 3 25 2.78 

17 MAG 3 3 3 3 2 3 2 4 4 27 3 

18 RAM 2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 2.56 

19 RAP 1 4 2 3 2 3 2 3 2 22 2.44 

20 RAA 2 3 4 4 3 3 3 4 3 29 3.22 

21 RIAM 4 4 3 2 3 4 2 3 2 27 3 

22 WHP 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3.11 

23 ZJ 4 3 3 2 4 3 2 4 4 29 3.22 

Jumlah 62 70 58 60 65 73 55 75 67 585 65 

Rata-rata 2.69 3.04 2.52 2.61 2.83 3.17 2.4 3.26 2.91 25.43 2.83 

 

Observer 1                Observer 2 

 

       Ana Esti Ikasari                    Rizka Rais 

       NIM. 1401409167        NIM. 1401409347  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AR 3 4 1 2 2 3 2 2 3 22 2.44 

2 ANP 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3.22 

3 AKA 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30 3.33 

4 AN 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30 3.33 

5 BK 3 3 2 4 3 3 3 3 4 28 3.11 

6 DAP 2 4 2 2 2 3 3 4 3 25 2.78 

7 DYI 2 4 2 2 3 3 3 4 3 26 2.89 

8 FLA 2 3 3 4 3 4 4 3 4 30 3.33 

9 FTA 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3.89 

10 HPR 2 3 3 4 3 4 4 4 4 31 3.44 

11 HRH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3.11 

12 ISA 4 4 3 3 4 3 2 4 3 30 3.33 

13 KRPI 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 3.22 

14 LAF 2 1 3 2 2 3 3 4 3 23 2.56 

15 MCMN 3 3 4 4 3 3 2 3 4 29 3.22 

16 MNR 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31 3.44 

17 MAG 4 4 3 2 3 4 4 3 3 30 3.33 

18 RAM 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30 3.33 

19 RAP 2 3 3 4 3 3 3 4 3 28 3.11 

20 RAA 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 3.56 

21 RIAM 4 3 3 3 3 3 2 4 3 28 3.11 

22 WHP 2 4 3 4 4 3 4 3 3 30 3.33 

23 ZJ 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 3.56 

Jumlah 70 74 68 74 74 75 72 80 79 666 74 

Rata-rata 3.04 3.22 2.96 3.22 3.22 3.26 3.13 3.48 3.43 28.96 3.22 

 

Observer 1                Observer 2 

 

       Ana Esti Ikasari                    Rizka Rais 

       NIM. 1401409167        NIM. 1401409347 
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LAMPIRAN 5 

HASIL BELAJAR SISWA 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

NO. NAMA SISWA NILAI KUALIFIKASI 

1 AR 52 Tidak Tuntas 

2 ANP 52 Tidak Tuntas  

3 AKA 40 Tidak Tuntas 

4 AZN 76 Tuntas 

5 BK 92 Tuntas 

6 DAP 88 Tuntas 

7 DYI 52 Tidak Tuntas 

8 FA 52 Tidak Tuntas 

9 FAZ 92 Tuntas 

10 HPR 96 Tuntas 

11 HRH 68 Tidak Tuntas 

12 ISA 68 Tidak Tuntas 

13 KRP 80 Tuntas 

14 LAF 56 Tidak Tuntas 

15 MCM 80 Tuntas 

16 MNR 64 Tidak Tuntas 

17 MAG 48 Tidak Tuntas 

18 RAM 68 Tidak Tuntas 

19 RAP 64 Tidak Tuntas 

20 RAA 60 Tidak Tuntas 

21 RIA 80 Tuntas 

22 WHP 72 Tuntas 

23 ZJ 76 Tuntas 

 

KKM IPA = 70 

Siswa Tuntas = 10 

Tidak Tuntas = 13 
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Rata-rata Kelas = ∑ nilai : jumlah siswa = 1576 : 23 = 68,52 

Persentase Keuntasan Klasikal = 
10

23
 × 100% = 43,47% 

Nilai Tertinggi = 96 

Nilai Terendah = 40 

Rentang (R) = 96 – 40 = 56 

b = 1+ 3,3 log n = 1+3,3 log 23 = 1+4,49 = 5,49 

Interval (p) = R : b = 56: 5,49 = 10,2 ≈ 10 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus I Pertemuan 1 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

