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ABSTRAK 

 
Wijaya, Adi. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dengan Media CD Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 

Semarang. SKRIPSI, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Purnomo, 

M.Pd., Pembimbing II: Desi Wulandari, S. Pd., M. Pd.  

 

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan pembelajaran IPA pada 

siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang yaitu keterampilan guru 

yang masih berperan aktif dalam menyampaikan informasi melalui metode 

ceramah, dalam pembelajaran guru kurang dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. Sehingga berdampak pada aktivitas siswa yaitu kurangnya minat 

siswa dalam pembelajaran IPA, keaktifan siswa kurang dan cenderung pasif. Hasil 

belajar IPA rendah. Hal ini ditunjukkan dari 38 siswa, 23 siswa (60,53%) 

mendapat nilai di bawah KKM yaitu <70 dan 15 siswa (39,47%) di atas KKM. 

Untuk memperbaiki hal tersebut peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dengan media CD 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VB 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang? Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VB 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang.  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 

VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Teknik pegumpulan data 

menggunakan tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian pada siklus I, keterampilan guru mendapatkan rata-rata 

skor 16 dengan kriteria baik. Pada siklus II meningkat rata-rata skor menjadi 27 

dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan rata-rata 

skor 16,49 dengan kriteria baik. Pada siklus II meningkat rata-rata skor menjadi 

23,26 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada 

siklus I ketuntasan siswa adalah 59,21%. Pada siklus II ketuntasan siswa 

meningkat menjadi 84,22%. 

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VB 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang pada pembelajaran IPA. Penerapan model 

pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

 

Kata kunci: Kualitas pembelajaran, STAD, CD pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, sehat jasmani, rohani, berkepribadian mantap, mandiri, 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan nasional 

juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan 

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan global. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Kompetensi mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) untuk SD/MI yang berisi bahwa Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada 
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pembelajaran IPA tersebut didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada tujuan kurikuler mata pelajaran 

IPA. 

Menurut Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP 2006) tujuan mata 

pelajaran IPA yaitu: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 

(2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang 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. 

Teori belajar konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah lebih 

dari mengingat. Peserta didik yang yang memahami dan mampu menerapkan 

pengetahuan yang telah dipelajari,  mereka harus mampu memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. 

Peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan konsep yang kompleks 
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ke dalam dirinya sendiri. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran,  Rifa’i RC dan Tri Anni (2009:137)  

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) dalam naskah akademik kajian kebijakan 

kurikulum mata pelajaran IPA masih banyak permasalahan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil laporan beberapa lembaga internasional, perkembangan 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Ini terbukti dari hasil TIMSS (Trends 

Internasional in Mathematics and Sciend Study) menunjukkan kemampuan siswa 

Indonesia dalam bidang IPA berada di urutan ke-38 (dari 40 Negara), masih 

minimnya pembelajaran IPA di SD belum melibatkan konsep-konsep ilmiah, baru 

terbatas pengungkapan gejala-gejala alam berupa fakta, seharusnya pembelajaran 

itu menekankan pemberian pengalaman langsung, kontekstual, berpusat pada 

siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator dengan memperkenalkan kerja 

ilmiah. Hasil penelitian PISA (The Programme for International Student 

Assessment) tahun 2000 dan tahun 2003 menunjukkan bahwa literasi sains anak-

anak Indonesia usia 15 tahun masing-masing berada pada peringkat ke 38 (dari 41 

negara) dan peringkat ke 38 dari (40 negara). Skor rata-rata pencapaian siswa 

ditetapkan sekitar nilai 500 dengan simpangan baku 100 point. Hal ini disebabkan 

kira-kira dua per tiga siswa di negara-negara peserta memperoleh skor antara 400 

dan 600 pada PISA 2003. Ini artinya skor yang dicapai oleh siswa-siswa 

Indonesia kurang lebih terletak di sekitar angka 400. Ini artinya bahwa siswa-

siswa Indonesia tersebut diduga baru mampu mengingat pengetahuan ilmiah 

berdasarkan fakta sederhana. 
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Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Sunoto pada tahun 2011 yang 

berjudul “Penerapan pembelajaran kooperatif model STAD untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar materi listrik siswa kelas VI”. Skripsi Universitas 

Negeri  Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif model STAD dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Hasil 

belajar siswa meningkat yaitu nilai rata-rata kelas dari 69,31 pada siklus I menjadi 

81,45 pada siklus II dan siswa yang berhasil dari 29,16% pada siklus I menjadi 

87,5% pada siklus II mata pelajaran IPA untuk materi listrik siswa kelas VI di 

SDN Sukoreno I Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan ditemukan beberapa permasalahan di 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Proses pembelajaran masih perlu 

ditingkatkan, antara lain keterampilan guru yang masih berperan aktif dalam 

menyampaikan informasi melalui metode ceramah. Guru tidak menerapkan model 

pembelajaran yang kooperatif untuk  membuat siswa belajar secara berkelompok. 

Guru juga kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran yang sudah cukup 

tersedia di sekolah. Sehingga berdampak pada aktivitas siswa yaitu kurangnya 

minat siswa dalam pembelajaran IPA, keaktifan siswa kurang dang cenderung 

pasif, dan siswa cepat merasa bosan dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. Akibatnya hasil belajar dalam pembelajaran IPA rendah, masih 

banyak siswa yang belum mencapai KKM. 

Hal itu didukung data dari hasil refleksi ulangan harian I, II, III siswa 

kelas VB pada mata pelajaran IPA semester I tahun 2012-2013, yaitu banyak 

ditemukan siswa yang mendapatkan hasil dibawah kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM) yaitu 70. Hal ini ditunjukkan dengan data nilai rata-rata 3 kali hasil 

ulangan harian siswa kelas VB menunjukkan bahwa dari jumlah siswa sebanyak 

38 siswa siswa yang mendapatkan nilai diatas 70 sebanyak 15 siswa ( 39,47% ) 

dan yang lainnya sejumlah 23 siswa ( 60,53 % ) mendapatkan nilai dibawah 70. 

Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai rata-rata terendah yaitu 58 dan nilai 

rata-rata tertinggi yaitu 87.  

Selain itu, suasana dan kondisi dalam pembelajaran di SDN Kalibanteng 

Kidul 01 belum kondusif karena jumlah siswa setiap kelas cukup banyak. Siswa 

sulit dikendalikan, siswa kurang berminat dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar, dan tanggung jawab siswa dalam diri individu masih kurang. 

Kurikulum yang digunakan di SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang yaitu KTSP, 

namun paradigma lama di mana guru merupakan pusat kegiatan belajar di kelas 

masih dipergunakan sehingga proses kegiatan belajar mengajar kurang dalam 

melibatkan siswa untuk belajar secara aktif. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sangat diperlukan 

suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Sehingga hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

dapat meningkat serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat tercapai 

dengan hasil yang optimal.  

Berdasarkan diskusi tim peneliti dengan guru kelas VB SDN Kalibanteng 

Kidul 01, untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang 

dapat mendorong keterlibatan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar 
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sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan kreativitas guru. 

Maka peneliti bersama tim kolaborasi memilih model pembelajaran kooperatif 

yaitu melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Bila dibandingkan 

dengan pembelajaran yang bersifat konvensional pembelajaran kooperatif ini 

memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pembelajaran kooperatif dilihat dari 

aspek siswa, adalah memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan 

membahas suatu pandangan, pengalaman, yang diperoleh siswa belajar secara 

bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Menurut Lie 

Anita (2004:28) kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya 

bagi kelangsungan hidup. Model STAD dikembangkan Slavin, dan merupakan 

salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di 

antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. 

Penggunaan media pembelajaran dapat digabungkan dalam pelaksanakan 

pembelajaran dengan model STAD pada tahap penyampaian materi ajar. Dalam 

hal ini media yang digunakan adalah media CD pembelajaran. Daryanto 

(2010:41) berpendapat bahwa CD atau compact disc dan juga DVD atau digital 

compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk 

merampingkan sistem penyimpanannya.  Media CD pembelajaran adalah salah 

satu bentuk media audio visual atau media yang dapat ditampilkan sekaligus 

diperdengarkan. CD pembelajaran merupakan sebuah media yang menegaskan 

sebuah format multimedia dapat dikemas dalam sebuah CD (Compact Disk). 

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran akan 
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lebih menarik, lebih interaktif, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan serta 

sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Adapun manfaat model STAD  dengan media CD pembelajaran yang 

diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik minat belajar 

siswa. Penggunaan model STAD juga memberikan inspirasi bagaimana seorang 

guru dapat menciptakan suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa. Metode 

pembelajaran ini juga menciptakan kompetisi yang sehat dalam pembelajaran 

sehingga siswa baik dalam kegiatan individu maupun dalam kegiatan kelompok 

akan lebih aktif dan bersemangat untuk mencapai prestasi yang terbaik. Selain itu, 

siswa akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk dirinya sendiri 

maupun dalam kelompok. Sehingga model STAD yang dipadukan dengan media 

CD pembelajaran akan memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar 

siswa.  Kualitas pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat 

ditingkatkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk memecahkan masalah 

tersebut peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul : “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Media CD Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas VB SDN 

Kalibanteng Kidul 01”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran pada siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan mengajar model 

kooperatif tipe STAD guru dalam pembelajaran IPA kelas VB SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Semarang? 

b. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA Kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang? 

c. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA pada 

siswa Kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang? 

 

1.3.  Pemecahan Masalah 

Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Menurut Slavin (2010:143), STAD terdiri atas lima 

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

rekognisi tim. Dengan mengadaptasi pendapat Slavin langkah-langkah yang 
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ditempuh dalam pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

 Sintaks STAD 

 

 

Tahap Sintaks STAD Kegiatan dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

1 Presentasi kelas 1. Guru menyampaikan indikator yang harus 

dicapai dengan berbantukan media CD 

pembelajaran 

2. Memberikan apersepsi dengan tujuan 

mengingatkan siswa terhadap meteri prasarat 

yang telah dipelajari berbantukan media CD 

pembelajaran 

3. Guru mempresentasikan materi dengan 

berbantukan media CD pembelajaran 

2 Tim 1. Tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kegiatan atau materi lainnya 

2. Dalam tim siswa saling membantu 

3. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator kegiatan tiap kelompok 

3 Kuis 1. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah 

guru memberikan presentasi para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. 

2. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. 

4 Skor kemajuan 

individual 

1. Tiap siswa diberikan skor “awal” yang 

diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut 

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang 

sama 

2. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin 

untuk tim mereka berdasarkan tingkat 

kenaikan skor kuis mereka dibandingkan 

dengan skor awal mereka 

5 Rekognisi tim 1. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan yang lain apabila skor rata-rata 

mereka mencapai kriteria tertentu 
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Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran kegiatan pembelajaran akan mengajak siswa untuk secara aktif 

dalam proses pembelajaran karena dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran yang 

didasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa dari kehidupan nyata dengan 

harapan akhirnya kualitas pembelajaran meningkat. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas VB di SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Semarang.   

1.3.2. Tujuan Khusus  

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan guru pada 

siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. 

b. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dalam meningkatkan aktivitas siswa pada 

siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada 

siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Guru 

a. Memberikan pengalaman kepada guru proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran. 

b. Membuat guru menjadi lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

1.5.2.2. Siswa 

a. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab siswa. 

c. Dapat membantu siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan   orang 

lain. 

1.5.2.3. Sekolah 

a. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dengan menggunakan inovasi-

inovasi kegiatan pembelajaran yang bermutu. 
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b. Memberikan masukan dalam  model pembelajaran terutama 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat belajar 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu adalah belajar. Seseorang telah 

dianggap belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan perilaku. 

Dapat dikatakan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa 

dalam hal kemampuan berperilaku. 

2.1.1.1. Pengertian belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). Menurut Gage dan Berliner (dalam Rifa’i RC dan Tri Anni 2009: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman.  Menurut Slavin (dalam Rifa’i RC dan 

Tri Anni 2009: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman.  Menurut Rifa’i RC dan Tri Anni (2009:82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang . Slameto (2003:2) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut: (1) kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) 

mengalami sendiri; (6) pengulangan; (7) materi pelajaran yang menantang; (8) 

balikan dan penguatan; (9) perbedaan individual. 

Teori belajar konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah lebih 

dari mengingat. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau kaidah yang siap untuk diambil atau diingat. Peserta didik harus membangun 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Peserta didik 

harus menemukan dan mentransformasikan konsep yang kompleks ke dalam 

dirinya sendiri. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, Slavin (dalam Rifa’i RC dan Tri Anni, 

2009:137). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses membangun pengetahuan yang dapat mengubah perilaku 

menuju ke arah baik dan kecakapan manusia selama periode waktu tertentu 

sebagai hasil dari pengalaman dan praktek secara langsung. Untuk mencapai 

perubahan perilaku dalam belajar, pembelajar harus mengetahui tujuan belajar. 

2.1.1.2. Ciri-ciri Belajar 

Dari semua pengertian tentang belajar dapat dikatakan bahwa belajar 

tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga meliputi seluruh 
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kemampuan individu. Menurut Baharuddin (2010:15) ciri-ciri belajar yang 

meliputi: 

a. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku (change behavior). Ini 

berarti, bahwa belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku. 

b. Perubahan perilaku relative permanent. Ini berarti, bahwa perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap. 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 

2.1.2. Hakikat pembelajaran 

Menurut Winataputra (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas 

dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran harus menghasilkan 

belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Isjoni 

(2011:14) menyatakan pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, 

bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilkukan siswa. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik 

(perorangan dan/atau kelompok) serta peserta didik (perorangan, kelompok, dan 
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komunitas) yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya. Isi 

kegiatan adalah bahan (materi) belajar yang bersumber dan kurikulum suatu 

program pendidikan. Proses kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan yang 

dilakukan pendidik dan siswa dalam pembelajaran. 

Briggs dalam Rifa’i dan Anni (2009:191) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta 

didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Unsur 

utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event 

sehingga terjadi proses belajar. Dengan demikian pendidikan, pengajaran, dan 

pembelajaran, mempunyai hubungan konseptual yang tidak berbeda. 

Menurut teori konstruktivitis, satu prinsip yang paling penting dalam 

pembelajaran adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa. siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberikan kesempatan bahwa 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi 

siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Nur (dalam 

Trianto, 2010:28) 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam 

sebuah proses belajar dan didalamnya dibutuhkan strategi dan media yang tepat 
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untuk mempermudah proses komunikasi dalam kegiatan belajar untuk 

membangun sebuah pengetahuan.  

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut 

Etzioni dalam Hamdani (2011:194), secara definitif efektifitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektifitas 

merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam 

maupun di luar diri seseorang. Efektifitas tidak hanya dilihat dari sisi 

produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisipersepsi atu sikap orangnya. 

Mendengar istilah kualitas, pemikiran tertuju pada benda atau keadaan yang baik. 

Menurut Glaser dalam Uno Hamzah (2011:153) kualitas lebih mengarah pada 

sesuatu yang baik. Sedangkan pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. 

Jadi, membicarakan kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta 

menghasilkan luaran yang baik pula.  

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

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

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran dan sistem pembelajaran di sekolah. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah suatu gambaran mengenai mutu atau baik buruknya hasil yang telah 

dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata pelajaran IPA 
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sesuai dengan tuntutan kurikuler yang indikatornya mencakup keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar.  

Untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPA dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran, peneliti 

menentukan tiga indikator sebagai dasar acuan penelitian. Ketiga indikator 

tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: (1) keterampilan guru; (2) aktivitas siswa; 

dan; (3) hasil belajar. Indikator kualitas pembelajaran tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

2.1.3.1. Keterampilan Guru 

Dalam proses  Belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan Slameto (2003:97). Guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk mrembantu proses 

perkembangan siswa. untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan diperlukan berbagai ketrampilan. Keterampilan dasare mengajar 

(Teaching Skills), merupakan suatu karaktersistik umum dari seseorang yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui 

kegiatan. Menurut Rusman (2011:80) keterampilan dasar mengajar (teaching 

skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan 

khusus tang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. 

Menurut Rusman (2011:80), keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif 

indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni: 
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a. Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pelajaran. Membuka pelajaran atau (set induction) adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pemelajaran untuk 

menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental ataupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang akan dipelajariny, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek 

yang positif terhadap kegiatan belajar. Komponen-komponen membuka pelajaran, 

yaitu: (1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan Motivasi; (3) memberi acuan 

melalui berbagai usaha; dan (4) membuat kaitan atau hubungan diantara materi-

materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah 

dikuasai siswa. 

b. Keterampilan bertanya (Questioning Skills) 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara bertanya. Bertanya 

sangat biasa dilakukan oleh siswa dalam tiap kesempatan, untuk itu guru harus 

mampu memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut Uzer Usman dalam Rusman (2011:82), 

berkenaan dengan memberikan pertanyaan yang baik terdapat beberapa ciri, yaitu: 

(1) jelas dan mudah dimengerti oleh siswa; (2) berisi informasi yang cukup agar 

siswa dapat menjawab pertanyaan; (3) difokuskan pada suatu masalah atau tugas 

tertentu; (4) berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan; (5) berikan pertanyaan kepada selurus siswa secara merata, 

(6) berikan respon yang ramah dan menyenangkan; dan (7) tuntunlah jawaban 
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siswa. Komponen-komponen dalam bertanya meliputi: (1) pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) pemberian acuan; (3) fokus pertanyaan; 

(4) pemindahan giliran; (5) penyebaran; (6) pemberian waktu berpikir; (7) 

pemberian tuntunan. 

c. Keterampilan memberikan penguatan (Reinforcement Skills) 

Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha 

yang telah dilakukannya. Guru yang baik harus slalu memberikan penguatan baik 

dalam bentuk penguatan verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan baik sebagai 

suatu tindakan dorongan sehingga perbuatan tersebut terus diulang. Ada empat 

cara dalam memberikan penguatan (reinforcement) yaitu:  

1) Penguatan kepada pribadi tertentu 

Penguatan harus jelas kepada siapa ditujukan, yaitu dengan cara 

menyebutkan namanya, sebab jika tidak jelas akan tidak efektif. 

2) Penguatan kepada kelompok siswa 

Caranya dengan memberikan penghargaan kepada kelompok siswa yang 

dapat menyelesaiakan tugas dengan baik. 

3) Pemberian penguatan dengan cara segera 

Penguatan seharusnya diberikan sesegera mungkin setelah munculnya 

tingkah laku siswa yang diharapkan. 
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4) Variasi dalam penggunaan  

Jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada 

satu jenis saja karena akan menimbulkan kebosanan, dan lama kelamaan akan 

kurang efektif. 

d. Keterampilan mengadakan variasi (Variation Skills) 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar-mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid 

sehingga, dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukan 

ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Ada tiga prinsip penggunakan 

keterampilan mengadakan variasi yang perlu diperhatikan guru, yaitu: (1) variasi 

hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan; (2) variasi harus digunakan secara lancar dan 

berkesinambungan; (3) direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan 

dalam RPP. 

e. Keterampilan menjelaskan (explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang 

terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama 

kegiatan menjelaskan. Komponen dalam ketrampilan menjelaskan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Merencanakan 

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang terencana. Guru sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu membuat perencanaan, baik itu 

berupa silabus maupun RPP. Di dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga 

kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

2) Penyajian suatu penjelasan 

Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan 

memerhatikan hal-hal berikut ini: (1) kejelasan; (2) penggunaan contoh dan 

ilustrasi; (3) pemberian tekanan; dan (4) penggunaan balikan. Berkenaan dengan 

keterampilan menjelaskan; ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 

(1) keterkaitan dengan tujuan; (2) relevan antara penjelasan dengan materi; (3) 

kebermaknaan; (4) dinamis; (5) penjelasan dilakukan dalam kegiatan 

pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

siswa secara berkelompok. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam 

membimbing diskusi kelompok, yaitu: (1) memusatkan perhatian pada tujuan dan 

topik diskusi; (2) memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman; 

(3) menganalisis pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) 

memberikan kesempatn untuk berpartisipasi; (6) menutup diskusi; dan (7) hal-hal 

yang perlu dihindarkan adalah mendominasi pembicaraan dalam diskusi; seta 

membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 
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g. Keterampilan mengelola kelas 

Menurut uzer usman (2009:97) pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bela terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Suatu 

kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan 

sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan 

untuk mencapai tujuan pengajaran. Komponen komponen dalam mengelola kelas 

adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur bila siswa melakukan tindakan yang menyimpang, memberikan 

penguatan. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

oiptimal, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remidial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat 

menggunakan strategi: (1) modifikasi tingkah laku; (2) guru dapat 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok; dan (3) 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

h. Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa.  Peran guru dalam pembelajaran 
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perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, 

konselor dan sekaligus sebagai peserta kegiatan. Komponen-komponen yang 

perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorangan ini adalah: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan 

mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (4) 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

i. Keterampilan menutup pelajaran (Closure Skills) 

Menutup pelajaran (Closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.  

Komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan oleh Uzer Usman 

(2009:93) yaitu: 

1) Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan 

2) Melakukan evaluasi antara lain dengan car mendemonstrsikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, dan mengeksplorasi pendapat 

siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru adalah 

keterampilan yang bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru 

sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata pelajaran 
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IPA yang indikatornya meliputi: (1) menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran); (2) melakukan apersepsi (keterampilan bertanya); (3) 

membimbing pembentukan kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dan keterampilan mengelola kelas); (4) menyampaikan materi 

dengan  menggunakan CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan); 5) 

Membimbing siswa dalam diskusi kelompok (keterampilan memibimbing diskusi 

kelompok kecil dan pembelajaran perseorangan); 6) mengadakan kuis 

(keterampilan mengadakan variasi); 7)  Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi (Keterampilan memberikan 

penguatan); 8) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

Guru merupakan kunci dari keberhasilan sebuah pembelajaran. Dalam 

pembelajaran keterampilan guru sangat dituntut, tanpa adanya keterampilan guru 

proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang 

maksimal. Oleh karena itu sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran maka peneliti menetapkan 

indikator keterampilan guru yang mencakup seluruh keterampilan dasar mengajar 

guru. 

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis 

akktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim dilakukan di sekolah-
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sekolah tradisional. Paul B. Diedrich dalam  Sardiman (2011:101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,  

mengeluaekan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activites, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bemain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi.  Jika berbagai 

macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah akan lebih 

dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimaldan bahkan akan memperlancar peranannya sebagai pusat dan 

transformasi kebudayaan. 



27 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa 

dalam pembelajaran model kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

pada mata pelajaran IPA yang indikatornya meliputi: (1) kesiapan siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran (emotional activities); (2) menanggapi apersepsi 

(oral activities); (3) memperhatikan Informasi dari CD pembelajaran (Visual 

activities, listening activities); (4) antusias dalam diskusi Tim (emotional 

activities, listening activities); (5) siswa mempresentasikan hasil diskusi Tim 

(motor activities dan mental activities); (6) menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain (mental activities)  (7) menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (mental 

activities, writing acctivities); (8) aktif dalam mengerjakan kuis (writing activities, 

mental activities). 

 Penelitian ini peneliti tidak memasukkan salah satu dari macam-macam 

kegiatan siswa yaitu drawing activities ke dalam indikator aktivitas siswa. 

Aktivitas yang termasuk di dalamnya seperti menggambar, membuat grafik dan 

diagram tidak termasuk dalam langkah pembelajaran yang akan berlangsung. 

Sehingga kegiatan drawing activities tidak sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

menggunakan media CD pembelajaran.  

2.1.3.3. Hasil Belajar  

Menurut Rifa’i dan Ani (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 
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Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh peserta didik. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta 

didikan. Tujuan peserta didikan merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku 

yang diinginkan atu deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah 

terjadi, menurut Gerlach dan Ely dalam Rifa’i dan Anni (2009:85).  

Benyamin S. Blom dalam Rifa’i dan Anni (2009:86) menyampaikan 

bahwa terdapat tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Berikut ini dikemukakan unsur-

unsur yang terdapat dalam ketiga ranah hasil belajar tersebut (Sudjana, 2009:50) 

2.1.3.3.1. Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemamapuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup enam kategori, yaitu:   

a. Pengetahuan (knowledge) 

pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

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

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

menjelaskan kembali, menunjukkan, menuliskan, memilih, mengidentifikasi, 

mendefinisikan.  

b. Pemahaman (comprehention)  

Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari 

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

ini antara lain; membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan, 
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memperkirakan, memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, menuliskan 

kembali, melukiskan dengan kata-kata sendiri.  

c. Penerapan (aplikasi) 

Aplikasi mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan 

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

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

mendemonstrasikan, mengungkapkan, menjalankan, menggunakan, 

menghubungkan, mengerjakan, mengubah, menunjukkan proses, memodifikasi, 

mengurutkan.    

d. Analisis 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Tingkah laku 

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

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

membedakan, menghubungkan, memilih alternatif. 

e. Sintesis  

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan kemampuan bagian-

bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. Tingkah laku operasional 

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

menggabungkan, menghimpun, menyusun, mencipta, merancang, 

mengkonstruksi, mengorganisasi kembali, merevisi, menyimpulkan, 

menghubungkan, mensistematis.  
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f. Penilaian (evaluasi) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

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

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

menilai, membandingkan, mempertimbangkan, mempertentangkan, menyarankan, 

mengeritik, menyimpulakan, mendukung, menberikan pendapat. 

Konsep tersebut mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan jaman serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin 

Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya 

dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam 

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

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

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

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

konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukan kategori baru 

yaitu creating yang sebelumnya tidak ada. 
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Diagram 2.1: Taksonomi Bloom 

Setiap kategori dalam Revisi Taksonomi Bloom terdiri dari subkategori 

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

Kata-kata kunci itu seperti terurai di bawah ini 

 Mengingat : mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, mengulangi , menemukan kembali dsb. 

 Memahami : menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, 

membandingkan, menjelaskan, mebeberkan dsb. 

 Menerapkan : melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi 

dsb 

 Menganalisis : menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun 

ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, 

mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, 

mengintegrasikan dsb. 

http://www.iaincirebon.ac.id/maksum/wp-content/uploads/2012/05/Taksonomi-Bloom-2.jpg
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 Mengevaluasi : menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menilai, 

menguji, mebenarkan, menyalahkan, dsb. 

 Berkreasi : merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, 

menggubah dsb. 

(http://www.iaincirebon.ac.id/maksum/?p=14) 

2.1.3.3.2. Hasil Belajar Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti atensi/perhatian terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi bvelajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar. Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe 

hasil belajar, yaitu;         

a. Receiving (penerimaan)  

Penerimaan mengacu pada keinginan peserta didik untuk  menghadirkan 

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

sebagainya). 

b.  Responding (jawaban) 

yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang 

datang dari luar. 

c. Valuing (penilaian) 

yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 

stimulus tadi. 

 

http://www.iaincirebon.ac.id/maksum/?p=14
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d. Organisasi (pengorganisasian)  

yakni pengembangan nilai kedalam satu nilai organisasi, termasuk 

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

niali yang telah dimilikinya. 

e. Internalisasi nilai (karakteristik nilai) 

yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, 

yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

2.1.3.3.3. Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar ranah psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill), kemampuan benrtindak individu (seseorang). Ada enam tingkat 

keterampilan yakni:           

a. Gerakan refleks (ketermpilan pada gerakan yang tidak sadar) 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c. Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain. 

d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan no descursive komunukasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor dalam 
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pembelajaran model kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada 

mata pelajaran IPA yang indikatornya meliputi ranah kognitif C1 sampai C4 

(mengingat, memahami, menerapkan dan menganalis).  

2.1.4. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.4.3.1. Pengertian IPA 

Menurut Purnell’s : Concise Dictionari of Science (1983) dalam (Srini 

M.Iskandar 2001: 2) tercantum definisi “ Science is the broad of human 

knowledge, acquired by systematic observatiaon and exsperiment, and 

hypotheses” artinya Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan manusia yang 

luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta 

dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-

teori dan hipotesis-hipotesis. 

Webster’s :New Collegiate Dictionary (1981)  dalam (Srini M. Iskandar 

2001:2) menyatakan ”Natural science is knowledge concerned with the physical 

world and its phenomena” yang artinya Ilmu Pengetauan Alam adalah 

pengetahuan tentang alam dan gejala-gejalanya. 

Dari penjelsan di atas,  Ilmu Pengetahuan Alam ialah ilmu yang 

mempelajari alam dan gejala-gejalanya yang dilakukan oleh manusia dengan cara 

observasi dan eksperimen yang sistematis, serta dijelaskan dengan aturan-aturan, 

hukum-hukum, perinsip-perinsip,teori-teori dan hipotesis-hipotesis. 

Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi produk, proses dan dari 

segi pengembangan sikap (Sri Sulistyorini, 2010:9-10). Artinya, belajar IPA 

memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan 
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sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait. Ini berarti bahwa 

proses belajar mengajar IPA seharusnya menbgandung ketiga dimensi IPA 

tersebut.  

a. IPA 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. Buku teks IPA merupakan body of knowledge dari IPA. Dalam 

pengajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya 

memnfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar merupakan 

sumber belajar yang paling otentik dan tidak akan habis digunakan. 

Dalam pembelajaran IPA sebagai contoh produk dapat dilihat dari 

pengetahuan dan konsep yang didapat siswa mengenai konsep peristiwa alam 

yaitu semua jenis aktivitas alam, macam-macam bencana alam di indonesia,  

sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dipergunakan oleh 

manusia dan mahkluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan konsep 

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Siswa 

mempelajari materi pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran.  

b. IPA sebagai proses 

IPA sebagai proses tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk anak SD 

metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan 

harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk paduan yang lebih utuh sehingga 

anak SD dapat melakukan penelitian sederhana. Di samping itu, pentahapan 
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pengembangannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses penelitian atau 

atau eksperimen, yaitu: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) interpretasi; (4) prediksi 

(5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) merencanakan dan melaksanakan 

penelitian; (8) inferensi; (9) aplikasi; dan (10) komunikasi. 

Jadi, pada hakikatnya dalam proses mendapatkan  IPA diperlukan 

sepuluh keterampilan dasar. Oleh karena itu, jenis-jenis keterampilan dasar yang 

diperlukan dalam proses mendapatkan IPA disebut juga “keterampilan proses”. 

Untuk memahami suatu konsep, siswa tidak diberitahu oleh guru, tatapi guru 

memberi peluang kepada siswa untuk memperoleh dan menemukan konsep 

melalui pengalaman siswa dengan mengembangkan keterampilan dasar melalui 

percobaan dan membuat kesimpulan  

Sebagai contoh IPA sebagai proses adalah siswa melakukan klasifikasi 

dan komunikasi mengenai peristiwa alam di indonesia dan macam-macam sumber 

daya alam, menarik kesimpulan. Kegiatan pembelajaran IPA dengan materi 

peristiwa alam dan sumber daya alam dilakukan melalui langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran. 

c. IPA sebagai pemupukan sikap 

Sikap ilmiah pada alam sekitar setidak-tidaknya ada sembilan aspek yang 

dapat dikembangkan pada anak usia SD/MI, 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 berpikir bebas; (9) sikap kedisiplinan diri. 



37 

 

 

 

Contoh sikap ilmiah yang nampak dalam pembelajaran IPA pada materi 

peristiwa alam dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran adalah (1) sikap ingin tahu, (2) sikap kerja sama yang nampak 

saat poses diskusi kelompok atau tim, (3) sikap bertanggung jawab yang berarti 

setiap siswa mempunyai tanggung jawab untuk memahami materi yang dipelajari 

untuk keberhasilan kelompok atau tim. 

d. IPA 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. Hasilnya sangat  

berperan bagi kehidupan manusia dalam melangsungkan kehidupannya 

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. 

(http://titiensatria.blogspot.com/2012/06/peran-ipa-dalam-perkembangan- 

teknologi.html) 

Contoh ipa sebagai teknologi adalah berkembangnya teknologi dalam 

kegiatan pertambangan yang dulunya menggunakan teknologi tradisional 

sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya teknologi modern seperti 
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mesin-mesin dan alat trasnsportasi pengangkut barang  hasil tambang yang lebih 

maju. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari alam sekitar dengan menerapkan metode ilmiah 

yang mencakup  aspek  produk, proses, dan pemupukan sikap serta teknologi. 

2.1.4.3.2. Pembelajaran IPA di SD 

Dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) telah disebutkan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

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

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Mata pelajaran IPA diharapkan menekankan pembelajaran 

Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk menerapkan konsep IPA secara bijaksana. 

Mata pelajaran IPA berhubungan dengan bagaimana memahami alam 

secara sistematis, juga merupakan wahana bagi peserta didik untuk memahami 
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diri dan alam sekitar, serta bagaimana memperlakukan alam sekitar guna menjaga 

kelestariannya. 

2.1.4.3  Teori Belajar Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan media 

CD Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPA di SD 

2.1.4.3.1. Teori Belajar Piaget 

Jean Piaget adalah seorang ilmuwan perilaku dari Swiss, ilmuwan yang 

sangat terkenal dalam penelitian mengenai perkembangan berpikir khususnya 

proses berpikir pada anak. 

Menurut Piaget setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya 

menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul 

skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat 

bergantung pada tahap sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap Sensori Motor (dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun) 

b. Tahap Pra-operasional (kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun) 

c. Tahap Operasi Konkrit (kurang lebih 7 sampai 11 tahun) 

d. Tahap Operasi Formal (kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun) 

 (http://hasanahworld.wordpress.com/2009/03/01/teori-belajar-kognitif/) 

Siswa SD yang secara umum berusia 7-11 tahun, secara perkembangan 

kognitif termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkrit. Tahapan ini 

ditandai dengan cara berpikir yang cenderung konkrit/nyata. Siswa mulai mampu 

berpikir logis, misalnya mengelompokkan, merangkaikan sederetan objek, dan 

menghubungkan satu dengan yang lain. Siswa masih berpikir tahap demi tahap 

tetapi belum dihubungkan satu dengan yang lain. Penerapan model pembelajaran 

http://hasanahworld.wordpress.com/2009/03/01/teori-belajar-kognitif/


40 

 

 

 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap siswa. Dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran maka siswa akan berpartisipasi aktif dan 

pembelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami, karena dengan media CD 

pembelajaran siswa akan mempelajari materi yang diajarkan secara lebih konkret 

dengan adanya materi-materi dalam CD pembelajaran. Hal ini sangat sesuai 

dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih berpikir secara 

konkrit/nyata. 

2.1.4.3.2. Teori Konstruktivisme 

Menurut pandangan teori rekonstruktivisme, belajar berarti 

mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan masukan yang masuk ke 

dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk 

menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan 

pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar yang bersifat 

konstruktif ini seperti halnya aktivitas belajar yang dilakukan oleh para ilmuan. 

Teori belajar konstruktivisme menyampaikan perubahan paradigma dari 

pendidikan berdasarkan aliran behaviorisme yang memfokuskan pada tujuan, 

tingkat pengetahuan, dan penguatan. Sementara itu teori konstruktivisme 

memfokuskan pada peserta didik mengkonstruksikan pengetahuaannya sendiri 

melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pada pemikiran itu, 

selanjutnya teori konstruktivisme menetapkan empat asumsi tentang belajar 

sebagai berikut: 
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a. Pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh siswa  yang terlibat dalam 

belajar aktif. 

b. Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang membuat 

representasi atas kegiatan sendiri.  

c. Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya kepada orang lain. 

d. Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa inti sari dari teori 

konstruktivisme adalah bahwa siswa harus menemukan dan mentranformasikan 

informasi komplek ke dalam dirinya sendiri. Teori ini memandang siswa sebagai 

individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-

prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah tidak 

digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa siswa harus terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

2.1.5.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Joyce& Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain Joyce& Weil (dalam Rusman, 

2011:132). Model pembelajaran itu dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru 
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boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk mencapai 

tujuan pembelajarannya. 

Model Pembelajaran ialah suatu kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran 

biasanya digunakan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dalam 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga dengan 

demikian kegiatan/proses pembelajaran yang dilakukan baik di sekolah maupun di 

luar sekolah, benar-benar merupakan suatu kegiatan bertujuan yang tertata secara 

sistematis. Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang bisa 

dipergunakan dalam pengembangan kurikulum, merancang materi pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran. Model-model pembelajaran biasanya disusun 

berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar atau pengetahuan.  

2.1.5.2. Unsur-unsur dalam Model Pembelajaran 

Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Joyce dan Weill (1986), 

bahwa setiap model pembelajaran memiliki karakteristik umum masing-masing, 

yang dibedakan menurut unsur-unsur, yakni sebagai berikut :  

a. Sintakmatik, 

b. Sistem Sosial dan Prinsip Reaksi, 

c. Sistem Pendukung, 

d. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring. 

Sintakmatik ialah tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran menurut model tertentu. Sistem sosial yang dimaksudkan ialah 
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siatuasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut. Prinsip reaksi 

ialah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan 

memperlakukan para pelajar termasuk bagaimana seharusnya memberi respon 

kepada mereka. Yang dimaksud dengan sistem pendukung ialah segala sarana, 

bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran 

tertentu. Sedangkan dampak instruksional ialah hasil belajar yang dicapai 

langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang 

diharapkan. Adapun dampak pengiringnya ialah hasil belajar lainnya yang 

dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana 

pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa adanya arahan 

langsung dari guru. (http://srihendrawati.blogspot.com/2012/02/model-

pembelajaran.html) 

2.1.5.3. Pengertian pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prisnsip dasar pembelajaran 

kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar 

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

pandai mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa kurang 

pandai dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan karena banyak teman 

yang membantu dan memotivasinya. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasar faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok 

kecil yang tingkat kemampuaannya berbeda. Dalam menyelesaiakan tugas 
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kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok 

belum mengusai bahan pelajaran (Isjoni, 2011:14) 

Rusman (2011:202) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Menurut 

Slavin (2010:100) bahwa pembelajaran kooperatif bukan hanya sebuah teknik 

pengajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, 

ini juga merupakan cara untuk menciptakan keceriaan, lingkungan yang pro-sosia 

di dalam kelas, yang merupakan salah satu manfaat penting untuk memperluas 

perkembangan interpersonal dan keefektifan siswa. Sunal dan Hans dalam Isjoni 

(2011:15) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara 

pendekatan atau serangkaian strategi khususdirancang untuk memberi dorongan 

kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Nurhadi dan 

senduk dalam Made Wena (2010:189) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar menciptakan interaksi yang 

silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, 

tetapi juga siswa.  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha 

memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar, disamping guru 

dan sumber belajar yang lainnya. 
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2.1.5.4. Karakteristik Model pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Perbedaaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai 

tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, 

tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya 

unsur kerja sama inilah yang menjadi khas dari pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif 

yaitu: (1) perspektif motivasi artinya penghargaan yang diberikan keopada 

kelompok yang dalam kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan 

keberhasilan kelompok. (2) perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap 

siswa akan saling membantu dalam belajar. (3) perspektif perkembangan kognitif 

artinya dengan adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan 

prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi menurut Sanjaya 

dalam Rusman (2011:206). 

Karakteristik atau ciri ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 
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Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan. (2) fungsi manajemen sebagao organisasi, menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran secara efektif. (3) fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik 

melalui bentuk tes maupun nontes 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara berkelompok, oleh karenanya prisip kebersamaan atau kerja sama perlu 

ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik, 

pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

d. Keterampilan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinterksi dan berkomunikasi dengan anggota 

lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.1.5.5. Model Pembelajaran kooperatif  Tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) 

Tipe ini dikembangkan oleh Slavin, dan merupakan tipe kooperatif yang 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi siantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 
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mencapai prestasi yang maksimal. Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim 

belajar yang terdiri dari siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis 

kelamin dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa 

bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah 

menguasai materi pelajaran. Selanjutnya semua siswa mengerjakan kuis 

mengenani materi secara sendiri-sendiri, dimana saat itu mereka tidak 

diperbolehkan saling membantu. Skor kuis para siswa dibandingkan dengan rata-

rata pencapaiaan mereka sebelumnya, dan kepada masing-masing tim akan 

diberikan poin berdasarkan tingkat kemajuan yang diraih siswa dibandingkan 

hasil yang mereka capai sebelumnya. Poin ini kemudian dijumlahkan untuk 

memperoleh skor tim, dan tim yang berhasil memperoleh skor kriteria tertentu 

akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lainnya. 