40-49 2 8,69% Tidak Tuntas 

50-59 5 21,74% Tidak Tuntas 

60-69 6 26,08% Tidak Tuntas 

70-79 3 13,04% Tuntas 

80-89 4 17,39% Tuntas 

90-100 3 13,04% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 

 

 

Semarang,    April 2013 

Kolaborator       Praktikan 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

NO. NAMA SISWA NILAI KUALIFIKASI 

1 AR 64 Tidak Tuntas 

2 ANP 92 Tuntas  

3 AKA 40 Tidak Tuntas 

4 AZN 100 Tuntas 

5 BK 84 Tuntas 

6 DAP 80 Tuntas 

7 DYI 76 Tuntas 

8 FA 80 Tuntas 

9 FAZ 88 Tuntas 

10 HPR 80 Tuntas 

11 HRH 92 Tuntas 

12 ISA 76 Tuntas 

13 KRP 92 Tuntas 

14 LAF 68 Tidak Tuntas 

15 MCM 60 Tidak Tuntas 

16 MNR 28 Tidak Tuntas 

17 MAG 72 Tuntas 

18 RAM 92 Tuntas 

19 RAP 80 Tuntas 

20 RAA 68 Tidak Tuntas 

21 RIA 80 Tuntas 

22 WHP 100 Tuntas 

23 ZJ 88 Tuntas 

 

KKM IPA = 70 

Siswa Tuntas = 17 

Tidak Tuntas = 6 
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Rata-rata Kelas = ∑ nilai : jumlah siswa = 1780 : 23 = 77,39 

Persentase Keuntasan Klasikal = 
17

23
 × 100% = 73,91% 

Nilai Tertinggi = 100 

Nilai Terendah = 28 

Rentang (R) = 100 – 28 = 72 

b = 1+ 3,3 log n = 1+3,3 log 23 = 1+4,49 = 5,49 

Interval (p) = R : b = 72: 5,49 = 13,11 ≈ 13 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus I Pertemuan 2 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

18-30 1 4,35% Tidak Tuntas 

31-43 1 4,35% Tidak Tuntas 

44-56 - - Tidak Tuntas 

57-69 4 17,39% Tidak Tuntas 

70-82 8 34,78% Tuntas 

83-95 7 30,43% Tuntas 

96-100 2 8,69% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 

 

 

Semarang,    April 2013 

Kolaborator       Praktikan 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

NO. NAMA SISWA NILAI KUALIFIKASI 

1 AR 68 Tidak Tuntas 

2 ANP 76 Tuntas 

3 AKA 84 Tuntas 

4 AZN 72 Tuntas 

5 BK 72 Tuntas 

6 DAP 72 Tuntas 

7 DYI 84 Tuntas 

8 FA 68 Tidak Tuntas 

9 FAZ 96 Tuntas 

10 HPR 88 Tuntas 

11 HRH 96 Tuntas 

12 ISA 68 Tidak Tuntas 

13 KRP 76 Tuntas 

14 LAF 72 Tuntas 

15 MCM 88 Tuntas 

16 MNR 68 Tidak Tuntas 

17 MAG 48 Tidak Tuntas 

18 RAM 92 Tuntas 

19 RAP 72 Tuntas 

20 RAA 80 Tuntas 

21 RIA 76 Tuntas 

22 WHP 84 Tuntas 

23 ZJ 88 Tuntas 

 

KKM IPA = 70 

Siswa Tuntas = 18 

Tidak Tuntas = 5 
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Rata-rata Kelas = ∑ nilai : jumlah siswa = 1788 : 23 = 77,74 

Persentase Keuntasan Klasikal = 
18

23
 × 100% = 78,26% 

Nilai Tertinggi = 96 

Nilai Terendah = 48 

Rentang (R) = 96 – 48 = 48 

b = 1+ 3,3 log n = 1+3,3 log 23 = 1+4,49 = 5,49 

Interval (p) = R : b = 48 : 5,49 = 8,74 ≈ 9 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus II Pertemuan 1 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

43-51 1 4,35% Tidak Tuntas 

52-60 - - Tidak Tuntas 

61-69 4 17,39% Tidak Tuntas 

70-78 8 34,78% Tuntas 

79-87 4 17,39% Tuntas 

88-96 6 26,07% Tuntas 

97-100 - - - 

Jumlah 23 100% - 
 

 

Semarang,    April 2013 

Kolaborator       Praktikan 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA CROSSWORD PUZZLE 

PADA SISWA KELAS IV SD ISLAM AL MADINA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

NO. NAMA SISWA NILAI KUALIFIKASI 

1 AR 88 Tuntas 

2 ANP 96 Tuntas 

3 AKA 76 Tuntas 

4 AZN 84 Tuntas 

5 BK 96 Tuntas 

6 DAP 92 Tuntas 

7 DYI 80 Tuntas 

8 FA 68 Tidak Tuntas 

9 FAZ 96 Tuntas 

10 HPR 80 Tuntas 

11 HRH 72 Tuntas 

12 ISA 80 Tuntas 

13 KRP 80 Tuntas 

14 LAF 92 Tuntas 

15 MCM 80 Tuntas 

16 MNR 88 Tuntas 

17 MAG 72 Tuntas 

18 RAM 100 Tuntas 

19 RAP 92 Tuntas 

20 RAA 72 Tuntas 

21 RIA 88 Tuntas 

22 WHP 88 Tuntas 

23 ZJ 96 Tuntas 

 

KKM IPA = 70 

Siswa Tuntas = 22 

Tidak Tuntas = 1 
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Rata-rata Kelas = ∑ nilai : jumlah siswa = 1956 : 23 = 85,04 

Persentase Keuntasan Klasikal = 
22

23
 × 100% = 95,65% 

Nilai Tertinggi = 100 

Nilai Terendah = 68 

Rentang (R) = 100 – 68 = 32 

b = 1+ 3,3 log n = 1+3,3 log 23 = 1+4,49 = 5,49 

Interval (p) = R : b = 32 : 5,49 = 5,83 ≈ 6 

Distribusi Frekuensi Nilai Siklus II Pertemuan 2 

Rentang 

Nilai 
Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

64-69 1 4,35% Tidak Tuntas 

70-75 3 13,04% Tuntas 

76-81 6 26,09% Tuntas 

82-87 1 4,35% Tuntas 

88-93 7 30,43% Tuntas 

94-100 5 21,74% Tuntas 

Jumlah 23 100% - 
 

 

Semarang,    April 2013 

Kolaborator       Praktikan 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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LAMPIRAN 6 

SKOR KEMAJUAN 

INDIVIDUAL 
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PENGHARGAAN TIM SIKLUS I PERTEMUAN 1 

TIM MARKISA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. W.H.P. 50 100 30 

2. D.Y.I. 60 70 20 

3. R.A.M. 50 60 20 

4. F.A. 40 70 30 

Total Skor Tim 100 

Rata-rata Skor Tim 25 

Penghargaan Tim Super Team 

 

TIM BUAH NAGA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. A.K.A. 60 70 20 

2. M.A.G. 60 60 20 

3. R.I.A. 90 50 5 

4. H.R.H. 75 80 10 

Total Skor Tim 55 

Rata-rata Skor Tim 13,75 

Penghargaan Tim Good Team 

 

TIM KELENGKENG 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. K.R.P 50 40 10 

2. L.A.F. 60 50 10 

3. A.N.P. 85 80 10 

4. A.Z.N. 65 70 10 

Total Skor Tim 40 

Rata-rata Skor Tim 10 

Penghargaan Tim Good Team 
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TIM ALPUKAT 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.C.M. 80 90 20 

2. B.K. 90 90 20 

3. H.P.R. 50 100 30 

Total Skor Tim 70 

Rata-rata Skor Tim 23,3 

Penghargaan Tim Super Team 

 

TIM APEL 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. D.A.P. 85 90 20 

2. R.A.P. 50 90 30 

3. F.A.Z. 87,5 80 10 

4. R.A.A. 40 50 20 

Total Skor Tim 80 

Rata-rata Skor Tim 20 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM MATOA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.N.R. 65 100 30 

2. A.R. 72,5 70 10 

3. I.S.A. 55 70 20 

4. Z.J. 70 70 20 

Total Skor Tim 80 

Rata-rata Skor Tim 20 

Penghargaan Tim Great Team 
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PENGHARGAAN TIM SIKLUS I PERTEMUAN 2 

TIM MARKISA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. W.H.P. 100 90 10 