Menurut Slavin (2010:143), STAD terdiri atas lima komponen utama 

yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. 

a. Presentasi kelas 

Materi diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Ini merupakan 

pengajaran langsung seperti yang sering dilakukan atau diskusi. 

b. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama 

tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih 

khususnya lagi adalah mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis 

dengan baik.  
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c. Kuis 

Setelah guru memberikan presentasi, siswa akan mengerjakan kuis 

individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dan 

mengerjakan kuis. Sehingga setiap siswa bertanggung jawab secara individual 

untuk memahami materinya. 

d. Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepadatiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja 

lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

Tabel 2.1  

Skor Kemajuan Individual 

 

Skor kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

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 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

(Slavin, 2010:159)  

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga 

digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka. 
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Tabel 2.2 

Perhitungan Perkembangan Skor Kelompok 

 

No. Rata-rata skor Kualifikasi 

1. 0≤N≤5 _ 

2. 6≤N≤15 Tim yang baik (Good Team) 

3. 16≤N≤20 Tim yang baik sekali (Great Team) 

4. 21≤N≤30 Tim yang istimewa (Super Team) 

(Rusman, 2011:216)  

Suatu strategi pambelajaran mempunyai keunggulan dan kekurangan. 

Demikian pula dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa keunggulan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

b. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 

d. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 

Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan-kekurangan diantaranya sebagai berikut: 

a. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

b. Membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembagian kelompok sehingga 

pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 
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c. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

d. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kooperatif masih 

dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu yang lebih lama dapat diatasi 

dengan menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja 

secara efektif dan efisien. Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang 

kelas sesuai kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran tidak ada waktu 

yang terbuang untuk pembentukan kelompok dan penataan ruang 

kelas.Pembelajaran kooperatif memang memerlukan kemampuan khusus guru, 

namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan latihan terlebih dahulu. Sedangkan 

kekurangan-kekurangan yang terakhir dapat diatasi dengan memberikan 

pengertian kepada siswa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Oleh karena itu, siswa merasa perlu bekerja sama dan berlatih bekerja 

sama dalam belajar secara kooperatif.   

(http://fhajarwijayanthiviolet.blogspot.com/2012/02/model-pembelajaran-

kooperatif-student.html) 

2.1.6. Multimedia CD Pembelajaran 

2.1.6.1. Pengertian Multimedia CD Pembelajaran 

Menurut Ariani dan Haryanto (2010:25) multimedia adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video, animasi secara terintegrasi. Menurut Daryanto (2010:51) 

http://fhajarwijayanthiviolet.blogspot.com/2012/02/model-pembelajaran-kooperatif-student.html
http://fhajarwijayanthiviolet.blogspot.com/2012/02/model-pembelajaran-kooperatif-student.html
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Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linear dan multimedia 

interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi 

dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memlih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Sedangkan pembelajaran 

diartikan sebagai proses penciptaan yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar. Jadi dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar.  

Daryanto (2010:41) menyatakan  bahwa CD atau compact disc dan juga 

DVD atau digital compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio 

yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping 

keduanya memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak. Kualitas 

suara yang dihasilkan juga lebih bagus. Kualitas suara akan menurun atau bahkan 

hilang jika permukaan disc tergores, kotor berjamur, atau mengalami kerusakan 

lainnya. Alat yang diperlukan untuk memutar CD atau DVD adalah CD player 

atau DVD player. 

Media CD multimedia pembelajaran adalah salah satu bentuk media 

audio visual atau media yang dapat ditampilkan sekaligus diperdengarkan. 

Menurut Ariani dan Haryanto (2010:87-89), dalam perancangan CD multimedia 

ini, terlebih dahulu dilakukan penyusunan struktur materi pelajaran yang diambil 

dari silabus yang digunakan. Setelah struktur materi diselesaikan, dilakukan 

perancangan struktur CD multimedia pembelajaran. Struktur CD multimedia 

pembelajaran meliputi intro, menu utama, menu materi, menu soal, menu kuis, 
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halaman isi materi, halaman soal, halaman informasi, dan halaman penutup. 

Semua elemen dari struktur CD tersebut disusun sesistematis mungkin, hingga 

tercipta sebuah struktur CD multimedia pembelajaran. 

Langkah selanjutnya adalah membangun tampilan CD multimedia 

pembelajaran. Perancangan ini menggunakan berbagai aplikasi seperti adobe 

photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash Player, dan Macromedia Director 

(Jika mungkin). Setelah semua desain selesai, dilanjutkan proses pengisian 

materi ke dalam struktur desain. Setelah tahap pengisian materi diselesaikan, 

dilakukan evaluasi terhadap file multimedia tersebut. Setelah evaluasi, dilakukan 

proses burning ke dalam CD.  

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa multimedia CD 

pembelajaran adalah aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, 

keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, 

dan terkendali yang  disimpan dalam bentuk CD (compact disc) dengan tujuan 

merampingkan sistem penyimpanan dan menampung file lebih banyak. 

2.1.6.2. Manfaat Multimedia CD Pembelajaran 

Apabila multimedia digunakan secara tepat dan baik, akan memneri 

manfaat yang sangat besar bagi para guru dan siswa.  Secara umum manfaat yang 

dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah 

waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses 
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belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa 

dapat ditingkatkan. 

Menurut Daryanto (2010:52), manfaat multimedia pembelajaran akan 

doperoleh mengingat terdapat keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran, 

yaitu; 

a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti 

kuman, bakteri, elektron dan lain-lain 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mingkin dihardirkan di 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dan lain-lain. 

c. Menyajikan benda yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau lambat, 

seperti sistem tubuh manusia. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan. 

e. Menyajikan benda yang berbahaya seperti letusan gunung berapi. 

f. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

2.1.7.  Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD  dengan media  CD 

Pembelajaran Dalam Pembelajaran IPA di SD 

2.1.7.1. Pengertian  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif (Slavin, 2010:143). Menurut Slavin (2010:143), STAD terdiri atas lima 

komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 
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rekognisi tim. Dalam proses presentasi kelas tentang materi ipa yang diajarkan 

menggunakan bantuan media CD pembelajaran. 

Menurut Trianto (2010:28) menyatakan bahwa teori konstruktivisme 

menekankan siswa menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

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

apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori konstruktivisme ini, satu 

prinsip yang paling penting bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, 

dengan memberikan kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan ide-

ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA adalah sebuah model pembelajaran yang 

memadukan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

yang didalamnya terdapat lima lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, 

kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim berdasarkan teori konstruktivisme 

yang menekankan siswa untuk membangun pengetahuannnya sendiri. 

Tujuan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran adalah untuk membuat proses pembelajaran lebih 

menarik dan konkrit  dan untuk membuat proses pembelajaran yang lebih 

mengaktifkan siswa. Keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

diharapkan dapat meningkat. Selain itu dengan menerapkan model pembelajaran 

ini siswa diharapkan dapat mengembangkan karakter seperti: disiplin, tekun, 
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tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya diri, dan keberanian. 

Sehingga IPA, media CD pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mempunyai hubungan yang saling berpengaruh untuk menunjang proses 

pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2.1.7.2. Karakteristik  Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD  dengan 

media  CD Pembelajaran Dalam Pembelajaran IPA di SD 

a. Sintaks pembelajaran 

Dengan mengadaptasi pendapat dari Slavin, sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengamedia CD pembelajaran, yaitu:  presentasi kelas, tim, 

kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. Adapun aktivitas realistik 

dalam pembelajaran ipa pada materi peristiwa alam dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 2.3 

Sintaks pembelajaran STAD 

 

 

 

 

Tahap Sintaks STAD Kegiatan dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

1 Presentasi kelas 1. Guru menyampaikan indikator yang harus 

dicapai dengan berbantukan media CD 

pembelajaran 

2. Memberikan apersepsi 

3. Guru mempresentasikan materi peristiwa 

alam dan sumber daya alam dengan 

berbantukan media CD pembelajaran 

2 Tim 1. Tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kegiatan atau materi lainnya 

2. Dalam tim siswa saling berbagi tugas dan 

saling membantu 

3. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator kegiatan tiap kelompok 

3 Kuis 1. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah 

guru memberikan presentasi para siswa 

akan mengerjakan kuis individual. 

2. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. 

4 Skor kemajuan 

individual 

1. Tiap siswa diberikan skor “awal” yang 

diperoleh dari rata-rata kinerja siswa 

tersebut sebelumnya dalam mengerjakan 

kuis yang sama 

2. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan 

poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat 

kenaikan skor kuis mereka dibandingkan 

dengan skor awal mereka 

5 Rekognisi tim 1. Tim akan mendapatkan sertifikat atau 

bentuk penghargaan yang lain apabila skor 

rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu 
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b. Sistem Sosial 

Sistem sosial adalah pengajar harus dengan sengaja memilih jenis 

kegiatan dan mengatur siswa dengan merancang kegiatan yang utuh dan padat 

mengenai sesuatu proses. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada pembelajaran IPA terdapat peran guru, 

norma dan peran siswa. Dalam sistem sosial dalam pembelajaran guru lebih 

berperan sebagai fasilitator yang lebih menekankan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran tentunya ada norma dan aturan-aturan yang berlaku sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. Dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD siswa dituntut untuk bekerja dalam kelompok yang heterogen, 

sehingga dibutuhkan rasa saling mengnhormati, kerja sama, disiplin dan tanggung 

jawab terhadap kelompok. Selanjutnya sisea berperan sebagai pusat pembelajaran 

yang membangun pengetahuannya sendiri. Siswa berusaha membangun 

pengetahuan melalui kegiatan diskusi kelompok atau tim dan bertanggung jawab 

terhadap pengetahuannya untuk keberhasilan kelompok atau tim. Jadi ketiga unsur 

dari sistem sosial di atas saling berpengaruh satu sama lain dan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan  model pembelajaran yang diterapkan. 

c. Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

guru seharusnya melihat dan memperlakukan para pelajar, termasuk bagaimana 

seharusnya guru memberi respon terhadap mereka. Prinsip ini memberi petunjuk 

bagaimana seharusnya para guru menggunakan aturan permainan yang berlaku 
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pada setiap model. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran pada pembelajaran IPA menerapkan Komunikasi banyak 

arah. Komunikasi tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara guru 

dengan siswa tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi ini 

mengarah kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang 

optimal,sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif. Diskusi merupakan strategi 

yang dapat mengembangkan komunikasi ini. Dalam kegiatan mengajar, siswa 

memerlukan sesuatu yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan 

guru, teman, maupun dengan ligkungannya. Oleh karena itu,dalam proses belajar 

mengajar terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilannya yaitu 

pengaturan proses belajar mengajar dan pengajaran itu sendiri yang keduanya 

mempunyai ketergantungan untuk menciptakan situasi komunikasi yang baik 

yang memungkinkan siswa untuk belajar 

Dalam pembelajaran, keterampilan guru yang harus ada yaitu: (1) 

keterampilan membuka pelajaran; (2) keterampilan bertanya; (3) keterampilan 

memberikan penguatan; (4) keterampilan mengadakan variasi; (5) keterampilan 

menjelaskan; (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; (7) 

keterampilan mengelola kelas; (8) keterampilan pembelajaran perseorangan; (9) 

keterampilan menutup pelajaran. 

d. Sistem Pendukung 

Sistem pendukung, adalah segala sarana, bahuan dan alat yang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran.  Dalam model 
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pembelajaran ini dibutuhkan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar 

mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Sarana 

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

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

yang mendukung tentunya pembelajaran akan lebih menarik dan tidak 

membosankan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.   

e. Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring 

Hasil belajar atau pengalaman belajar dari sebuah proses pembelajaran 

dapat berdampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung pengajaran 

dinamakan dampak instruksional (instrucional effects) sedangkan dampak tidak 

langsung dari keterlibatan para siswa dalam berbagai kegiatan belajar yang khas 

yang dirancang oleh guru yang disebut dampak pengiring (nurturant effects). 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran terdapat dampak Instruksioal  dalam hal peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Sedangkan dampak pengiringnya adalah setelah selesai mengikuti 

pembelajaran ini, siswa diharapkan secara berangsur-angsur dapat 

mengembangkan karakter seperti: Disiplin (discipline), tekun (diligence), 

Tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), kerja sama 

(cooperation), toleransi (tolerance), percaya diri (confidence), keberanian 

(bravery). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utuh dari 

pengalaman belajar harus dapat menampilkan dampak instruksional dan dampak 
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pengiring. Dampak pengiring adalah pendidikan karakter bangsa yang harus 

dikembangkan, tidak dapat dicapai secara langsung, baru dapat tercapai setelah 

beberapa kegiatan belajar berlangsung. 

2.1.7.3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

dengan Menggunakan Media CD Pembelajaran 

Berdasarkan karakterisitiknya sebuah model pasti memiliki kelebihan 

dan kelemahannya. Uraian secara rinci kelebihan model ini ialah: 

a. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang 

substansial kepada  kelompoknya, dan posisi anggota kelompok adalah setara 

Allport (dalam Slavin, 2010:103). 

b. Menggalakkan interaksi secara aktif dan positif dan kerjasama anggota 

kelompok menjadi lebih baik  

c. Membantu siswa untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas rasial yang 

lebih banyak (Slavin, 2010:105) 

d. Melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping 

kecakapan kognitif  

e.  Peran guru juga menjadi lebih aktif dan lebih terfokus sebagai fasilitator, 

motivator dan evaluator  

f. Dalam model ini, siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar. Yaitu 

belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk 

belajar (Rusman, 2011: 203). 
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g. Dalam model ini, siswa saling membelajarkan sesama siswa lainnya atau 

pembelajaran oleh rekan sebaya (peerteaching) yang lebih efektif daripada 

pembelajaran oleh guru (Rusman, 2011:204) 

h. Pengelompokan siswa secara heterogen membuat kompetisi yang terjadi di 

kelas menjadi lebih hidup 

i. Prestasi dan hasil belajar yang baik bisa didapatkan oleh semua anggota 

kelompok 

j. Kuis yang terdapat pada langkah pembelajaran membuat siswa lebih 

termotivasi 

k. Kuis tersebut juga meningkatkan tanggung jawab individu karena nilai akhir 

kelompok dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan secara individu 

l. Adanya penghargaan dari guru, sehingga siswa lebih termotivasi untuk aktif 

dalam pembelajaran. 

m. Rusman (2011) menambahkan keunggulan model ini yaitu, siswa memiliki 

dua bentuk tanggung jawab belajar. Yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan 

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar (Rusman, 2011:203)  

n. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa dengan adanya CD 

pembelajaran sehingga tidak cepat bosan dan merasa jenuh dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

o. Siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan dengan media CD 

pembelajaran. 

Selain berbagai kelebihan, model STAD ini juga memiliki kelemahan. 

Semua model pembelajaran memang diciptakan untuk memberi manfaat yang 
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baik atau positif pada pembelajaran, tidak terkecuali model STAD ini. Namun, 

terkadang pada sudut pandang tertentu, langkah-langkah model tersebut tidak 

menutup kemungkinan terbukanya sebuah kelemahan, seperti yang dipaparkan di 

bawah ini.  

a. Berdasarkan karakteristik STAD jika dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional (yang hanya penyajian materi dari guru), pembelajaran 

menggunakan model ini membutuhkan waktu yang relatif lama, dengan 

memperhatikan tiga langkah STAD yang menguras waktu seperti penyajian 

materi dari guru, kerja kelompok dan tes individual/kuis. Penggunaan waktu 

yang lebih lama dapat sedikit diminimalisir dengan menyediakan lembar 

kegiatan siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas sesuai 

kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran tidak ada 

waktu yang terbuang untuk pembentukan kelompok dan penataan ruang 

kelas. 

b. Model ini memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru dituntut sebagai 

fasilitator, mediator, motivator dan evaluator. Dengan asumsi tidak semua 

guru mampu menjadi fasilitator, mediator, motivator dan evaluator dengan 

baik. Solusi yang dapat dijalankan adalah meningkatkan mutu guru oleh 

pemerintah seperti mengadakan kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat 

wajib dan tidak membebankan biaya kepada guru serta melakukan 
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pengawasan rutin secara insindental. Disamping itu, guru sendiri perlu lebih 

aktif lagi dalam mengembangkan kemampuannya tentang pembelajaran.  

c. Dibutuhkan pengetahuan lebih dalam pengoperasian media CD dan alat-alat 

pendukung lainnya. Jika guru tidak menguasai pengetahuan dan keterampilan 

tersebut maka akan mangalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Hal itu 

bisa diminimalisir dengan membekali setiap guru dan tenaga kependidikan 

dengan keterampilan dan pelatihan tentang penggunaan multimedia dan 

komputer secara umum dan media CD secara khusus. 

2.1.7.4. Hubungan antara Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

dengan Menggunkan Media CD Pembelajaran terhadap Keterampilan 

guru, Aktivitas siswa dan Hasil belajar 

Ada hubungan yang positif antara penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran terhadap keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Dengan demikian diindikasikan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar. Dengan demikian jika penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan menggunakan media CD pembelajaran baik maka keterampilan 

guru, aktifitas siswa dan hasil belajar juga akan baik. 

 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya terhadap model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 
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meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Adapun hasil penelitian sebagai 

berikut: 

a. Saryanti. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Kooperatif Tipe STAD berbasis lingkungan pada siswa kelas V SDN Karang 

Ayu 01 Semarang. Skripsi, Jurusan pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Hasil penelitian diperoleh data pada siklus I 

keterampilan guru mendapat skor rata-rata 23 dengan kategori baik dan 

meningkat menjadi skor 28 dengan kategori sangat baik pada siklus II. 

Aktivitas siswa meningkat dari rata-rata skor 16,7 dengan kategori baik pada 

siklus I menjadi rata-rata skor 23,05 dengan kategori sangat baik pada siklus 

II. Persentase ketuntasan belajar siswa juga meningkat dari 75,67% atau 28 

siswa dari 37 siswa pada siklus 1 menjadi 97,30% atau 36 dari 37 siswa pada 

siklus II. 

b. Sulistyono, Sri. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui 

Pendekatan Kooperatif Tipe Group Investigation Dengan Media CD 

Pembelajaran Pada Siswa Kelas V SDN Wonosari 03. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh rata-rata 30 dengan kategori baik, dan pada siklus II memperoleh 

rata-rata 36 dengan kategori sangat baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I 
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memperoleh  skor 30,07 dengan kategori baik, dan pada siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 38,55 dengan kategori sangat baik, (3) kualitas media pada 

siklus I memperoleh skor 14,5 dengan kategori baik, dan meningkat pada 

siklus II memperoleh skor 16 dengan kategori sangat baik,  (4) persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I 71,05% , dan meningkat pada siklus II 

menjadi 92,10% . 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Penelitian tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VB dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran 

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dari kajian teori di atas bahwa melalui model 

pembelajaran STAD yang membuat siswa lebih bersifat aktif untuk berinteraksi 

dengan guru, teman, maupun media atau alat peraga.  Adapun bagan kerangka 

berfikir sebagai berikut : 
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Bagan 2.1: Kerangka Berpikir 

 

 

1. guru yang masih berperan aktif dalam 

menyampaikan informasi dan kurang dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Keaktifan siswa kurang dan siswa cepat merasa 

bosan dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

3. Hasil belajar dalam pembelajaran IPA rendah. 
 

Kondisi 

awal 

Pemberian tindakan 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran: 

1. Guru melakukan presentasi atau menjelaskan 

materi IPA dengan  media CD pembelajaran 

2. Guru membentuk kelompok (tim) dengan 

anggota 4 -5 orang siswa 

3. Siswa berkumpul sesuai anggota tim masing-

masing 

4. Siswa dalam 1 tim mempelajari materi yang 

telah disampaikan oleh  guru,  mengerjakan  

soal  lembar  kerja   

5. Guru mengadakan kuis 

6. Guru menentukan skor kemajuan individual 

7. Guru melakukan rekognisi tim 

 

 

Tindakan 

1. Keterampilan guru dalam menyampaikan 

pembelajaran meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. 

3. Hasil belajar siswa meningkat. 

 

 

Kondisi 

akhir 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis tindakan sebagai 

berikut: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPA kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

c. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran 

IPA kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris Classroom Action Research, 

yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat 

tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut.  

PTK mempunyai banyak model. Ada beberapa macam pola pelaksanakan 

PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, tetapi yang paling terkenal ada 5 

(lima) model yaitu: Model Lewin, Model McKerman, Model Ebbut, Model Elliot, 

dan model Kemmis & Mc Taggart. Model yang digunakan dalam penelitia 

tindakan kelas ini adalah model Kurt Lewin. Model Kurt Lewin merupakan model 

yang selama ini menjadi acuan pokok dari berbagai model action resarch. Konsep 

pokok action researh menurut Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan 

(4) refleksi (reflecting). 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas yang terdiri atas 2 siklus. Dalam pelaksanaan PTK terdapat empat 
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tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Seperti yang 

digambarkan sebagai berikut berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1: Langkah PTK 

(Arikunto,  dkk,  2009 :16) 

Langkah-langkah:  

3.2.1. Perencanaan (planning)  

Tahap ini peneliti mejelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto,2009:17). Tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

a. Menelaah kompetensi dan indikator mata pelajaran IPA materi tentang 

peristiwa alam. 

b. Menyusun RPP IPA sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran. 

c. Menyiapkan media dan sumber belajar sebagai penunjang pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 
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e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siwa dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 

f. Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran. 

Perencanaan awal peneliti dan guru kolaborator bersama-sama menelaah 

terhadap mata pelajaran IPA di kelas VB kemudian peneliti menyusun rencana 

pembelajaran. 

3.2.2. Pelaksanaan tindakan (acting)  

Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasi dari perencanaan yang 

telah dipersiapkan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran. Guru harus 

ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi 

harus berlaku wajar, tidak dibuat-buat (Arikunto, 2011:18). Pelaksanakan 

tindakan ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Kompetensi dasar pada siklus I adalah mengidentifikasi peristiwa  

alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. Pada siklus II kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, 

dsb). 

3.2.3. Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat 

yang dilakukan secara teliti dan dan melakukan pencatatan secara sistematis 
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(Arikunto, 2009:30). Pelaksanaan tindakan atau kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan secara bersamaan dengan observasi atau pengamatan bersamaan. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi. 

3.2.4. Refleksi 

Refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk 

dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya (Poerwanti, dkk, 

2008:5.45). Dalam tahap ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil 

pengamatan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Apabila pada siklus 

sebelumnya belum menunjukkan peningkatan maka dimungkinkan akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya dan seterusnya. Jadi dalam refleksi akan 

ditentukan apakah penelitian itu berhenti di situ atau terus. 

 

3.3.   Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini direncanakan dalam beberapa siklus. 

Berikut ini merupakan perencanaan dalam siklus penelitian. 

3.3.1. Siklus 1 

3.3.1.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan 

perencanaan tindakan siklus 1 antara lain : 

a. Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa 

alam. 
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b. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

d. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa alam.  

3.3.1.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus 1 berlangsung selama 6x35 menit (2x 

pertemuan) dengan langkah-langkah: 

3.3.1.2.1. Pertemuan Pertama 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Guru menyiapkan sumber dan media belajar. 

B. Kegiatan awal (10 Menit) 

1. Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai. 

3. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai. 

4. Pemberian motivasi agar siswa lebih semangat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini. 
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C. Kegiatan inti (60 Menit) 

 eksplorasi 

1. Siswa diberi pertanyaan “ Siapa yang tahu peristiwa alam apa saja 

yang ada di Indonesia?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

alam dengan media CD pembelajaran (tahap presentasi kelas.) 

4. Guru menyampaikan materi peristiwa alam sesuai dengan 

indikator  yang ingin disampaikan dan  mudah dipahami. 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 

4-5 siswa (tahap pembentukan tim.) 

2. Guru menentukan nama kelompok. 

3. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar kerja tim. 

4. Guru memantau proses diskusi. 

5. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi. 

6. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

7. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim. 

8. Guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-

kata. 

9. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 
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 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 

2. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja 

dipelajari. 

D. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Guru meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 

3. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

4. Siswa diberikan evaluasi berupa kuis secara individual. (tahap 

pengadaan kuis) 

5. Guru membagikan kuis kepada setiap siswa. 

6. Guru memberikan petunjuk dalam pengerjaan kuis. 

7. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

8. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

3.3.1.2.2. Pertemuan Kedua 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Guru menyiapkan sumber dan media belajar. 
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B. Kegiatan awal (10 Menit) 

1. Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari. 

2. Guru mengkaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang 

akan diajarkan. 

3. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan 

tujuan sesuai indikator yang akan dicapai. 

4. Guru memancing persepsi siswa dengan bertanya kepada siswa 

“apakah kalian pernah mengalami bencana banjir di 

lingkungan rumah kalian?” 

5. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai. 

6. Pemberian motivasi agar siswa lebih semangat untuk 

mengikuti pelajaran pada   hari ini. 

C. Kegiatan inti (60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “ Siapa yang tahu apa penyebab 

terjadinya banjir?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi 

peristiwa alam dengan media CD pembelajaran (tahap 

presentasi kelas) 

4. Guru menyampaikan materi banjir dan tanah longsor sesuai 

dengan indikator yang ingin disampaikan dan mudah 

dipahami. 
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5. Guru menyampaikan materi banjir dan tanah longsor 

menggunakan CD pembelajaran dengan runtut dan jelas. 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri 

dari 4-5 siswa. (tahap pembentukan tim) 

2. Guru menentukan nama kelompok. 

3. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar kerja 

tim. 

4. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi 

5. Guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan 

6. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim 

saling membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

7. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim. 

8. Guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-

kata. 

9. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 

2. Guru memberikan penguatan dalam bentuk gestural 

berupa gerak tubuh. 

3. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari. 
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D. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan kuis secara indivudual. (tahap pengadaan 

kuis) 

4. Guru memberikan petunjuk dalam pengerjaan kuis. 

5. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

6. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

3.3.1.3. Observasi  

Pengamatan dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1. Di samping itu juga 

melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran serta hasil 

belajar siswa tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

3.3.1.4. Refleksi  

Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan 

siklus 1 sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. Kegiatan ini 

dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan observer untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dari target yang diharapkan dan factor-faktor lain yang 
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menyebabkan kesulitan siswa dan guru sehingga bisa diperbaiki pada siklus 2. 

Adapun kekurangan tersebut adalah:  

a. Guru tidak mengkondisikan siswa dalam menyiapkan pra pembelajaran. 

b. Dalam melakukan apersepsi guru tidak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-

hari dan tidak disertai contoh/ilustrasi. 

c. Guru dalam membagi kelompok belum memberikan pengarahan yang jelas 

dan tidak mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. 

d. Guru dalam membimbing siswa dalam diskusi belum membimbing 

perorangan. 

e. Guru belum memotivasi siswa selama pembelajaran. 

f. Guru belum melakukan tindak lanjut. 

Rencana perbaikan pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 

a. Guru perlu mengkondisikan siswa dalam menyiapkan pra pembelajaran 

b. Dalam melakukan apersepsi guru hendaknya mengkaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari dan disertai contoh/ilustrasi 

c. Guru dalam membagi kelompok perlu memberikan pengarahan yang jelas dan 

mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. 

d. Guru dalam membimbing siswa dalam diskusi hendaknya membimbing 

perorangan. 

e. Guru perlu memotivasi siswa selama pembelajaran agar.  

f. Guru hendaknya melakukan tindak lanjut agar siswa mempunyai. bekal 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

3.3.2. Siklus 2  
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3.3.2.1. Perencanaan  

a. Membuat RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

b. Mempersiapkan media pembelajaran sebagai model dalam pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

d. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembeajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi tentang sumber daya alam dan  

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

e. Mempersiapkan alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran atau penilaian proses 

f. Melakukan perbaikan dari hasil refleksi siklus pertama yaitu: 

1) Guru perlu mengkondisikan siswa dalam menyiapkan pra pembelajaran 

2) Dalam melakukan apersepsi guru hendaknya mengkaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari dan disertai contoh/ilustrasi 

3) Guru dalam membagi kelompok perlu memberikan pengarahan yang jelas 

dan mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. 

4) Guru dalam membimbing siswa dalam diskusi hendaknya membimbing 

perorangan. 

5) Guru perlu memotivasi siswa selama pembelajaran.  
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6) Guru hendaknya melakukan tindak lanjut agar siswa mempunyai. bekal 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

3.3.2.2. Pelaksanaan  

pada siklus 2 berlangsung selama 6x35 menit (2x pertemuan) dengan 

langkah-langkah: 

3.3.2.2.1. Pertemuan  Pertama 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Guru menyiapkan sumber dan media belajar. 

4. Presensi. 

b. Kegiatan awal (10 Menit) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai. 

2. Guru mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang 

diajarkan 

3. Guru melakukan apersepsi  mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

4. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

5. Pemberian motivasi agar siswa lebih semangat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini 

c. Kegiatan inti (60 Menit) 
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 eksplorasi 

1. Siswa diberi pertanyaan “apa sajakah contoh sumber daya alam 

yang kalian ketahui?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

alam dengan media CD pembelajaran. (tahap presentasi kelas) 

4. Guru menyampaikan materi sumber daya alam sesuai dengan 

indikator yang ingin disampaikan dan mudah dipahami. 

5. Guru menyampaikan materi sumber daya alam menggunakan CD 

pembelajaran dengan runtut dan jelas. 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 4-

5 siswa. (tahap pembentukan tim) 

2. Guru menentukan nama kelompok. 

3. Guru memberi pengarahan yang jelas dalam membimbing 

pembentukan kelompok. 

4. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar kerja tim. 

5. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi.  

6. Guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan. 

7. Guru membimbing perorangan dalam dalam diskusi 

kelompok. 

8. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 
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9. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim. 

10. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 

2. Guru memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak 

tubuh. 

3. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan kuis secara individual. (tahap pengadaan kuis) 

4. Guru memberikan petunjuk dalam pengerjaan kuis. 

5. Guru memotivasi siswa dalam mengerjakan kuis. 

6. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

7. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

8. Guru melakukan refleksi terhadap materi yang diajarkan. 

3.3.2.2.2. Pertemuan Kedua 

a. Pra kegiatan (5 menit) 
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1. Salam. 

2. Doa. 

3. Guru menyiapkan sumber dan media belajar. 

4. Presensi. 

5. Guru mengkondisikan siswa. 

b. Kegiatan awal (10 Menit) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai. 

2. Guru mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang 

diajarkan. 

3. Guru melakukan apersepsi mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari dan disertai contoh/ilustrasi. 

4. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai. 

5. Pemberian motivasi agar siswa lebih semngat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini. 

c. Kegiatan inti (60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “apa sajakah contoh kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi ?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi dengan media 

CD pembelajaran. (tahap presentasi kelas) 
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4. Guru menyampaikan materi kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi sesuai dengan indikator yang ingin 

disampaikan dan mudah dipahami dengan runtut dan jelas. 

5. Guru menyampaikan materi CD pembelajaran disesuaikan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 

4-5 siswa (tahap pembentukan tim) 

2. Guru menentukan nama kelompok 

3. Guru memberikan pengarahan yang jelas dalam membimbing 

pembentukan kelompok. 

4. Guru mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. 

5. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar kerja tim. 

6. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi. 

7. Guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan. 

8. Guru membimbing perorangan dalam diskusi kelompok. 

9. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya terhadap 

masalah yang dialami. 

10. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

11. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim. 

12. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 
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 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 

2. Guru memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak 

tubuh. 

3. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan kuis secara individual. (tahap pengadaan kuis) 

4. Guru memberikan petunjuk dan memotivasi siswa dalam 

pengerjaan kuis. 

5. Guru memantau jalannya kuis. 

6. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

7. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

8. Guru melakukan reflesksi terhadap materi yang diajarkan. 

3.3.2.3. Observasi  

Pengamatan dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus 2. Disamping itu juga melakukan 
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pengamatan terhadap keterampilan guru yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran serta kualitas pembelajaran 

siswa tentang beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

3.3.2.4. Refleksi  

Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan 

siklus 2 sebagai acuan untuk menyudahi kegiatan penelitian. Kegiatan ini 

dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan observer/pengamat untuk 

mengetahui kestabilan dalam pemahaman dan kualitas pembelajaran antara 

pembelajaran siklus 1 dan pembelajaran siklus 2. 

Pada siklus 2 ditemukan beberapa kebaikan sebagai berikut: 

1) Guru mengkondisikan siswa dalam menyiapkan pra pembelajaran sehingga 

siswa siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

2) Dalam melakukan apersepsi guru sudah mengkaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari dan disertai contoh/ilustrasi 

3) Guru membagi kelompok perlu memberikan pengarahan yang jelas dan 

mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. 

4) Guru dalam membimbing siswa dalam diskusi dengan membimbing 

perorangan. 

5) Guru sudah memotivasi siswa selama pembelajaran sehingga siswa 

bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Hasil refleksi siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar telah mancapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Keterampilan guru mendapatkan persentase sebesar 84,38% dengan 
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kriteria sangat baik. Aktivitas siswa mendapatkan jumlah persentase sebesar 

72,69% dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 81,58%, sesuai dengan dengan indikator keberhasilan klasikal 

80%. Dengan demikian pemberian tindakan telah cukup dan siklus diakhiri.  

 

3.4. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kalibanteng Kidul 01 Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VB 

sebanyak 38 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan 

serta guru. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Perincian variabel yang akan diteliti pada siswa kelas VB SDN 

Kalibanteng Kidul 01  terdiri dari variabel masalah dan variabel tindakan. 

3.5.1. Variabel Masalah 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran. 

3.5.2. Variabel Tindakan 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran. Indikator yang diteliti 

yaitu: (1) menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran); 

(2) melakukan apersepsi (keterampilan bertanya);  (3) membimbing 

pembentukan kelompok (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 
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dan keterampilan mengelola kelas); (4) menyampaikan materi dengan  

menggunakan CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan); (5) 

Membimbing siswa dalam diskusi kelompok (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil dan pembelajaran perseorangan); (6) mengadakan 

kuis (keterampilan mengadakan variasi); (7)  guru memberikan penguatan  

kepada siswa dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi (Keterampilan 

memberikan penguatan), (8) penutup pelajaran (keterampilan menutup 

pelajaran). 

b. Aktifitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran. Indikator aktivitas 

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran meliputi: (1) kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

(emotional activities); (2) menanggapi apersepsi (oral activities); (3) 

memperhatikan Informasi dari CD pembelajaran (visual activities, listening 

activities); (4) antusias dalam diskusi Tim (emotional activities, listening 

activities); (5) siswa mempresentasikan hasil diskusi Tim (motor activities 

dan mental activities; (6) Menanggapi hasil diskusi kelompok lain (mental 

activities);  (7) menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (mental activities, 

writing acctivities); (8) aktif dalam mengerjakan kuis (writing activities, 

mental activities). Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD dengan media CD pembelajaran. 
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3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.6.1. Sumber data 

a. Siswa 

Data diambil melalui pengambilan skor pada lembar kerja dan evaluasi 

dan juga hasil observasi melalui bantuan kolaborator selama pelaksanakan siklus 

pertama sampai siklus kedua dan hasil evaluasi pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran  

b. Guru 

Data yang diambil dari peneliti yang berperan sebagai guru berupa 

tingkat aktivitas guru. Data diambil dari observasi melalui bantuan kolaborator 

selama pelaksanakan siklus pertama sampai siklus kedua dan hasil evaluasi 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran. 

c. Data dokumen 

Data dokumen berupa data-data yang tertulis, lembar observasi, tugas, 

hasil foto dan dokumen yang lain untuk memperkuat atau melengkapi data. 

d. Catatan lapangan 

Catatan lapangan ditulis oleh guru pangamat  untuk menggambarkan 

keadaan saat pembelajaran IPA  menggunakan model kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran. Catatan ini digunakan untuk merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
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3.6.2. Jenis data 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. 

Dalam penelitian ini data kualitatif berupa hasil belajar siswa untuk mengerjakan 

evaluasi setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan model pembelajaran STAD 

dengan media CD pembelajaran. 

b. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang 

mengandung makna. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa keterampilan guru 

dan aktivitas siswa, keterampilan guru menyusun rencana pembelajaran, 

kemampuan guru mengelola KBM, dan catatan lapangan. 

3.6.3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode observasi, dokumentasi, tes, wawancara dan catatan lapangan. 

a. Metode observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang 

menggambarkan aktivitas guru dalam memotivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalan penelitian ini berupa LKS, 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 
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konkrit mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana  kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumentasi foto. 

c. Tes  

Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan kognitif 

siswa. Tes ini dikerjakan secara individual setelah setelah mempelajari materi 

peristiwa alam dan beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan 

bumi, tes dilakukan pada akhir pembelajaran pada siklus I dan siklus II. 

d. Catatan Lapangan 

Teknik  ini  mencakup  kesan  dan penafsiran  subjektif.  Deskripsi  boleh  

mencakup  rujukan  atau pendapat, misalnya materi pelajaran yang menarik siswa, 

tindakan guru yang kurang terkontrol, kecerobohan  guru, tindakan siswa yang 

kurang diperhatikan guru, pemakaian media yang kurang semestinya, perilaku 

siswa tertentu yang mengganggu situasi kelas, dan sebagainya. 

3.4. Validitas Alat Pengumpul Data 

Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan 

validitas empiris. 

a. Validitas Logis 

Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata 

logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian maka validitas logis untuk 

sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. 

Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan 

sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. 

b. Validitas Isi 
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Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan 

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. 

Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat  penyusunan dengan cara 

memerinci materi kurikulum dan buku pelajaran. 

  

3.7. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1. Kuantitatif         

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif IPA yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. 

Penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun langkah-

langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai berdasarkan skor teoritis     

Untuk menghitung nilai berdasarkan skor teoritis, digunakan rumus: 

n = 
𝑏

𝑆𝑡
 x 100 %  (Poerwati, dkk. 2008: 6.14-6.15) 

Keterangan : n  = skor 

b  = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

St = skor teoritis 

b. Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal  

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal, digunakan rumus: 

F = 
𝑓𝑖

𝛴𝑓
 x 100 % 

Keterangan: F = Presentase frekuensi 

fi = jumlah frekuensi yang muncul 
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   Σf = jumlah frekunsi seluruhnya  

c. Menghitung mean untuk mencari rata-rata hasil belajar siswa menggunakan 

rumus : 

𝑥  = 
∑𝑥

∑𝑁
 

Keterangan :  𝑥  = Nilai rata-rata 

    ∑x  = jumlah nilai semua siswa 

    ∑N = jumlah siswa 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang dengan KKM klasikal dan individual 

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

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Batas Ketuntasan Minimal 

 

3.7.2. Kualitatif         

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap keterampilan guru,  

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam  pembelajaran IPA serta hasil dari 

catatan lapangan dan wawancara yang dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif  kualitatif.  Menurut Poerwanti, dkk (2008 : 6.9-6.10)) dalam mengolah 

data skor dapat dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

Kriteria Ketuntasan 

 Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 70 ≥ 80 Tuntas 

< 70 < 80 Tidak Tuntas 
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b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

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

kurang) 

Setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor dengan 

cara sebagai berikut : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

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

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil.  

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4 
(n + 1)  untuk data 

ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

(Herhyanto, 2009:5.3) 

Dari tabel di atas, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan 

untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa yaitu 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru 

Penelitian ini terdapat 8 indikator keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran yaitu (1) menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran); (2) melakukan apersepsi (keterampilan bertanya);  (3) 

Membimbing pembentukan kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dan keterampilan mengelola kelas); (4) menyampaikan materi 

dengan  menggunakan CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan); (5) 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok (keterampilan memibimbing diskusi 

kelompok kecil dan pembelajaran perseorangan); (6) mengadakan kuis 

(keterampilan mengadakan variasi); (7)  guru memberikan penguatan kepada 

siswa dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi (keterampilan memberikan 

penguatan), 8) menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 
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 Masing-masing indikator mempunyasi 4 deskriptor sehingga skor 

minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-

0)+1= 33 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n+1 ) = 

1

4
 ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  = 
2

4
 ( n+1 ) = 

2

4
 ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   = 
3

4
 ( n+1) = 

3

4
 ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24, 5 

Tabel 3.3 

 Kriteria Ketuntasan keterampilan guru. 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

b. Aktivitas siswa        

Penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode inkuiri yaitu: (1) kesiapan siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran (emotional activities); (2) menanggapi apersepsi 

(oral activities; (3) memperhatikan Informasi dari CD pembelajaran (visual 

activities, listening activities); (4) antusias dalam diskusi Tim (emotional 

activities, listening activities); (5) siswa mempresentasikan hasil diskusi Tim 
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(motor activities dan mental activities); (6) Menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain (mental activities); (7) Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (mental 

activities, writing acctivities); (8) Aktif dalam mengerjakan kuis (writing 

activities, mental activities). 