2. D.Y.I. 70 90 30 

3. R.A.M. 60 80 10 

4. F.A. 70 100 30 

Total Skor Tim 80 

Rata-rata Skor Tim 20 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM BUAH NAGA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. A.K.A. 70 90 30 

2. M.A.G. 60 70 20 

3. R.I.A. 50 70 30 

4. H.R.H. 80 90 20 

Total Skor Tim 100 

Rata-rata Skor Tim 25 

Penghargaan Tim Super Team 

 

TIM KELENGKENG 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. K.R.P 40 80 30 

2. L.A.F. 50 60 20 

3. A.N.P. 80 90 10 

4. A.Z.N. 70 90 30 

Total Skor Tim 90 

Rata-rata Skor Tim 22,5 

Penghargaan Tim Super Team 
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TIM ALPUKAT 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.C.M. 90 80 10 

2. B.K. 90 90 20 

3. H.P.R. 100 90 10 

Total Skor Tim 40 

Rata-rata Skor Tim 13,3 

Penghargaan Tim Good Team 

 

TIM APEL 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. D.A.P. 90 90 20 

2. R.A.P. 90 80 10 

3. F.A.Z. 80 90 20 

4. R.A.A. 50 60 20 

Total Skor Tim 70 

Rata-rata Skor Tim 17,5 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM MATOA 

No. Anggota Skor Awal Skor kuis Poin Kemajuan 

1. M.N.R. 100 90 10 

2. A.R. 70 80 20 

3. I.S.A. 70 100 30 

4. Z.J. 70 90 30 

Total Skor Tim 90 

Rata-rata Skor Tim 22,5 

Penghargaan Tim Super Team 
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PENGHARGAAN TIM SIKLUS II PERTEMUAN 1 

TIM MARKISA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. W.H.P. 90 80 10 

2. D.Y.I. 90 100 30 

3. R.A.M. 90 100 30 

4. F.A. 100 100 30 

Total Skor Tim 100 

Rata-rata Skor Tim 25 

Penghargaan Tim Super Team 

 

TIM BUAH NAGA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. A.K.A. 90 70 5 

2. M.A.G. 70 60 10 

3. R.I.A. 70 70 20 

4. H.R.H. 90 70 5 

Total Skor Tim 40 

Rata-rata Skor Tim 10 

Penghargaan Tim Good Team 

 

TIM KELENGKENG 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. K.R.P 80 80 20 

2. L.A.F. 90 50 5 

3. A.N.P. 90 70 5 

4. A.Z.N. 90 80 10 

Total Skor Tim 40 

Rata-rata Skor Tim 10 

Penghargaan Tim Good Team 
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TIM ALPUKAT 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.C.M. 80 70 10 

2. B.K. 90 70 5 

3. H.P.R. 90 90 20 

Total Skor Tim 35 

Rata-rata Skor Tim 11,67 

Penghargaan Tim Good Team 

 

TIM APEL 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. D.A.P. 90 80 10 

2. R.A.P. 80 70 10 

3. F.A.Z. 90 90 20 

4. R.A.A. 60 90 30 

Total Skor Tim 70 

Rata-rata Skor Tim 17,5 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM MATOA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.N.R. 90 70 5 

2. A.R. 80 70 10 

3. I.S.A. 100 70 5 

4. Z.J. 90 80 10 

Total Skor Tim 30 

Rata-rata Skor Tim 7,5 

Penghargaan Tim Good Team 
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PENGHARGAAN TIM SIKLUS II PERTEMUAN 2 

TIM MARKISA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. W.H.P. 80 90 20 

2. D.Y.I. 100 90 10 

3. R.A.M. 100 80 5 

4. F.A. 100 80 5 

Total Skor Tim 40 

Rata-rata Skor Tim 10 

Penghargaan Tim Good Team 

 

TIM BUAH NAGA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. A.K.A. 80 90 20 

2. M.A.G. 60 70 20 

3. R.I.A. 70 80 20 

4. H.R.H. 70 90 30 

Total Skor Tim 90 

Rata-rata Skor Tim 22,5 

Penghargaan Tim Super Team 

 

TIM KELENGKENG 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. K.R.P 80 70 10 

2. L.A.F. 50 90 30 

3. A.N.P. 90 90 20 

4. A.Z.N. 80 80 20 

Total Skor Tim 80 

Rata-rata Skor Tim 20 

Penghargaan Tim Great Team 
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TIM ALPUKAT 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.C.M. 70 50 5 