Masing-masing indikator mempunyasi 4 deskriptor sehingga skor 

minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-

0)+1= 33 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n+1 ) = 

1

4
 ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  = 
2

4
 ( n+1 ) = 

2

4
 ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   = 
3

4
 ( n+1) = 

3

4
 ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24, 5 

Tabel 3.4 

 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa. 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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3.8. Indikator keberhasilan 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Keterampilan mengajar model pembelajaran kooperatif tipe STAD guru dalam 

mengelola pembelajaran kepada siswa pada pembelajaran IPA dengan model 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik 

c. Adanya peningkatan hasil belajar IPA dengan ketuntasan belajar individual 

sebesar ≥70 dengan ketuntasan klasikal sampai 80%  (±31 siswa) dari 38siswa 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak 2 siklus, tiap siklus 

terdiri dari 2 pertemuan. Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPA ini 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran. Setiap pertemuan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. 

4.1.1. Deskripsi Data Pra Siklus 

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diadakan siklus yaitu  

rerata kelas yang didapat 65,13 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90, 

sehingga ketuntasan klasikalnya adalah 44,74%. Jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 17 dari 38 siswa dan yang tidak tuntas adalah 55,26% sebanyak 28 dari 

38 siswa. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Pertama 

4.1.2.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan 

perencanaan tindakan siklus 1 antara lain : 

e. Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa 

alam. 
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f. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

g. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

h. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa alam.  

4.1.2.2. Pelaksanakan  

Pelaksanakan tindakan dalam siklus pertama pertemuan pertama meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pembelajaran dimulai dalam pra kegiatan guru mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan 

berdoa. Guru menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan 

menuliskan judul materi peristiwa alam dan menyampaikan tujuan sesuai 

indikator yang akan dicapai. Siswa diberikan motivasi agar bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Siklus I pertemuan pertama guru belum mengkondisikan 

siswa sehingga suasana belajar kurang kondusif. Penyampaian apersepsi belum 

diakaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak disertai ilustrasi/contoh. 

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan eksplorasi siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai materi peristiwa alam. Siswa diberikan pertanyaan “siapa yang tahu 
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peristiwa alam apa saja yang ada di Indonesia?” ada beberapa siswa yang 

menjawab pertanyaan dari guru. Guru menampung dulu semua jawaban dari 

siswa. Selanjutnya guru menyampaikan materi peristiwa alam dengan 

menggunakan media CD pembelajaran (presentasi kelas). Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai materi peristiwa alam dengan madia CD pembelajaran. 

Guru menyampaikan materi peristiwa alam sesuai dengan indikator yang ingin 

disampaikan dan mudah dipahami. Siswa memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. 

Pada tahap elaborasi siswa dibentuk menjadi 9 kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa (tim). Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen. 

Selanjutnya guru menentukan nama kelompok. Dalam proses diskusi guru belum 

memberi pengarahan dan mengatur siswa dalam menempati timnya. Siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Guru memantau jalannya diskusi akan 

tetapi guru belum membantu tim yang mengalami kesulitan. Siswa belum 

dibimbing secara perseorangan dan belum diberikan kesempatan untuk bertanya 

terhadap masalah yang dialami. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil 

diskusi tim. Guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata. 

Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi 

tim lain. 

Tahap konfirmasi guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

siswa. guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja dipelajari. 
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Guru dalam memberikan penguatan belum memberikan penguatan dalam bentuk 

gestural berupa gerak tubuh. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan ini siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. Guru meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru dipelajari. Siswa 

diberikan evaluasi berupa kuis secara individual (kuis). Guru memberikan kuis 

kepada setiap siswa dan memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis, akan 

tetapi guru belum memberikan motivasi dalam mengerjakan kuis dan belum 

memantau jalannya kuis. Guru menghitung skor kemajuan individual (skor 

kemajuan individual) Guru memberikan penghargaan kepada tim atas prestasi 

yang didapat berdasarkan skor yang didapat dari skor kemajuan siswa dalam 

setiap kelompok. (rekognisi tim). Penghargaan Super Team yang diberikan 

kepada Tim E, Tim F, dan Tim H. Penghargaan Great Team diberikan kepada 

Tim A, Tim B, Tim G, Tim D, dan Tim I. Penghargaan Good Team diberikan 

kepada Tim C. 

4.1.2.3. Hasil Observasi 

4.1.2.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan  guru pada siklus I pertemuan pertama 

dapat dilihat pada tabel  di bawah ini: 
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Tabel 4. 1  

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran √ 
  

√ 2 

2 Melakukan apersepsi √ 
  

 1 

3 Menyampakan materi dengan menggunakan CD 

pembelajaran 
√ 

 
√ 

 
2 

4 Membimbing pembentukan kelompok 
 

√ 
 

√ 2 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ 
  

 1 

6 Mengadakan kuis √ √ 
 

 2 

7 Memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi  
√ √ 

 
2 

8 Menutup pelajaran √ 
 

√  2 

Jumlah 6 3 3 2 14 

Persentase 43,75% 

Kriteria Cukup   

Kualifikasi Tidak Tuntas 

 

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

Diagram 4.1: Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Pertama 

 

Dari hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada siklus 1 pertemuan pertama, diperoleh skor 

0

0,5

1

1,5

2

skor

skor
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14 dengan kriteria cukup. Hal ini ditunjukkan dengan guru telah menyiapkan pra 

pembelajaran dengan diawali dengan salam dan menyiapakan sumber dan media 

belajar. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Guru juga telah menyampaikan materi dengan 

manggunakan media CD pembelajaran. Siswa dibentuk dalam kelompok/tim yang 

heterogen. Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Setelah 

diskusi selesai siswa mempresetasikan hasil diskusi kelompok/tim di depan kelas. 

Guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya siswa 

diberikan evaluasi berupa soal kuis. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang berpretasi berdasarkan skor yang didapat dari jumlah skor kuis 

individual yang telah dihitung. 

Pada indikator 1 yaitu menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru 

telah menyiapkan pra pembelajaran dengan mengucapkan salam. Secara serentak 

siswa menjawab salam yang diberikan oleh guru. Guru juga telah menyiapkan 

sumber dan media belajar. Sumber belajar berupa buku mata pelajaran IPA kelas 

5 dan media yang telah disiapkan berupa Laptop, CD pembelajaran, pengeras 

suara dan LCD.  

Pada indikator 2 yaitu melakukan apersepsi (keterampilan bertanya) guru 

memperoleh skor 1. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, tetapi guru 

belum mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 
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melakukan apersepsi guru belum mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

dan tidak disertai ilustrasi/contoh. 

Pada Indikator 3 yaitu guru menyampaikan meteri dengan menggunakan 

media CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan) guru memperoleh skor 2. 

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. CD pembelajaran memuat 

materi yang ingin disampaikan dan mudah dipahami, tetapi kurang runtut dan 

jelas dalam penyampaiannya. Guru juga belum mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Pada indikator 4 yaitu guru membimbing pembentukan kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

memperoleh skor 2. Guru membimbing pembentukan kelompok dengan membagi 

siswa secara heterogen. Dalam kelompok terdiri dari siswa putra dan siswa putri. 

Guru menentukan nama kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, tetapi 

guru tidak memberi pengarahan yang jelas sehingga ada beberapa siswa yang 

terlihat kurang jelas, guru juga belum mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya. 

Pada indikator 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

mendapatkan skor 1. Hal ini ditunjukan dengan guru memantau jalannya diskusi, 

akan tetapi guru belum membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan 

membimbing perorangan. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terrhadap masalah yang dialami. 
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Pada indikator 6 yaitu mengadakan kuis (keterampilan mengadakan 

variasi) guru memperoleh skor 2. Hai ini ditunjukan dengan guru telah 

memberikan kuis kepada setiap siswa serta memberikan petunjuk dalam 

pemgerjaan kuis. Pada saat pengerjaan kuis guru belum memantau jalannya kuis. 

Guru belum memberikan motivasi kepada siswa dalam mengerjakan kuis. 

Pada indikator 7 yaitu memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi (keterampilan memberikan penguatan), 

guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru telah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata dan memberikan penghargaan 

atau reward. Akan tetapi guru belum memberikan penguatan dalam bentuk 

gestural berupa gerak tubuh. Siswa belum diberikan motivasi oleh guru. 

Pada indikator menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran), 

guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan denga guru telah meninjau kembali 

pelajaran yang telah disampaikan. Siswa diberikan evaluasi berupa kuis oleh guru. 

Siswa mengerjakan kuis secara individual. Akan tetapi guru belum malakukan 

refleksi terhadap materi yang diajarkan. Guru belum melakukan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian tersebut keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA siklus I pertemuan pertama mendapatkan kriteria cukup dengan 

kualifikasi tidak tuntas. Jumlah skor yang didapat adalah 14.  

4.1.2.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.2  
 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. Indikator 

Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

 

Rata-Rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran  
15 10 8 5 79 2,08 

2 Menanggapai apersepsi 17 12 7 2 70 1,84 

3 Memperhatikan informasi dari 

CD pembelajaran 
20 11 4 3 60 1,74 

4 Antusias dalam diskusi Tim 16 14 6 2 70 1,84 

5 Siswa  mempresentasikan hasil 

diskusi Tim  
17 13 6 2 71 1,82 

6 Menanggapi hasil diskusi 

Tim/kelompok lain 
18 11 7 2 66 1,82 

7 Menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 
17 7 10 4 77 2,03 

8 Aktif dalam mengerjakan kuis  18 14 4 2 66 1,74 

Jumlah Skor 138 184 156 88 566 14,89 

Persentase 46,53% 

Kriteria Cukup 

Kualifikasi Tidak Tuntas 

 

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

 

Diagram 4.2:  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

1,5
1,6
1,7
1,8
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Dari hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dapat diajabarkan sebagai berikut : 

Pada indikator kesiapan siswa mengikuti pelajaran mendapatkan skor 

rata-rata 2,08. Dengan deskripsi sebanyak 15 siswa mendapatkan skor 1, 10 siswa 

mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3, dan 5 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa sudah berada di dalam ruangan dan 

sebagian besar sudah menyiapkan alat tulis. Akan tetapi ada beberapa siswa yang 

belum tenang dan tidak menyiapkan buku paket dan seumber belajar.  

Pada indikator menanggapi apersepsi skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 1,84. Dengan deskripsi sebanyak 17 siswa mendapatakan skor 1, 12 siswa 

mendapatkan skor 2, 7 siswa mendapatkan skor 7, dan 2 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap 

memperhatikan dan menanggapi apersepsi guru dengan mengacungkan jari 

tangan. Akan tetapi masih ditemukan beberapa siswa yang belum menjawab 

setiap pertanyaan dari apersespsi guru dan tidak aktif dalam menanggapi apersepsi 

guru. 

Pada indikator memperhatikan informasi dari CD pembelajaran, skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 1,74. Dengan deskripsi sebanyak 20 siswa 

mendapatkan skor 1, 11 siswa mendapatkan skor 2, 4 siswa mendapatkan skor 3, 

dan 3 siswa mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa sudahmengamati isi CD pembelajaran dengan baik. Akan tetapi masih 

ditemukan beberapa siswa yang belum bertanya apabila dalam menangkap 
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informasi kurang jelas. Siswa juga tidak mencatat hal-hal yang dianggap penting 

dan belum berani menanggapi isi CD pembelajaran. 

Pada indikator antusias dalam diskusi tim, diperoleh skor rata-rata 

sebesar 1,84. Dengan deskripsi sebanyak 16 siswa mendapatkan skor 1, 14 siswa 

mendapatkan skor 2, 6 siswa mendapatkan skor 3, dan 2 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa aktif membantu anggota tim 

mengerjakan tugas untuk menganalisis permasalahan yang disajikan dalam lembar 

kerja dan aktif dalam diskusi tim. Namun demikian masih ditemukan beberapa 

siswa yang belum aktif dalam memberikan pendapat atau ide dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah dalam tim. Beberapa siswa juga belum 

mendengarkan pendapat dari anggota tim. 

Pada indikator siswa mempresentasikan hasil diskusi tim, diperoleh skor 

rata-rata 1,82. Dengan deskripsi sebanyak 17 siswa mendapatkan skor 1, 13 siswa 

mendapatkan skor 2, 6 siswa mendapatkan skor 3, dan 2 siswa mendapatkan skor 

4.  Sebagian besar siswa sudah berani maju ke depan kelas dan bekerja sama 

dalam kegiatan presentasi, namun masih sedikit siswa yang menanggapi 

presentasi dari tim lain. Ketepatan hasil diskusi tim dan saat presentasi juga masih 

kurang. 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi tim/kelompok lain mendapatkan 

skor rata-rata 1,82. Dengan deskripsi sebanyak 18 siswa mendapatkan skor 1, 11 

siswa mendapatkan skor 2, 7 siswa mendapatkan jumlah skor 3, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memperhatikan 

hasil diskusi kelompok lain dan sebagian besar sudah bertanya pada teman lain 
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satu kelompoknya. Namun demikian masih ditemukan beberapa siswa belum 

berdiskusi dengan kelompok untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Beberapa siswa belum lantang dan berani mewakili kelompoknya untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Pada indikator meyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran diperoleh skor 

rata-rata 2,03. Dengan deskripsi sebanyak 17 siswa memperoleh skor 1, 7 siswa 

memperoleh skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 4 siswa memperoleh skor 4. 

Hal ini menujukkkan bahwa sebagian besar dari siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan dapat menyimpulkan materi 

bersama guru. Namun demikian masih ditemukan siswa yang tidak mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari dan beberapa siswa tidak dapat menjelaskan 

kembali materi yang telah dipelajari.  

Pada indikator aktif dalam mengerjakan kuis diperoleh skor rata-rata 

1,74. Dengan deskripsi sebanyak 18 siswa mendapatkan skor 1, 14 siswa 

mendapatkan skor 2, 4 siswa mendapatkan skor 3, dan 2 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah aktif dan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan kuis. Namun demikian siswa belum merasa senang dan antusias 

dalam mengerjakan kuis. Beberapa siswa tidak mengerjakan kuis secara mandiri 

dan masih bekerjasama dengan teman yang lain dan tidak disertai rasa tanggung 

jawab demi prestasi tim. 

4.1.2.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar berupa kuis pada siklus I pertemuan pertama akan 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 3  

Hasil Kuis Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 68,95 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 45 

4. Siswa Memenuhi KKM 21 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 17 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 55,26% 

 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada siklus I pertemuan pertama nilai 

terendah yang diperoleh adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 90 dan diperoleh 

nilai rata-rata pada siklus I pertemuan pertama yaitu 68,95. Jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 21 siswa, sedangkan 17 siswa belum tuntas dalam 

belajar. Untuk lebih lengkapnya hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 

pertama dapat dilihat dalam diagram lingkaran dibawah ini : 

 

Diagram 4.3: Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

 Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 55,26% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 44,74% siswa belum tuntas. Akan tetapi ketuntasan 

55,26% 

44,74%

Hasil Belajar Siswa Siklus 1 Pertemuan Pertama

Tuntas

Tidak Tuntas
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belajar tersebut belum mencapai target yang diinginkan yang tercantum dalam 

indikator yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa mengalami ketuntasan belajar 

klasikal. 

4.1.2.3.4. Paparan Data Skor Kelompok/TIM 

Pada akhir pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama guru melakukan 

penghitungan skor kelompok/tim. Hasil perhitungan skor kelompok dapat dilihat 

pada tabel : 

Tabel 4.4 

Skor Kelompok/Tim Siklus I Pertemuan Pertama 

NO

. 

NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

Kualifikasi 

1 TIM A 90 18 Great Team 

2 TIM B 80 20 Great Team 

3 TIM C 55 13,75 Good Team 

4 TIM D 75 18,75 Great Team 

5 TIM E 90 22,5 Super Team 

6 TIM F 90 22,5 Super Team 

7 TIM G 80 20 Great Team 

8 TIM H 90 22,5 Super Team 

9 TIM I 85 17 Great Team 

 

Penghargaan kelompok dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  media CD pembelajaran diberikan 

kepada tim sesuai dengan rata-rata skor kelompok dan kualifikasi yang telah 

ditetapkan. Penghargaan Super Team yang diberikan kepada Tim E, Tim F, dan 

Tim H. Penghargaan Great Team diberikan kepada Tim A, Tim B, Tim G, Tim D, 

dan Tim I. Penghargaan Good Team diberikan kepada Tim C. 

4.1.2.4. Refleksi 

Hasil dari refleksi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaan akan dijadikan sebagai 
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bahan perencanaan tindakan pada siklus I pertemuan kedua. Refleksi pada siklus I 

pertemuan pertama ini difokuskan pada 3 hal, yaitu: 1) keterampilan guru, 2) 

aktivitas siswa dan 3) hasil belajar siswa. Berdasarkan deskripsi hasil observasi 

dan catatan lapangan pada siklus I pertemuan pertama, adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.2.4.1. Keterampilan Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

I pertemuan pertama, sebagai berikut: 

Pada siklus I pertemuan pertama, keterampilan guru dalam pembelajaran 

mendapatkan jumlah skor 14 dengan kriteria cukup, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah: 

a. Guru belum mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan 

diajarkan. 

b. Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran 

guru belum menyampaikan materi dengan runtut dan jelas. 

c. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok/tim guru belum 

membantu kolompok/tim yang mengalami kesulitan. 

d. Pada saat memberikan penguatan kepada siswa dan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi guru belum memberikan penguatan dalam bentuk 

gestural berupa gerak tubuh. 

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan pertama, sebagai berikut: 
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Pada siklus I pertemuan pertama, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mendapatkan rata-rata skor 14,89 dengan kriteria cukup dengan kualifikasi tidak 

tuntas. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan 

tersebut adalah: 

a. Siswa belum tenang dalam mengikuti pelajaran. 

b. Siswa belum bertanya apabila dalam menangkap informasi kurang jelas. 

c. Siswa tidak mendengarkan pendapat dari anggota tim. 

d. Pada saat mengerjakan kuis siswa belum senang dan kurang antusias dalam 

mengerjakan soal kuis. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menunjukkan bahwa 55,26% siswa atau sebanyak 21 siswa 

dari 38 siswa mengalami ketuntasan belajar ≥ 70 sedangkan 44,74  atau 17 siswa 

dari 38 siswa lainnya belum tuntas dalam belajar. 

Dengan penjabaran sebagai berikut: nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 90. Sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 45. Rata-rata 

hasil belajar siswa 68,95. 

4.1.2.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD pembelajaran, maka perlu diadakan perbaikan agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  
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4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

a. Guru hendaknya mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan 

diajarkan agar siswa lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan. 

b. Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran 

guru harus menyampaikan materi dengan runtut dan jelas. 

c. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok/tim guru sebaiknya 

membantu kolompok/tim yang mengalami kesulitan agar diskusi 

kelompok/tim berjalan dengan lancar. 

d. Pada saat memberikan penguatan kepada siswa dan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi guru hendaknya memberikan penguatan dalam 

bentuk gestural berupa gerak tubuh agar siswa lebih bersemangat dan 

antusias dalam mengikuti pelajaran. 

4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

a. Hendaknya guru mengkondisikan siswa agar tenang dalam mengikuti 

pelajaran. 

b. Guru harus bisa mampu menciptakan suasana belajar yang dapat menarik 

siswa untuk bertanya apabila dalam menangkap informasi kurang jelas. 

c. Guru hendaknya memantau diskusi agar siswa mendengarkan pendapat dari 

anggota tim. 

d. Pada saat mengerjakan kuis guru harus memberikan motivasi agar siswa 

senang dan antusias dalam mengerjakan soal kuis. 
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4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Kedua 

4.1.3.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan 

perencanaan tindakan siklus 1 pertemuan kedua antara lain : 

a. Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi banjir dan 

tanah longsor. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

d. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa alam.  

4.1.3.2. Pelaksanakan  

Pelaksanakan tindakan dalam siklus pertama pertemuan kedua meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pembelajaran dalam pra kegiatan guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Guru 

menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan menuliskan judul 

materi banjir dan tanah longsor dan menyampaikan tujuan sesuai indikator yang 
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akan dicapai. Siswa diberikan motivasi agar bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. Siklus I pertemuan pertama guru belum mengkondisikan siswa 

sehingga suasana belajar kurang kondusif. Penyampaian apersepsi belum 

diakaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak disertai ilustrasi/contoh. 

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan eksplorasi siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai materi banjir dan tanah longsor. Siswa diberikan pertanyaan “siapa 

yang tahu apa penyebab terjadinya banjir?” Ada beberapa siswa yang menjawab 

pertanyaan dari guru. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

Selanjutnya guru menyampaikan materi banjir dan tanah longsor dengan 

menggunakan media CD pembelajaran (presentasi kelas). Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai materi peristiwa alam dengan media CD pembelajaran. 

Guru menyampaikan materi banjir dan tanah kongsor sesuai dengan indikator 

yang ingin disampaikan dan mudah dipahami. Selain itu guru juga menyampaikan 

materi banjir dan tanah longsor menggunakan media CD pembelajaran dengan 

runtut dan jelas. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pada tahap elaborasi siswa dibentuk menjadi 9 kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa (tim). Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen. 

Selanjutnya guru menentukan nama kelompok. Dalam proses diskusi guru belum 

memberi pengarahan dan mengatur siswa dalam menempati timnya. Siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Guru memantau jalannya diskusi akan 

tetapi guru belum membantu tim yang mengalami kesulitan. Siswa belum 
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dibimbing secara perseorangan dan belum diberikan kesempatan untuk bertanya 

terhadap masalah yang dialami. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil 

diskusi tim. Guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata. 

Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi 

tim lain. 

Tahap konfirmasi guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

siswa. guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja di pelajari. 

Selain itu guru juga memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak 

tubuh 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan ini siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. Guru meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru dipelajari. Siswa 

diberikan evaluasi berupa kuis secara individual (kuis). Guru memberikan kuis 

kepada setiap siswa dan memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis, akan 

tetapi guru belum memberikan motivasi dalam mengerjakan kuis dan belum 

memantau jalannya kuis. Guru menghitung skor kemajuan individual (skor 

kemajuan individual) Guru memberikan penghargaan kepada tim atas prestasi 

yang didapat berdasarkan skor yang didapat dari skor kemajuan siswa dalam 

setiap kelompok (rekognisi tim).  Penghargaan Super Team diberikan kepada 

Tim C, Tim F, dan Tim G. Penghargaan Great Team diberikan kepada Tim A., 

Tim B, Tim D, dan Tim I. Penghargaan Good Team diberikan kepada Tim E dan 

Tim H 
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4.1.3.3. Hasil Observasi 

4.1.3.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan  guru pada siklus I pertemuan kedua dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini: 

Tabel 4. 5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ 
  

√ 2 

2 Melakukan apersepsi √ √ 
 

 2 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ 

 
3 

4 Membimbing pembentukan kelompok 
 

√ 
 

√ 2 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ 
 

 2 

6 Mengadakan kuis √ √ 
 

 2 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ 

 
3 

8 Menutup pelajaran √ 
 

√  2 

Jumlah 7 6 3 2 18 

Persentase 56,25% 

Kriteria Baik   

Kualifikasi Tuntas 

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

 

Diagram 4.4:  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Kedua 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

skor

skor



120 

 

 

 

 

Dari hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dengan media CD pembelajaran pada 

siklus 1 pertemuan kedua, diperoleh skor 18 dengan kriteria baik dan kualifikasi 

tuntas. Hal ini ditunjukkan dengan guru telah menyiapkan pra pembelajaran 

dengan diawali dengan salam dan menyiapakan sumber dan media belajar. Guru 

melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Guru juga telah menyampaikan materi dengan manggunakan media 

CD pembelajaran. Siswa dibentuk dalam kelompok/tim yang heterogen. Guru 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Setelah diskusi selesai 

siswa mempresetasikan hasil diskusi kelompok/tim di depan kelas. Guru bersama 

dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya siswa diberikan 

evaluasi berupa soal kuis. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

berpretasi berdasarkan skor yang didapat dari jumlah skor kuis individual yang 

telah dihitung. 

Pada indikator 1 yaitu menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru 

telah menyiapkan pra pembelajaran dengan mengucapkan salam. Secara serentak 

siswa menjawab salam yang diberikan oleh guru. Guru juga telah menyiapkan 

sumber dan media belajar. Sumber belajar berupa buku mata pelajaran IPA kelas 

5 dan media yang telah disiapkan berupa Laptop, CD pembelajaran, pengeras 
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suara dan LCD. Akan tetapi guru belum mepresensi siswa dan siswa belum 

dikondisikan. 

Pada indikator 2 yaitu melakukan apersepsi (keterampilan bertanya) guru 

memperoleh skor 2. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Guru 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 

melakukan apersepsi guru belum mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

dan tidak disertai ilustrasi/contoh. 

Pada Indikator 3 yaitu guru menyampaikan meteri dengan menggunakan 

media CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan) guru memperoleh skor 3. 

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. CD pembelajaran memuat 

materi yang ingin disampaikan dan mudah dipahami. Guru menyampaikan materi 

dengan runtut dan jelas, akan tetapi guru belum mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Pada indikator 4 yaitu guru membimbing pembentukan kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

memperoleh skor 2. Guru membimbing pembentukan kelompok dengan membagi 

siswa secara heterogen. Dalam kelompok terdiri dari siswa putra dan siswa putri. 

Guru menentukan nama kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, tetapi 

guru tidak memberi pengarahan yang jelas sehingga ada beberapa siswa yang 

terlihat kurang jelas, guru juga belum mengatur siswa dalam menempati 

kelompoknya. 
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Pada indikator 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

mendapatkan skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru memantau jalannya diskusi. 

Guru sudah membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan membimbing 

perorangan akan tetapi guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya terrhadap masalah yang dialami. 

Pada indikator 6 yaitu mengadakan kuis (keterampilan mengadakan 

variasi) guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru telah 

memberikan kuis kepada setiap siswa serta memberikan petunjuk dalam 

pemgerjaan kuis. Pada saat pengerjaan kuis guru belum memantau jalannya kuis. 

Guru belum memberikan motivasi kepada siswa dalam mengerjakan kuis. 

Pada indikator 7 yaitu memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi (keterampilan memberikan penguatan), 

guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru telah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata dan memberikan penghargaan 

atau reward. Guru juga telah memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa 

gerak tubuh, akan tetapi siswa belum diberikan motivasi oleh guru. 

Pada indikator menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran), 

guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan denga guru telah meninjau kembali 

pelajaran yang telah disampaikan. Siswa diberikan evaluasi berupa kuis oleh guru. 

Siswa mengerjakan kuis secara individual. Akan tetapi guru belum malakukan 

refleksi terhadap materi yang diajarkan. Guru belum melakukan tindak lanjut. 
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Berdasarkan uraian tersebut keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA siklus I pertemuan kedua mendapatkan kriteria baik dengan 

kualifikasi tuntas. Jumlah skor yang didapat adalah 18.  

4.1.3.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan kedua dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Table 4.6 

 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. Indikator 

Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

 

Rata-Rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran  
6 10 15 7 106 2,61 

2 Menanggapai apersepsi 11 14 9 4 85 2,16 

3 Memperhatikan informasi dari 

CD pembelajaran 
11 10 11 6 88 2,32 

4 Antusias dalam diskusi Tim 7 9 17 5 102 2,53 

5 Siswa  mempresentasikan hasil 

diskusi Tim  
12 13 8 5 82 2,16 

6 Menanggapi hasil diskusi 

Tim/kelompok lain 
13 15 7 3 78 2 

7 Menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 
12 9 11 6 87 2,29 

8 Aktif dalam mengerjakan kuis  14 13 7 4 77 2,03 

Jumlah Skor 86 186 255 160 687 18,06 

Persentase 56,44% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

 

Dari tabel di atas dapat disajikan ke dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.5: Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dapat diajabarkan sebagai berikut : 

Pada indikator kesiapan siswa mengikuti pelajaran mendapatkan skor 

rata-rata 2,61. Dengan deskripsi sebanyak 6 siswa mendapatkan skor 1, 10 siswa 

mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan skor 3, dan 7 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa sudah berada di dalam ruangan dan 

sebagian besar sudah menyiapkan alat tulis. Siswa sudah tenang akan tetapi masih 

ada beberapa siswa yang tidak menyiapkan buku paket dan sumber belajar.  

Pada indikator menanggapi apersepsi skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 2,16. Dengan deskripsi sebanyak 11 siswa mendapatakan skor 1, 14 siswa 

mendapatkan skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3, dan 4 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap 

memperhatikan dan menanggapi apersepsi guru dengan mengacungkan jari 

tangan. Akan tetapi masih ditemukan beberapa siswa yang belum menjawab 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

skor

skor
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setiap pertanyaan dari apersepsi guru dan tidak aktif dalam menanggapi apersepsi 

guru. 

Pada indikator memperhatikan informasi dari CD pembelajaran, skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 2,32. Dengan deskripsi sebanyak 11 siswa 

mendapatkan skor 1, 10 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3, 

dan 6 siswa mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mengamati isi CD pembelajaran dengan baik. siswa sudah bertanya 

apabila dalam menangkap informasi kurang jelas. Namun demikian ada beberapa 

siswa yang tidak mencatat hal-hal yang dianggap penting dan belum berani 

menanggapi isi CD pembelajaran. 

Pada indikator antusias dalam diskusi tim, diperoleh skor rata-rata 

sebesar 2,53. Dengan deskripsi sebanyak 7 siswa mendapatkan skor 1, 9 siswa 

mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapatkan skor 3, dan 5 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa aktif membantu anggota tim 

mengerjakan tugas untuk menganalisis permasalahan yang disajikan dalam lembar 

kerja dan aktif dalam diskusi tim. Siswa sudah aktif dalam memberikan pendapat 

atau ide dalam mencari alternatif pemecahan masalah dalam tim. Namun 

demikian masih ditemukan beberapa siswa yang belum mendengarkan pendapat 

dari anggota tim. 

Pada indikator siswa mempresentasikan hasil diskusi tim, diperoleh skor 

rata-rata 2,16. Dengan deskripsi sebanyak 12 siswa mendapatkan skor 1, 13 siswa 

mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3, dan 5 siswa mendapatkan skor 

4.  Sebagian besar siswa sudah berani maju ke depan kelas dan bekerja sama 
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dalam kegiatan presentasi, namun masih sedikit siswa yang menanggapi 

presentasi dari tim lain. Ketepatan hasil diskusi tim dan saat presentasi juga masih 

kurang. 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi tim/kelompok lain mendapatkan 

skor rata-rata 2. Dengan deskripsi sebanyak 13 siswa mendapatkan skor 1, 15 

siswa mendapatkan skor 2, 7 siswa mendapatkan jumlah skor 3, dan 3 siswa 

mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memperhatikan 

hasil diskusi kelompok lain dan sebagian besar sudah bertanya pada teman lain 

satu kelompoknya. Namun demikian masih ditemukan beberapa siswa belum 

berdiskusi dengan kelompok untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Beberapa siswa belum lantang dan berani mewakili kelompoknya untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Pada indikator meyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran diperoleh skor 

rata-rata 2,29. Dengan deskripsi sebanyak 12 siswa memperoleh skor 1, 9 siswa 

memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh skor 3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. 

Hal ini menujukkkan bahwa sebagian besar dari siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan dapat menyimpulkan materi 

bersama guru. Namun demikian masih ditemukan siswa yang tidak mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari dan beberapa siswa tidak dapat menjelaskan 

kembali materi yang telah dipelajari.  

Pada indikator aktif dalam mengerjakan kuis diperoleh skor rata-rata 

2,03. Dengan deskripsi sebanyak 14 siswa mendapatkan skor 1, 13 siswa 

mendapatkan skor 2, 7 siswa mendapatkan skor 3, dan 4 siswa mendapatkan skor 
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4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah aktif dan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan kuis. Siswa sudah merasa senang dan antusias dalam mengerjakan 

kuis. Namun demikian ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan kuis secara 

mandiri dan masih bekerjasama dengan teman yang lain dan tidak disertai rasa 

tanggung jawab demi prestasi tim. 

4.1.3.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar berupa kuis pada siklus I pertemuan kedua akan 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4. 7 

Hasil Kuis Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 71,71 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 55 

4. Siswa Memenuhi KKM 24 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 14 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 63,16% 

 

 

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada siklus I pertemuan kedua nilai 

terendah yang diperoleh adalah 55 dan nilai tertinggi adalah 90 dan diperoleh nilai 

rata-rata pada siklus I pertemuan kedua yaitu 71,71. Jumlah siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 24 siswa, sedangkan 14 siswa belum tuntas dalam belajar. Untuk 

lebih lengkapnya hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan kedua dapat dilihat 

dalam diagram lingkaran dibawah ini : 
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Diagram 4.6: Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan kedua 

Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 56,7% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 43,3% siswa belum tuntas. Akan tetapi ketuntasan belajar 

tersebut belum mencapai target yang diinginkan yang tercantum dalam indikator 

yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal. 

4.1.3.3.4. Paparan Data Skor Kelompok/TIM 

Pada akhir pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua guru melakukan 

penghitungan skor kelompok/tim. Hasil perhitungan skor kelompok/TIM dapat 

dilihat pada tabel : 

Tabel 4.8 

Skor Kelompok/Tim Siklus I Pertemuan Kedua 

 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM A 100 20 Great Team 

2 TIM  B 70 17,5 Great Team 

3 TIM C 90 22,5 Super Team 

4 TIM D 70 17,5 Great Team 

5 TIM E 60 15 Good Team 

6 TIM F 100 25 Super Team 

7 TIM G 90 22,5 Super Team 

8 TIM H 60 15 Good Team 

9 TIM I 85 17 Great Team 

 

63,16%

36,84%

Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus 1 Pertemuan 2

Tuntas

Tidak Tuntas
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Penghargaan kelompok dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  media CD pembelajaran diberikan 

kepada tim sesuai dengan kualifikasi skor yang ditetapkan. Penghargaan Super 

Team diberikan kepada Tim C, Tim F, dan Tim G. Penghargaan Great Team 

diberikan kepada Tim A., Tim B, Tim D, dan Tim I. Penghargaan Good Team 

diberikan kepada Tim E dan Tim H. 

4.1.3.4. Refleksi 

Hasil dari refleksi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran akan dijadikan sebagai 

bahan perencanaan tindakan pada siklus II pertemuan pertama. Refleksi pada 

siklus I pertemuan kedua ini difokuskan pada 3 hal, yaitu: 1) keterampilan guru, 

2) aktivitas siswa dan 3) hasil belajar siswa. Berdasarkan deskripsi hasil observasi 

dan catatan lapangan pada siklus I pertemuan kedua, adapun hasil refleksi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

4.1.3.4.1. Keterampilan Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

I pertemuan kedua, sebagai berikut: 

Pada siklus I pertemuan kedua, keterampilan guru dalam pembelajaran 

mendapatkan jumlah skor 18 dengan kriteria baik kualifikasi tuntas, tetapi masih 

ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut 

adalah: 
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a. Guru belum mempresensi kehadiran siswa 

b. Pada saat melakukan apersepsi guru belum mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

c. Pada saat membimbing pembentukan kelompok guru belum memberikan 

pengarahan yang jelas. 

d. Guru belum membimbing secara perorangan dalam membimbing siswa 

berdiskusi 

e. Guru belum memotivasi siswa dalam mengerjakan kuis 

f. Pada saat menutup pelajaran guru belum melakukan refleksi terhadap materi 

yang diajarkan. 

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan kedua, sebagai berikut: 

Pada siklus I pertemuan kedua, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mendapatkan rata-rata skor 18,08 dengan kriteria baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah: 

a. Ketika memperhatikan informasi dari CD pembelajaran siswa tidak 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

b. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi tim siswa belum dapat 

menanggapi presentasi dari tim lain. 

c. Siswa belum berdiskusi dengan kelompok/tim untuk menanggapi hasil 

diskusi kelompok/tim lain. 
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4.1.3.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menunjukkan bahwa 56,7% atau sebanyak 21 siswa dari 38 

siswa mengalami ketuntasan belajar ≥ 70 sedangkan 43,3%  atau 17 siswa dari 38 

siswa lainnya belum tuntas dalam belajar. 

Dengan penjabaran sebagai berikut: nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 90. Sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 55. Rata-rata 

hasil belajar siswa 71,71. 

4.1.3.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions, maka perlu diadakan perbaikan agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  

4.1.3.5.1. Keterampilan Guru 

a. Guru harus mempresensi kehadiran siswa 

b. Pada saat melakukan apersepsi guru seharusnya mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran 

yang akan diajarkan. 

c. Pada saat membimbing pembentukan kelompok guru seharusnya 

memberikan pengarahan yang jelas agar siswa merasa tahu dan jelas. 

d. Guru seharusnya membimbing secara perorangan dalam membimbing siswa 

berdiskusi agar siswa yang mengalami kesulitan dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. 
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e. Guru seharusnya memotivasi siswa dalam mengerjakan kuis agar siswa lebih 

bersemangat dan antusias dalam mengerjakan soal kuis. 

f. Pada saat menutup pelajaran guru hendaknya melakukan refleksi terhadap 

materi yang diajarkan. 

4.1.3.5.2. Aktivitas Siswa 

a. Siswa diberi arahan supaya dalam memperhatikan informasi dari CD 

pembelajaran siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

b. Siswa diberikan bimbingan supaya pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi tim siswa dapat menanggapi presentasi dari tim lain. 

c. Guru seharusnya menciptakan suasana belajar yang mendukung siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompok/tim dalam menanggapi hasil diskusi 

kelompok/tim lain. 

4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan Pertama 

4.1.4.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan 

perencanaan tindakan siklus II pertemuan kedua antara lain : 

a. Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi banjir dan 

tanah longsor. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 
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d. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa alam.  

4.1.4.2. Pelaksanakan  

Pelaksanakan tindakan dalam siklus II pertemuan pertama meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pembelajaran dalam pra kegiatan guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Guru 

menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan menuliskan judul 

materi sumber daya alam dan menyampaikan tujuan sesuai indikator yang akan 

dicapai. Siswa diberikan motivasi agar bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Siklus II pertemuan pertama guru belum mengkondisikan siswa sehingga suasana 

belajar kurang kondusif. Penyampaian apersepsi sudah dikaitkan dengan dengan 

kehidupan sehari-hari namun belum disertai ilustrasi/contoh. 

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan eksplorasi siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai sumber daya alam. Siswa diberikan pertanyaan “Apa sajakah contoh 

sumber daya alam yang kalian ketahui?” Ada beberapa siswa yang menjawab 

pertanyaan dari guru. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa. 

Selanjutnya guru menyampaikan materi peristiwa alam dengan menggunakan 

media CD pembelajaran (presentasi kelas). Siswa memperhatikan penjelasan 
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guru mengenai materi sumber daya alam dengan media CD pembelajaran. Guru 

menyampaikan materi sumber daya alam sesuai dengan indikator yang ingin 

disampaikan dan mudah dipahami. Selain itu guru juga menyampaikan materi 

sumber daya alam menggunakan media CD pembelajaran dengan runtut dan jelas. 

Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pada tahap elaborasi siswa dibentuk menjadi 9 kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa (tim). Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen. 

Selanjutnya guru menentukan nama kelompok. Dalam proses diskusi guru sudah 

memberi pengarahan dan mengatur siswa dalam menempati timnya. Siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Guru memantau jalannya diskusi dan 

membantu tim yang mengalami kesulitan. Siswa sudah dibimbing secara 

perseorangan tetapi belum diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap masalah 

yang dialami. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim. Guru 

memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata. Siswa lain 

memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi tim lain. 

Tahap konfirmasi guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

siswa. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja di pelajari. 

Selain itu guru juga memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak 

tubuh 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan ini siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. Guru meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 
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Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru dipelajari. Siswa 

diberikan evaluasi berupa kuis secara individual (kuis). Guru memberikan kuis 

kepada setiap siswa dan memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis dan 

memberikan motivasi dalam mengerjakan kuis tetapi guru belum memantau 

jalannya kuis. Guru menghitung skor kemajuan individual (skor kemajuan 

individual). Guru memberikan penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat 

berdasarkan skor yang didapat dari skor kemajuan siswa dalam setiap kelompok 

(rekognisi tim). Super Team diberikan kepada Tim H. Great Team diberikan 

kepada Tim A, Tim B, Tim C, Tim D, Tim E, Tim F, Tim G, dan Tim I. 