2. B.K. 70 70 20 

3. H.P.R. 90 100 30 

Total Skor Tim 55 

Rata-rata Skor Tim 18,3 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM APEL 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. D.A.P. 80 90 20 

2. R.A.P. 70 80 20 

3. F.A.Z. 90 100 30 

4. R.A.A. 90 30 5 

Total Skor Tim 75 

Rata-rata Skor Tim 18,75 

Penghargaan Tim Great Team 

 

TIM MATOA 

No. Anggota Skor Awal Skor Kuis Poin Kemajuan 

1. M.N.R. 70 100 30 

2. A.R. 70 80 20 

3. I.S.A. 70 90 30 

4. Z.J. 80 90 20 

Total Skor Tim 100 

Rata-rata Skor Tim 25 

Penghargaan Tim Super Team 
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LAMPIRAN 7 

CATATAN LAPANGAN 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 1 

Hari  : Senin  

Tanggal : 8 April 2013 

Tempat :  Ruang kelas IV SD Islam Al Madina 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle : 

Pembelajaran dimulai pukul 12.50 WIB. Sebelum pembelajaran dimulai, 

guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan sesuai perencanaan, 

meliputi silabus, RPP, media serta laptop dan LCD untuk menyajikan materi. 

Guru mengawali pembelajaran dengan salam serta bersama-sama siswa membaca 

basmalah, kemudian guru mengecek jumlah siswa yang hadir. 

Guru memberikan apersepsi dengan bertanya, “apa akibatnya apabila 

semakin banyak hutan gundul?”, guru mengaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan yang sudah diketahui siswa dengan memanfaatkan gambar hutan gundul 

yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara garis besar agar siswa mengetahui arah pembelajaran yang 

dilakukan.  

Guru berusaha menggali informasi yang dimiliki siswa dengan 

menayangkan gambar lahan yang terkena erosi. Guru memancing siswa dengan 

pertanyaan pengertian erosi, penyebab dan akibatnya. Terlihat siswa belum 

banyak tahu yang dimaksud dengan erosi serta penyebab dan akibatnya. Guru 

menyajikan materi tentang erosi menggunakan slide power point untuk menarik 

perhatian siswa agar fokus pada materi yang disajikan guru. Selanjutnya guru 

menayangkan gambar pantai yang rusak karena abrasi. Guru bertanya pengertian, 

penyebab dan dampak abrasi untuk menggali pemahaman siswa. Siswa bersama-

sama dengan guru mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk 

menemukan jawabannya. 

Siswa berkelompok sesuai daftar kelompok yang dibacakan guru. Siswa 

segera menuju kelompoknya tetapi ada juga siswa yang tidak setuju dengan 
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pembagian kelompok dari guru, tetapi akhirnya tetap mau berkelompok setelah 

diberi penjelasan guru. Setiap kelompok mendapatkan lembar kerja yang didesain 

dengan media crossword puzzle. Siswa mendengarkan cara pengisian lembar kerja 

kelompok dan memberi nama tim dengan nama buah-buahan. Setelah waktu 

pengerjaan selesai, guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. Siswa lain yang tidak maju menanggapi hasil presentasi. Guru 

memberikan penguatan berupa tepuk tangan/ acungan jempol bagi siswa yang 

berani maju. Selesai mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan kuis 

individual untuk menambah poin bagi kelompok masing-masing. 

Selesai mengerjakan kuis, lembar kuis dikumpulkan kepada guru dan 

dikoreksi oleh guru di rumah karena keterbatasan waktu. Kemudian guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang belum 

dipahami tetapi siswa tidak ada yang berani menyampaikan pendapatnya.  

Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

bertanya jawab seputar materi yang baru saja dipelajari. Guru membagikan 

lembar tes individu untuk mengukur hasil belajar siswa. Setelah selesai 

mengerjakan siswa mengumpulkan kembali lembar evaluasi kepada guru dan 

bersiap untuk pulang. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa, selesai berdoa guru mengucapkan  salam. 