4.1.4.3. Hasil Observasi 

4.1.4.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan  guru pada siklus II pertemuan pertama 

dapat dilihat pada tabel  di bawah ini: 

Tabel 4. 9 

 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ √ 
 

√ 3 

2 Melakukan apersepsi √ √ √  3 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ 

 
3 

4 Membimbing pembentukan kelompok √ √ 
 

√ 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ √  3 

6 Mengadakan kuis √ √ √  3 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ 

 
3 

8 Menutup pelajaran √ √ √  3 

Jumlah 8 8 6 2 24 

Persentase 75% 

Kriteria Baik   

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

 

Diagram 4.7: Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Pertama 

Dari hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama, diperoleh skor 

24 dengan kriteria baik dan kualifikasi tuntas. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

telah menyiapkan pra pembelajaran dengan diawali dengan salam dan 

menyiapkan sumber dan media belajar. Guru melakukan apersepsi dengan 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru juga telah 

menyampaikan materi dengan manggunakan media CD pembelajaran. Siswa 

dibentuk dalam kelompok/tim yang heterogen. Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok. Setelah diskusi selesai siswa mempresetasikan hasil 

diskusi kelompok/tim di depan kelas. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. Selanjutnya siswa diberikan evaluasi berupa soal kuis. Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang berpretasi berdasarkan skor 

yang didapat dari jumlah skor kuis individual yang telah dihitung. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

skor
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Pada indikator 1 yaitu menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru 

telah menyiapkan pra pembelajaran dengan mengucapkan salam. Secara serentak 

siswa menjawab salam yang diberikan oleh guru dilanjutkan dengan mepresensi 

kehadiran siswa. Guru juga telah menyiapkan sumber dan media belajar. Sumber 

belajar berupa buku mata pelajaran IPA kelas 5 dan media yang telah disiapkan 

berupa Laptop, CD pembelajaran, pengeras suara dan LCD. Akan tetapi siswa 

belum dikondisikan oleh guru. 

Pada indikator 2 yaitu melakukan apersepsi (keterampilan bertanya) guru 

memperoleh skor 3. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Guru 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 

melakukan apersepsi guru sudah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-

hari. Akan tetapi guru belum menyertakan ilustrasi/contoh. 

Pada Indikator 3 yaitu guru menyampaikan meteri dengan menggunakan 

media CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan) guru memperoleh skor 3. 

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. CD pembelajaran memuat 

materi yang ingin disampaikan dan mudah dipahami. Guru menyampaikan materi 

dengan runtut dan jelas, akan tetapi guru belum mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Pada indikator 4 yaitu guru membimbing pembentukan kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 
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memperoleh skor 3. Guru sudah memberikan pengarahan yang jelas. Guru 

membimbing pembentukan kelompok dengan membagi siswa secara heterogen. 

Dalam kelompok terdiri dari siswa putra dan siswa putri. Guru menentukan nama 

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, tetapi guru belum mengatur 

siswa dalam menempati kelompoknya. 

Pada indikator 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru memantau jalannya diskusi. 

Guru sudah membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan membimbing 

perorangan akan tetapi guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya terrhadap masalah yang dialami. 

Pada indikator 6 yaitu mengadakan kuis (keterampilan mengadakan 

variasi) guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru telah 

memberikan kuis kepada setiap siswa serta memberikan petunjuk dalam 

pemgerjaan kuis. Pada saat pengerjaan kuis guru belum memantau jalannya kuis. 

Guru sudah memberikan motivasi kepada siswa dalam mengerjakan kuis, akan 

tetapi guru belum memantau jalannya kuis. 

Pada indikator 7 yaitu memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi (keterampilan memberikan penguatan), 

guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukan dengan guru telah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata dan memberikan penghargaan 

atau reward. Guru juga telah memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa 

gerak tubuh, akan tetapi siswa belum diberikan motivasi oleh guru. 
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Pada indikator menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran), 

guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan denga guru telah meninjau kembali 

pelajaran yang telah disampaikan. Siswa diberikan evaluasi berupa kuis oleh guru. 

Siswa mengerjakan kuis secara individual. Guru sudah melakukan refleksi 

terhadap materi yang diajarkanakan, akan tetapi guru belum melakukan tindak 

lanjut. 

Berdasarkan uraian tersebut keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA siklus 2 pertemuan pertama mendapatkan kriteria baik dengan 

kualifikasi tuntas. Jumlah skor yang didapat adalah 24.  

4.1.4.3.2. Hasil observasi aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan pertama dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Table 4. 10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No. Indikator 

Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

 

Rata-Rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran  
3 6 17 12 114 3 

2 Menanggapai apersepsi 7 13 9 9 96 2,53 

3 Memperhatikan informasi dari 

CD pembelajaran 
5 9 13 11 106 2,79 

4 Antusias dalam diskusi Tim 4 12 14 8 102 2,68 

5 Siswa  mempresentasikan hasil 

diskusi Tim  
5 10 14 9 103 2,71 

6 Menanggapi hasil diskusi 

Tim/kelompok lain 
3 14 13 8 102 2,68 

7 Menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 
5 15 12 6 95 2,5 

8 Aktif dalam mengerjakan kuis  5 16 10 7 95 2,5 

Jumlah Skor 37 190 306 280 813 21,39 

Persentase 66,84% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

 

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

 

Diagram 4.8:  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

 

2,2

2,4

2,6

2,8

3

skor
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Dari hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dapat diajabarkan sebagai berikut : 

Pada indikator kesiapan siswa mengikuti pelajaran mendapatkan skor 

rata-rata 3,03. Dengan deskripsi sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 1, 6 siswa 

mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapatkan skor 3, dan 12 siswa mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa sudah berada di dalam ruangan 

dan sebagian besar sudah menyiapkan alat tulis. Siswa sudah tenang akan tetapi 

masih ada beberapa siswa yang tidak menyiapkan buku paket dan sumber belajar.  

Pada indikator menanggapi apersepsi skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 2,53. Dengan deskripsi sebanyak 7 siswa mendapatakan skor 1, 13 siswa 

mendapatkan skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3, dan 9 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap 

memperhatikan dan menanggapi apersepsi guru dengan mengacungkan jari 

tangan. Akan tetapi masih ditemukan beberapa siswa yang belum menjawab 

setiap pertanyaan dari apersepsi guru dan tidak aktif dalam menanggapi apersepsi 

guru. 

Pada indikator memperhatikan informasi dari CD pembelajaran, skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 2,79. Dengan deskripsi sebanyak 5 siswa 

mendapatkan skor 1, 9 siswa mendapatkan skor 2, 13 siswa mendapatkan skor 3, 

dan 11 siswa mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mengamati isi CD pembelajaran dengan baik. Siswa sudah bertanya 
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apabila dalam menangkap informasi kurang jelas dan mencatat hal-hal yang 

dianggap penting namun belum berani menanggapi isi CD pembelajaran. 

Pada indikator antusias dalam diskusi tim, diperoleh skor rata-rata 

sebesar 2,74. Dengan deskripsi sebanyak 4 siswa mendapatkan skor 1, 12 siswa 

mendapatkan skor 2, 14 siswa mendapatkan skor 3, dan 8 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa aktif membantu anggota tim 

mengerjakan tugas untuk menganalisis permasalahan yang disajikan dalam lembar 

kerja dan aktif dalam diskusi tim. Siswa sudah aktif dalam memberikan pendapat 

atau ide dalam mencari alternatif pemecahan masalah dalam tim. Namun 

demikian masih ditemukan beberapa siswa yang belum mendengarkan pendapat 

dari anggota tim. 

Pada indikator siswa mempresentasikan hasil diskusi tim, diperoleh skor 

rata-rata 2,71. Dengan deskripsi sebanyak 5 siswa mendapatkan skor 1, 10 siswa 

mendapatkan skor 2, 14 siswa mendapatkan skor 3, dan 9 siswa mendapatkan skor 

4.  Sebagian besar siswa sudah berani maju ke depan kelas dan bekerja sama 

dalam kegiatan presentasi. Siswa juga sudah menanggapi presentasi dari tim lain 

namun ketepatan hasil diskusi tim dan saat presentasi masih kurang. 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi tim/kelompok lain mendapatkan 

skor rata-rata 2,68. Dengan deskripsi sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 1, 14 

siswa mendapatkan skor 2, 13 siswa mendapatkan jumlah skor 3, dan 8 siswa 

mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memperhatikan 

hasil diskusi kelompok lain dan sebagian besar sudah bertanya pada teman lain 

satu kelompoknya. Siswa juga sudah berdiskusi dengan kelompok untuk 
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menanggapi hasil diskusi kelompok lain namun ada beberapa siswa belum lantang 

dan berani mewakili kelompoknya untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Pada indikator meyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran diperoleh skor 

rata-rata 2,47. Dengan deskripsi sebanyak 5 siswa memperoleh skor 1, 15 siswa 

memperoleh skor 2, 12 siswa memperoleh skor 3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. 

Hal ini menujukkkan bahwa sebagian besar dari siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan dapat menyimpulkan materi 

bersama guru. Namun demikian masih ditemukan siswa yang tidak mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari dan beberapa siswa tidak dapat menjelaskan 

kembali materi yang telah dipelajari.  

Pada indikator aktif dalam mengerjakan kuis diperoleh skor rata-rata 

2,45. Dengan deskripsi sebanyak 5 siswa mendapatkan skor 1, 16 siswa 

mendapatkan skor 2, 10 siswa mendapatkan skor 3, dan 7 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah aktif dan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan kuis. Siswa sudah merasa senang dan antusias dalam mengerjakan 

kuis. Namun demikian ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan kuis secara 

mandiri dan masih bekerjasama dengan teman yang lain dan tidak disertai rasa 

tanggung jawab demi prestasi tim. 

4.1.4.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Pada akhir pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama guru 

melakukan evaluasi tertulis berupa kuis untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Dari pengamatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel : 
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Tabel 4. 11   

Hasil Kuis Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 73,15 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 35 

4. Siswa Memenuhi KKM 29 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 9 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 76,32% 

 

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa pada siklus II pertemuan pertama 

nilai terendah yang diperoleh adalah 35 dan nilai tertinggi adalah 95 dan diperoleh 

nilai rata-rata pada siklus II pertemuan pertama yaitu 73,15. Jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 29 siswa, sedangkan 9 siswa belum tuntas dalam belajar. 

Untuk lebih lengkapnya hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan pertama 

dapat dilihat dalam diagram lingkaran dibawah ini : 

 

 

Diagram 4.9 : Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 76,32% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 23,68% siswa belum tuntas. Akan tetapi ketuntasan belajar 

76,32% 

23,68%

Hasil Belajar Siswa Siklus 1I Pertemuan Pertama

Tuntas

Tidak Tuntas
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tersebut belum mencapai target yang diinginkan yang tercantum dalam indikator 

yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal. 

4.1.4.3.4. Paparan Data Skor Kelompok/TIM 

Pada akhir pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama guru 

melakukan penghitungan skor kelompok/tim. Hasil perhitungan skor 

kelompok/TIM dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 4.12 

Skor Kelompok/TIM Siklus II Pertemuan Pertama 

 

NO. NAMA TIM TOTAL 

SKOR TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM A 80 16 Great Team 

2 TIM  B 80 20 Great Team 

3 TIM  C 75 18,75 Great Team 

4 TIM D 70 17,5 Great Team 

5 TIM E 60 16,25 Great Team 

6 TIM F 70 17,5 Great Team 

7 TIM G 80 20 Great Team 

8 TIM H 90 22,5 Super Team 

9 TIM I 90 18 Great Team 

 

Penghargaan kelompok dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  media CD pembelajaran diberikan 

kepada tim sesuai dengan skor dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Super Team 

diberikan kepada Tim H. Great Team diberikan kepada Tim A, Tim B, Tim C, 

Tim D, Tim E, Tim F, Tim G, dan Tim I. 

4.1.4.4. Refleksi 

Hasil dari refleksi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran akan dijadikan sebagai 

bahan perencanaan tindakan pada siklus II pertemuan kedua. Refleksi pada siklus 
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II pertemuan pertama ini difokuskan pada 3 hal, yaitu: 1) keterampilan guru, 2) 

aktivitas siswa dan 3) hasil belajar siswa. Berdasarkan deskripsi hasil observasi 

dan catatan lapangan pada siklus II pertemuan pertama, adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.4.4.1. Keterampilan Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

II pertemuan pertama, sebagai berikut: 

Pada siklus II pertemuan pertama, keterampilan guru dalam pembelajaran 

mendapatkan jumlah skor 24 dengan kriteria baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah: 

a. Pada saat melakukan apersepsi guru belum disertai dengan ilustrasi/contoh. 

b. Dalam membimbing pembentukan kelompok guru belum mengatur siswa 

dalam menempati kelompoknya. 

c. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru belum 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terhadap masalah 

yang dialami. 

d. Saat kuis berlangsung guru tidak memantau jalannya kuis. 

e. Guru belum memberikan tindak lanjut 

4.1.4.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II 

pertemuan pertama, sebagai berikut: 

Pada siklus II pertemuan pertama, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mendapatkan rata-rata skor 21,39 dengan kriteria baik, tetapi masih ada 
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beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut 

adalah: 

a. Siswa belum menyiapkan buku paket dan sumber belajar. 

b. Siswa belum aktif dalam menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru. 

c. Siswa belum aktif berdiskusi dalam tim 

d. Pada saat menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran siswa belum mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari. 

e. Siswa belum mengerjakan kuis secara mandiri. 

4.1.4.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menunjukkan bahwa 76,32% atau sebanyak 29 siswa dari 

38 siswa mengalami ketuntasan belajar ≥ 70 sedangkan 23,68%  atau 9 siswa dari 

38 siswa lainnya belum tuntas dalam belajar. 

Dengan penjabaran sebagai berikut: nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 95. Sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40. Rata-rata 

hasil belajar siswa 73,29. 

4.1.4.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD pembelajaran maka perlu diadakan perbaikan agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, perbaikan tersebut antara lain:  

4.1.4.5.1. Keterampilan Guru 

a. Pada saat melakukan apersepsi guru seharusnya memberikan apersepsi 

disertai dengan ilustrasi/contoh. 
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b. Dalam membimbing pembentukan kelompok guru hendaknya mengatur 

siswa dalam menempati kelompoknya. 

c. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru sebaiknya 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terhadap masalah 

yang dialami. 

d. Saat kuis berlangsung guru harus memantau jalannya kuis. 

e. Guru hendaknya memberikan tindak lanjut agar siswa mempelajari materi 

yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. 

4.1.4.5.2. Aktivitas Siswa 

a. Guru hendaknya memberikan pengarahan agar siswa menyiapkan buku 

paket dan sumber belajar. 

b. Guru harus menciptakan suasana yang menarik agar siswa aktif dalam 

menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan aktif berdiskusi dalam 

tim 

c. Guru membimbing siswa agar pada saat menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran siswa mencatat kesimpulan materi yang dipelajari. 

d. Guru memantau jalannya kuis agar siswa mengerjakan kuis secara mandiri. 

4.1.5. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan Kedua 

4.1.5.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan 

perencanaan tindakan siklus II pertemuan kedua antara lain : 
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a. Menyiapkan RPP atau skenario pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada materi kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

d. Mempersiapkan lembar observasi atau instrument penelitian untuk memantau 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada materi peristiwa alam.  

4.1.5.2. Pelaksanakan  

Pelaksanakan tindakan dalam siklus II pertemuan kedua meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pembelajaran dalam pra kegiatan guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Guru 

menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan menuliskan judul 

materi kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi dan 

menyampaikan tujuan sesuai indikator yang akan dicapai. Siswa diberikan 

motivasi agar bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Siklus II pertemuan kedua 

guru sudah mengkondisikan siswa sehingga suasana belajar menjadi cukup 
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kondusif. Penyampaian apersepsi sudah dikaitkan dengan dengan kehidupan 

sehari-hari dan sudah disertai ilustrasi/contoh. 

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan eksplorasi siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai sumber daya alam. Siswa diberikan pertanyaan “Apa sajakah contoh 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi?” Ada beberapa siswa 

yang menjawab pertanyaan dari guru. Guru menampung dulu semua jawaban dari 

siswa. Selanjutnya guru menyampaikan materi peristiwa alam dengan 

menggunakan media CD pembelajaran (presentasi kelas). Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai materi sumber daya alam dengan media CD 

pembelajaran. Guru menyampaikan materi kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi sesuai dengan indikator yang ingin disampaikan dan 

mudah dipahami. Selain itu guru juga menyampaikan materi sumber daya alam 

menggunakan media CD pembelajaran dengan runtut dan jelas. Siswa 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pada tahap elaborasi siswa dibentuk menjadi 9 kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa (tim). Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen. 

Selanjutnya guru menentukan nama kelompok. Dalam proses diskusi guru sudah 

memberi pengarahan dan mengatur siswa dalam menempati timnya. Siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Guru memantau jalannya diskusi dan 

membantu tim yang mengalami kesulitan. Siswa sudah diberikan kesempatan 

untuk bertanya terhadap masalah yang dialami. Perwakilan dari tim 
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mempresentasikan hasil diskusi tim. Guru memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal berupa kata-kata. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan 

pertanyaan terhadap hasil diskusi tim lain. 

Tahap konfirmasi guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

siswa. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja di pelajari. 

Selain itu guru juga memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak 

tubuh. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan ini siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. Guru meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru dipelajari. Siswa 

diberikan evaluasi berupa kuis secara individual (kuis) . Guru memberikan kuis 

kepada setiap siswa dan memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis dan 

memberikan motivasi dalam mengerjakan kuis. Guru memantau jalannya kuis. 

Guru menghitung skor kemajuan individual (skor kemajuan individual). Guru 

memberikan penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat berdasarkan skor 

yang didapat dari skor kemajuan siswa dalam setiap kelompok (rekognisi tim). 

Penghargaan Super Team yang diberikan kepada Tim E, Tim F dan Tim H. 

Penghargaan Great Team diberikan kepada Tim A, Tim B, Tim D, Tim G, dan 

Tim I. Penghargaan Good Team diberikan kepada Tim C. 
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4.1.5.3. Hasil Observasi 

4.1.5.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan  guru pada siklus II pertemuan kedua dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini: 

Tabel 4. 13  

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ √ √ √ 4 

2 Melakukan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ √ 4 

4 Membimbing pembentukan kelompok √ √ √ √ 4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ 
 

√ 3 

6 Mengadakan kuis √ √ √ √ 4 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ √ 4 

8 Menutup pelajaran √ √ √  3 

Jumlah 8 8 7 7 30 

Persentase 93,75% 

Kriteria Sangat Baik   

Kualifikasi Tuntas 

 

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

 

Diagram 4.10:  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Kedua 

0

1

2

3

4

skor

skor
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Dari hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran pada siklus 2 pertemuan kedua, diperoleh skor 30 

dengan kriteria sangat baik dan kualifikasi tuntas. Hal ini ditunjukkan dengan 

guru telah menyiapkan pra pembelajaran dengan diawali dengan salam dan 

menyiapakan sumber dan media belajar. Guru melakukan apersepsi dengan 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru juga telah 

menyampaikan materi dengan manggunakan media CD pembelajaran. Siswa 

dibentuk dalam kelompok/tim yang heterogen. Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok. Setelah diskusi selesai siswa mempresetasikan hasil 

diskusi kelompok/tim di depan kelas. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. Selanjutnya siswa diberikan evaluasi berupa soal kuis. Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang berpretasi berdasarkan skor 

yang didapat dari jumlah skor kuis individual yang telah dihitung. 

Pada indikator 1 yaitu menyiapkan pra pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru 

telah menyiapkan pra pembelajaran dengan mengucapkan salam. Secara serentak 

siswa menjawab salam yang diberikan oleh guru dilanjutkan dengan mepresensi 

kehadiran siswa. Guru juga telah menyiapkan sumber dan media belajar. Sumber 

belajar berupa buku mata pelajaran IPA kelas 5 dan media yang telah disiapkan 

berupa Laptop, CD pembelajaran, pengeras suara dan LCD. Guru juga sudah 

mengkondisikan siswa. 
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Pada indikator 2 yaitu melakukan apersepsi (keterampilan bertanya) guru 

memperoleh skor 4. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Guru 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 

melakukan apersepsi guru sudah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

dan sudah menyertakan ilustrasi/contoh. 

Pada Indikator 3 yaitu guru menyampaikan meteri dengan menggunakan 

media CD pembelajaran (keterampilan menjelaskan) guru memperoleh skor 4. 