 

Semarang, 8  April 2013 

Kolaborator       Peneliti 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 2 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 10 April 2013 

Tempat :  Ruang kelas IV SD Islam Al Madina 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle : 

 

Guru mengucapkan salam sebagai tanda pembelajaran akan dimulai 

kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi dengan 

bertanya, “bencana apa yang sering melanda kota Jakarta ketika musim penghujan 

tiba?”, guru menampung jawaban siswa kemudian menayangkan gambar banjir 

melalui LCD dengan slide power point untuk memusatkan perhatian siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran secara garis besar agar siswa mengetahui 

arah pembelajaran yang dilakukan dan mengetahui kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran hari itu. Guru menayangkan gambar peristiwa banjir dan 

longsor kemudian siswa mengidentifikasi penyebab serta dampaknya dengan 

bimbingan guru melalui kegiatan tanya jawab.  

Siswa berkelompok sesuai daftar kelompok yang dibacakan guru. Setiap 

kelompok mendapatkan lembar kerja yang didesain dengan media crossword 

puzzle. Siswa mendengarkan cara pengisian lembar kerja kelompok dan memberi 

nama tim dengan nama buah-buahan. Setelah waktu pengerjaan selesai, guru 

menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Siswa 

lain yang tidak maju menanggapi hasil presentasi. Guru memberikan penguatan 

berupa tepuk tangan/ acungan jempol bagi siswa yang berani maju. Selesai 

mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan kuis individual untuk 

menambah poin bagi kelompok masing-masing. 

Siswa bersama guru mencocokkan kuis kemudian guru mencatat skor 

kemajuan individu, lalu dirata-rata dengan anggota lain di kelompoknya. Guru 

memberikan sertifikat penghargaan untuk “Good Team”, “Super Team” dan 



243 
 

 

“Great Team”. Perwakilan kelompok diminta maju ke depan untuk menerima 

sertifikat penghargaan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

bertanya jawab seputar materi yang baru saja dipelajari. Guru membagikan 

lembar tes individu untuk mengukur hasil belajar siswa. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam dan bacaan hamdalah bersama-sama. 

 

 

Semarang, 10  April 2013 

Kolaborator       Peneliti 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan 1 

Hari  : Senin 

Tanggal : 15 April 2013 

Tempat :  Ruang kelas IV SD Islam Al Madina 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle : 

 

Pembelajaran dimulai pukul 12.50 WIB. Sebelum pembelajaran dimulai, 

guru menyiapkan perangkat pembelajaran. Tetapi pada hari tersebut listrik padam 

sehingga guru tidak menggunakan LCD. Sebagai gantinya guru menggunakan 

gambar untuk memperjelas materi. Guru mengawali pembelajaran dengan salam 

serta bersama-sama siswa membaca basmalah, kemudian guru mengecek jumlah 

kehadiran siswa. 

Guru memberikan apersepsi dengan bertanya, “bagaimana perasaan kalian 

ketika menyaksikan berita di televisi tentang korban banjir? Apa yang bisa kita 

lakukan untuk mencegah terjadinya banjir?”. Siswa tampak antusias menjawab 

pertanyaan guru. Hampir sebagian besar siswa mengangkat tangan berebut ingin 

menjawab. Guru menampung jawaban siswa kemudian menyimpulkan jawaban 

pertanyaan apersepsi tersebut. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa agar bersungguh-sungguh mempelajari materi ini supaya nilai 

evaluasinya bisa mencapai KKM. 

Siswa ditunjukkan gambar bencana banjir, kemudian bersama-sama 

dengan guru mengidentifikasi penyebab banjir. Guru menampung jawaban semua 

siswa kemudian menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Guru 

bertanya kepada siswa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

banjir. Guru menunjuk beberapa siswa kemudian menyimpulkan jawabannnya 

dan menuliskan di papan tulis. Selanjutnya siswa diperlihatkan gambar lahan yang 

terkena erosi. Guru menanyakan peristiwa yang terjadi pada gambar dan 

penyebabnya dengan menunjuk beberapa siswa untuk menjawab. Guru menunjuk 
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siswa lain, menanyakan usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa 

pada gambar. 

Siswa berkelompok sesuai daftar kelompok yang dibacakan guru. Setiap 

kelompok mendapatkan lembar kerja yang didesain dengan media crossword 

puzzle. Siswa mendengarkan cara pengisian lembar kerja kelompok dan memberi 

nama tim sesuai pertemuan sebelumnya. Setelah waktu pengerjaan selesai, guru 

menunjuk beberapa siswa untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

Siswa lain yang tidak maju, ditunjuk guru untuk menanggapi hasil presentasi. 

Guru memberikan penguatan berupa tepuk tangan/ acungan jempol bagi siswa 

yang berani maju. Selesai mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan kuis 

individual untuk menambah poin bagi masing-masing kelompok. 

Selesai mengerjakan kuis, siswa bersama guru mengoreksi jawaban hasil 

pekerjaan masing-masing. Secara bergiliran siswa ditunjuk membacakan soal 

beserta jawabannya. Setelah semua soal selesai dibahas, guru mencatat nilai yang 

diperoleh siswa untuk menentukan poin kemajuan individual yang akan dirata-

rata dengan anggota lain di kelompoknya. Kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

bertanya jawab seputar materi yang baru saja dipelajari. Guru membagikan 

lembar tes individu untuk mengukur hasil belajar siswa. Setelah selesai 

mengerjakan siswa mengumpulkan kembali lembar evaluasi kepada guru dan 

bersiap untuk pulang. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta ketua kelas 

memimpin doa, selesai berdoa guru mengucapkan  salam. 

 

Semarang, 15  April 2013 

Kolaborator       Peneliti 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 

 



246 
 

 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan 2 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 24 April 2013 

Tempat :  Ruang kelas IV SD Islam Al Madina 

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA melalui model STAD dengan media 

Crossword Puzzle : 

 

Pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB. Guru memulai pembelajaran 

dengan mengucapkan salam serta bersama-sama siswa membaca basmalah, 

kemudian guru mempresensi kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi 

dengan menunjukkan kawasan yang banyak pepohonan dan bertanya, “bagaimana 

cara mewujudkan lingkungan seperti pada gambar?”. Guru kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik dengan 

menyampaikan pentingnya mempelajari materi ini. 

Siswa mengamati gambar daerah longsor. Siswa dan guru bertanya jawab 

cara mencegah terjadinya longsor. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya. Siswa ditunjukkan gambar pantai yang rusak karena 

abrasi. Guru menanyakan penyebabnya serta cara mencegahnya. 

Siswa berkelompok sesuai daftar kelompok yang dibacakan guru. Setiap 

kelompok mendapatkan lembar kerja yang didesain dengan media crossword 

puzzle. Siswa mendengarkan cara pengisian lembar kerja kelompok. Setelah 

waktu pengerjaan selesai, guru menunjuk beberapa siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. Siswa lain yang tidak maju menanggapi 

hasil presentasi. Guru memberikan penguatan berupa tepuk tangan/ acungan 

jempol bagi siswa yang berani maju. Selesai mempresentasikan hasil diskusi, guru 

memberikan kuis individual untuk menambah poin bagi kelompok masing-

masing. 

Siswa bersama guru mencocokkan kuis kemudian guru mencatat skor 

kemajuan individu, lalu dirata-rata dengan anggota lain di kelompoknya. Guru 

memberikan sertifikat penghargaan untuk “Good Team”, “Super Team” dan 
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“Great Team”. Perwakilan kelompok diminta maju ke depan untuk menerima 

sertifikat penghargaan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

bertanya jawab seputar materi yang baru saja dipelajari. Guru membagikan 

lembar tes individu untuk mengukur hasil belajar siswa. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam dan bacaan hamdalah bersama-sama, serta 

memotivasi siswa agar belajar dengan bersungguh-sungguh. 

 

 

Semarang, 24 April 2013 

Kolaborator       Peneliti 

       

     Dita Indah P., S.Pd.            Elisa Wijayanti 

     NIP. -            NIM. 1401409040 
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LAMPIRAN 8 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Gambar 1 : Menyiapkan perangkat pembelajaran 

 

 

Gambar 2 : Guru menyampaikan apersepsi 
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Gambar 3 : Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

Gambar 4 : Menyampaikan materi 
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Gambar 5 : Membagi kelompok heterogen 

 

 

 

Gambar 6 : Membagikan Lembar Kerja Kelompok 
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Gambar 7 : Membimbing siswa berdiskusi 

 

 

Gambar 8 : Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Gambar 9 : Siswa mengerjakan kuis individual 

 

 

Gambar 10 : Penghargaan Kelompok 
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Gambar 11 : Menyimpulkan pembelajaran 

 

 

Gambar 12 : Siswa mengerjakan evaluasi 
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LAMPIRAN 9 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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