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. CD pembelajaran memuat 

materi yang ingin disampaikan dan mudah dipahami. Guru menyampaikan materi 

dengan runtut dan jelas dan sudah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Pada indikator 4 yaitu guru membimbing pembentukan kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

memperoleh skor 4. Guru sudah memberikan pengarahan yang jelas. Guru 

membimbing pembentukan kelompok dengan membagi siswa secara heterogen. 

Dalam kelompok terdiri dari siswa putra dan siswa putri. Guru menentukan nama 

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dan guru sudah mengatur siswa 

dalam menempati kelompoknya. 

Pada indikator 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas), guru 

mendapatkan skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru memantau jalannya diskusi. 
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Guru sudah membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya terrhadap masalah yang dialami. 

Pada indikator 6 yaitu mengadakan kuis (keterampilan mengadakan 

variasi) guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru telah 

memberikan kuis kepada setiap siswa serta memberikan petunjuk dalam 

pemgerjaan kuis. Pada saat pengerjaan kuis guru memberikan motivasi kepada 

siswa dalam mengerjakan kuis dan sudah memantau jalannya kuis.  

Pada indikator 7 yaitu memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi (keterampilan memberikan penguatan), 

guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru telah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata dan memberikan penghargaan 

atau reward. Guru juga telah memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa 

gerak tubuh dan memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada indikator menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran), 

guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan denga guru telah meninjau kembali 

pelajaran yang telah disampaikan. Siswa diberikan evaluasi berupa kuis oleh guru. 

Siswa mengerjakan kuis secara individual. Guru sudah melakukan refleksi 

terhadap materi yang diajarkan 

Berdasarkan uraian tersebut keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA siklus 2 pertemuan kedua mendapatkan kriteria sangat baik dengan 

kualifikasi tuntas. Jumlah skor yang didapat adalah 30.  
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4.1.5.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan kedua dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Table 4. 14  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No. Indikator 

Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

 

Rata-Rata 

Skor 
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran  
2 5 9 22 127 3,34 

2 Menanggapai apersepsi 3 5 18 12 115 3,03 

3 Memperhatikan informasi dari CD 

pembelajaran 
2 7 16 13 116 3,05 

4 Antusias dalam diskusi Tim 2 6 11 19 123 3,24 

5 Siswa  mempresentasikan hasil 

diskusi Tim  
1 3 15 17 122 3,21 

6 Menanggapi hasil diskusi 

Tim/kelompok lain 
3 8 14 13 113 2,97 

7 Menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 
4 4 16 14 116 3,05 

8 Aktif dalam mengerjakan kuis  1 5 16 16 123 3,24 

Jumlah Skor 20 86 345 504 955 25,13 

Persentase 78,53% 

Kriteria  Sangat Baik 

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

 

Diagram 4.11:  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran dapat diajabarkan sebagai berikut : 

Pada indikator kesiapan siswa mengikuti pelajaran mendapatkan skor 

rata-rata 3,34. Dengan deskripsi sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 1, 5 siswa 

mendapatkan skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3, dan 22 siswa mendapatkan skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa sudah berada di dalam ruangan dan 

tenang serta sebagian besar sudah menyiapkan alat tulis. Beberapa siswa juga 

sudah menyiapkan buku paket dan sumber belajar.  

Pada indikator menanggapi apersepsi skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 3,03. Dengan deskripsi sebanyak 3 siswa mendapatakan skor 1, 5 siswa 

mendapatkan skor 2, 18 siswa mendapatkan skor 3, dan 12 siswa mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap 

memperhatikan dan menanggapi apersepsi guru dengan mengacungkan jari 

2,7
2,8
2,9

3
3,1
3,2
3,3
3,4

skor

skor
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tangan. siswa aktif dalam menanggapi apersepsi guru, akan tetapi masih 

ditemukan beberapa siswa yang belum menjawab setiap pertanyaan dari apersepsi 

guru. 

Pada indikator memperhatikan informasi dari CD pembelajaran, skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 3,05. Dengan deskripsi sebanyak 2 siswa 

mendapatkan skor 1, 7 siswa mendapatkan skor 2, 16 siswa mendapatkan skor 3, 

dan 13 siswa mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mengamati isi CD pembelajaran dengan baik. Siswa sudah bertanya 

apabila dalam menangkap informasi kurang jelas dan mencatat hal-hal yang 

dianggap penting namun belum berani menanggapi isi CD pembelajaran. 

Pada indikator antusias dalam diskusi tim, diperoleh skor rata-rata 

sebesar 3,24. Dengan deskripsi sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 1, 6 siswa 

mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3, dan 19 siswa mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa aktif membantu anggota 

tim mengerjakan tugas untuk menganalisis permasalahan yang disajikan dalam 

lembar kerja dan aktif dalam diskusi tim. Siswa sudah aktif berdiskusi dan aktif 

dalam memberikan pendapat atau ide dalam mencari alternatif pemecahan 

masalah dalam tim. Siswa juga sudah mendengarkan pendapat dari anggota tim. 

Pada indikator siswa mempresentasikan hasil diskusi tim, diperoleh skor 

rata-rata 3,21. Dengan deskripsi sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 1, 3 siswa 

mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan skor 3, dan 17 siswa mendapatkan 

skor 4.  Sebagian besar siswa sudah berani maju ke depan kelas dan bekerja sama 
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dalam kegiatan presentasi. Siswa juga sudah menanggapi presentasi dari tim lain 

namun ketepatan hasil diskusi tim dan saat presentasi masih kurang. 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi tim/kelompok lain mendapatkan 

skor rata-rata 2,97. Dengan deskripsi sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 1, 8 

siswa mendapatkan skor 2, 14 siswa mendapatkan jumlah skor 3, dan 13 siswa 

mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memperhatikan 

hasil diskusi kelompok lain dan sebagian besar sudah bertanya pada teman lain 

satu kelompoknya. Siswa juga sudah berdiskusi dengan kelompok untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain namun ada beberapa siswa belum lantang 

dan berani mewakili kelompoknya untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Pada indikator meyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran diperoleh skor 

rata-rata 3,05. Dengan deskripsi sebanyak 4 siswa memperoleh skor 1, 4 siswa 

memperoleh skor 2, 16 siswa memperoleh skor 3, dan 14 siswa memperoleh skor 

4. Hal ini menunjukkkan bahwa sebagian besar dari siswa dapat menjawab 

pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan dapat menyimpulkan materi 

bersama guru. Siswa mencatat kesimpulan materi yang dipelajari dan beberapa 

siswa belum dapat menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari.  

Pada indikator aktif dalam mengerjakan kuis diperoleh skor rata-rata 

3,24. Dengan deskripsi sebanyak 1 siswa mendapatkan skor 1, 5 siswa 

mendapatkan skor 2, 16 siswa mendapatkan skor 3, dan 16 siswa mendapatkan 

skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah aktif dan bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan kuis. Siswa sudah merasa senang dan antusias dalam 

mengerjakan kuis. Siswa sudah mengerjakan kuis secara mandiri namun ada 
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beberapa siswa mengerjakan kuis tidak disertai rasa tanggung jawab demi prestasi 

tim. 

4.1.5.3. Paparan Hasil Belajar 

Pada akhir pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua guru melakukan 

evaluasi tertulis berupa kuis untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dari 

pengamatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 4. 15 

 Hasil Kuis Siklus II Pertemuan kedua 

 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 84,21 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 65 

4. Siswa Memenuhi KKM 35 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 3 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 92,11% 

 

Dari tabel 4.15  menunjukkan bahwa pada siklus II pertemuan kedua nilai 

terendah yang diperoleh adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 100 dan diperoleh 

nilai rata-rata pada siklus II pertemuan kedua yaitu 84,21. Jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 35 siswa, sedangkan 3 siswa belum tuntas dalam belajar. 

Untuk lebih lengkapnya hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan kedua dapat 

dilihat dalam diagram lingkaran dibawah ini : 
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Diagram  4.12: Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

 Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 92,11% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 7,89% siswa belum tuntas. Ketuntasan belajar tersebut 

telah mencapai target yang diinginkan sesuai dalam indikator yaitu sekurang-

kurangnya 80% siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal. 

4.1.5.4. Paparan Data Skor Kelompok/TIM 

Pada akhir pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua guru melakukan 

penghitungan skor kelompok/tim. Dari hasil skor kelompok dapat dilihat pada 

tabel : 

Tabel 4.16 

Skor Kelompok/TIM Siklus II Pertemuan Kedua 

 

NO. NAMA TIM TOTAL SKOR 

TIM 

RATA-RATA 

SKOR TIM 

KUALIFIKASI 

1 TIM A 90 18 Great Team 

2 TIM B 80 20 Great Team 

3 TIM C 55 13,75 Good Team 

4 TIM D 75 18,75 Great Team 

5 TIM E 90 22,5 Super Team 

6 TIM F 90 22,5 Super Team 

7 TIM G 80 20 Great Team 

8 TIM H 90 22,5 Super Team 

9 TIM  I 85 17 Great Team 

92,11% 

7,89%

Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua

Tuntas

Tidak Tuntas
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Penghargaan kelompok dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  media CD pembelajaran diberikan 

kepada tim sesuai jumlah skor kelompok dan kualifikasi yang telah ditetapkan. 

Predikat Super Team yang diberikan kepada Tim E, Tim F dan Tim H. 

Penghargaan Great Team diberikan kepada Tim A, Tim B, Tim D, Tim G, dan 

Tim I. Penghargaan Good Team diberikan kepada Tim C. 

4.1.5.4. Refleksi 

Hasil dari refleksi dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran akan dijadikan sebagai 

bahan perencanaan tindakan pada siklus II pertemuan kedua. Refleksi pada siklus 

II pertemuan kedua ini difokuskan pada 3 hal, yaitu: 1) keterampilan guru, 2) 

aktivitas siswa dan 3) hasil belajar siswa. Berdasarkan deskripsi hasil observasi 

dan catatan lapangan pada siklus II pertemuan kedua, adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.5.4.1. Keterampilan Guru 

Refleksi keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 

II pertemuan kedua bahwa secara keseluruhan pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik. Pada siklus II pertemuan kedua, keterampilan guru dalam 

pembelajaran mendapatkan jumlah skor 30 dengan kriteria sangat baik. Agar 

kualitas pembelajaran tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah: 
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a. Guru belum membimbing perorangan dalam membimbing siswa saat 

berdiskusi kelompok. 

b. Guru belum melakukan tindak lanjut kepada siswa. 

4.1.5.4.2. Aktivitas Siswa 

Refleksi aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus II 

pertemuan kedua, sebagai berikut: 

Pada siklus II pertemuan kedua, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mendapatkan rata-rata skor 25,13 dengan kriteria sangat baik, tetapi masih ada 

beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut 

adalah: 

1. Siswa belum menjawab setiap pertanyaan dari apersepsi guru. 

2. Siswa belum berani menanggapi isi CD pembelajaran 

3. Siswa belum lantang dan berani mewakili kelompoknya untuk menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain. 

4.1.5.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menunjukkan bahwa 92,11% atau sebanyak 35 siswa dari 38 

siswa mengalami ketuntasan belajar ≥ 70 sedangkan 7,89%  atau 3 siswa dari 38 

siswa lainnya belum tuntas dalam belajar. 

Dengan penjabaran sebagai berikut: nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 100. Sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 65. Rata-rata 

hasil belajar siswa 84,21. 
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4.1.5.5. Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran, maka perlu perlu ditekankan perbaikan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan berupa: 

4.1.5.5.1 Keterampilan Guru 

1. Guru sebaiknya membimbing perorangan dalam membimbing siswa saat 

berdiskusi kelompok. 

2. Guru harus melakukan tindak lanjut kepada siswa agar siswa dapat belajar 

mengenai materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. 

4.1.5.5.2 Aktivitas Siswa 

1. Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menarik agar siswa 

menjawab setiap pertanyaan dari apersepsi guru dan berani menanggapi isi 

CD pembelajaran. 

2. Guru memberikan motivasi sehingga siswa lantang dan berani mewakili 

kelompoknya untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

4.1.6. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I  dan II 

4.1.6.1. Rekapitulasi Observasi Proses Pembelajaran 

Rekapitulasi data pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.17  

Rekapitulasi Persentase Data Pra Siklus I dan Siklus II  

No Sumber Data Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Keterampilan guru - 50% 84,38% 

2 Aktivitas siswa - 51,59% 72,69% 

3 Hasil belajar siswa 44,74% 60,53% 81,58% 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I ke siklus II sebesar 34,38%. Peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 21,1%. Peningkatan hasil belajar dari 

pelaksanaan pra siklus ke siklus I sebesar 15,79%. Sedangkan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 21,05%.  

Rekapitulasi data siklus I, siklus II  dapat disajikan dalam bentuk diagram 

berikut ini. 

 

Diagram 4.13: Diagram Rekapitulasi Data Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I sampai siklus II. Persentase keterampilan 
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guru siklus I 50%, siklus II 84,38%. Persentase aktivitas siswa siklus I 

51,59%, siklus II 72,69%. Terjadi peningkatan ketuntasan klasikal pada 

hasil belajar siswa dari Pra siklus sampai dengan siklus II. Persentase hasil 

belajar pra siklus  44,74%, siklus I  60,53% dan  siklus II 81,58%. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1.  Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1. Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II  

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran, keterampilan 

guru yang diamati dalam mengelola pembelajaran diperoleh data dari hasil 

pengamatan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I terdapat 8 aspek indikator 

yang diamati dan diperoleh jumlah skor 16 dengan kriteria baik yang dinyatakan 

tuntas. Skor dalam setiap aspek indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

menyiapkan pra pembelajaran (2), melakukan apersepsi (1.5), menyampaikan 

materi dengan menggunakan CD pembelajaran (2,5),  membimbing pembentukan 

kelompok (2), membimbing siswa dalam diskusi kelompok (1,5), mengadakan 

kuis (2),   memberikan penguatan kepada siswa dan kelompok (2,5),  menutup 

pelajaran (2). 

Pada siklus I pertemuan pertama keterampilan guru memperoleh skor 14 

dengan kriteria cukup. Pada siklus I pertemuan kedua terjadi peningkatan skor 

menjadi 18 dengan kriteria baik. Peningkatan ini terjadi karena pada siklus 1 

pertemuan kedua, guru telah mengkaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang 

akan diajarkan dalam melakukan apersepsi agar siswa dapat dengan mudah 
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memahami materi pelajaran yang akan diajarkan. Pada saat menyampaikan materi 

dengan menggunakan CD pembelajaran guru telah menyampaikan materi dengan 

runtut dan jelas. Selain itu guru juga telah membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak tubuh. 

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 27 dengan kriteria baik dinyatakan 

tuntas. Skor dalam setiap aspek indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

menyiapkan pra pembelajaran (3,5), melakukan apersepsi (3,5), menyampaikan 

materi dengan menggunakan CD pembelajaran (3,5),  membimbing pembentukan 

kelompok (3,5), membimbing siswa dalam diskusi kelompok (3), mengadakan 

kuis (3,5),   memberikan penguatan kepada siswa dan kelompok (3,5),  menutup 

pelajaran (3,5). 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II mendapatkan skor 27 

dengan kriteria sangat baik. Pertemuan pertama memperoleh skor 24 dengan 

kriteria baik. Pada siklus II Pertemuan kedua terjadi peningkatan skor menjadi 30 

dengan kriteria sangat baik. Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II 

pertemuan kedua, guru telah mengkondisikan siswa pada saat pra kegiatan 

sehingga siswa tenang dan siap mengikuti pelajaran. Pada saat melakukan 

apersepsi guru juga telah memberikan ilustrasi/contoh. Ketika menyampaikan 

materi pelajaran, CD pembelajaran sudah terkait dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Guru mengatur siswa dalam menempati kelompoknya dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya terhadap masalah yang dialami pada 

saat berdiskusi dalam kelompok/tim. Guru juga memberikan motivasi siswa saat 

pembelajaran. 
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Dari uraian di atas diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA kelas VB. Hal tersebut dikarenakan: 

4.2.1.1.1. Teoritis 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran didukung 

pernyataan Slameto (2003:97) yang mengemukakan bahwa dalam proses belajar 

mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi 

fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Isjoni (2011:91) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif dibutuhkan  kemauan serta kreatifitas guru dalam mengelola 

lingkungan kelas. Sehingga dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, guru tidak bertambah pasif melainkan menjadi lebih aktif  dalam 

menyusun rencana pembelajaran, mengatur kelas saat pelaksanaan dan membuat 

tugas untuk dikerjakan siswa bersama dengan kelompoknya. 

Temuan hasil penelitian ini juga didukung pendapat Rusman (2011:80) 

bahwa keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat 

digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni: (1) keterampilan 

membuka pelajaran, (2) keterampilan bertanya, (3) keterampilan memberikan 

penguatan, (4) keterampilan mengadakan variasi, (5) keterampilan menjelaskan, 

(6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan 
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mengelola kelas, (8) keterampilan pembelajaran perseorangan, (9) keterampilan 

menutup pelajaran. 

4.2.1.1.2. Praktis 

Pada siklus I masih terdapat beberapa indikator observasi yang 

pelaksanaannya belum maksimal, sehingga diadakan perbaikan pada siklus II. 

Adapun kekurangan siklus I dan perbaikan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Pada indikator ke 1, keterampilan menyiapkan pra pembelajaran di siklus 

I, guru mengucapkan salam dan menyiapkan sumber dan media belajar. Akan 

tetapi guru belum mempresensi dan mengkondisikan siswa. Masih ada siswa yang 

terlihat belum terkondisikan untuk mengikuti pembelajaran. Pada siklus I skor 

yang didapat adalah 2. Sedangkan pada siklus II hal tersebut dapat diperbaiki. 

Guru mempresensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran. Pada siklus II skor yang didapat meningkat yaitu 3,5. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Usman (2011: 74-108) kegiatan ini termasuk pada keterampilan 

membuka ialah upaya guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan 

kondisi belajar kondusif agar perhatian siswa terpusat pada materi pelajaran 

sehingga tujuan pebelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Pada indikator ke 2 yaitu melakukan apersepsi guru mendapatkan skor 

1,5 pada siklus I. Guru mengulas kembali materi yang diajarkan sebelumnya. 

Materi yang akan diajarkan juga telah dikaitkan dengan pengetahuan siswa. Akan 

tetapi guru belum mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak 

memberikan ilustrasi/contoh. Pada pelaksanaan siklus II hal tersebut dapat 

diperbaiki. Guru mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan 
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ilustrasi/contoh saat melakukan apersepsi sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan. Pada siklus II skor yang 

didapat meningkat menjadi 3,5. Melakukan apersepsi termasuk dalam 

keterampilan bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan 

peranan penting, hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif 

terhadap aktivitas siswa (Rusman, 2010:82) 

Pada indikator ke 3 yaitu menyampaikan materi dengan  CD 

pembelajaran, siklus I guru mendapatkan skor 2,5. Guru menyampaikan meteri 

pembelajaran sesuai dengan indikator. CD pembelajaran memuat materi yang 

ingin disampaikan, tetapi guru belum mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Pada siklus II guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa 

sehingga skor pada siklus II meningkat menjadi 3,5. Sesuai dengan pendapat 

Suprijono (2010:3) belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan, dimana 

guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan 

sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Dalam menjelaskan guru 

menggunakan media CD pembelajaran sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2012:128) yaitu apabila guru menggunakan media yang bervariasi dalam 

menggunakan bahan ajaran, akan banyak memerlukan penyesuaian indra peserta 

didik, membuat perhatian anak didik menjadi lebih tinggi, memberi motivasi 

untuk belajar, mendorong berpikir dan meningkatkan belajar. 

Pada indikator ke 4 yaitu membimbing pembentukan kelompok, guru 

mendapatkan skor 2 pada siklus I. Guru membagi siswa secara heterogen dan 
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menentukan nama kelompok. Pada saat membagi kelompok guru belum 

memberikan pengarahan yang jelas sehingga masih ada siswa yang terlihat 

bingung. Siswa juga belum diatur dalam menempati kelompoknya. Pada siklus II 

hal tersebut dapat diperbaiki dengan memberikan pengarahan yang jelas dan 

mengatur siswa dalam menempati kelompoknya. Skor pada siklus II meningkat 

menjadi 3,5. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Rusman (2011:202) bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerjasama dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pada indikator ke 5 yaitu membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

Pada siklus I guru mendapatkan skor 1,5. Guru memantau jalannya diskusi 

kelompok dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Guru belum 

membimbing siswa secara perorangan dan belum memberikan kesempatan untuk 

bertanya terhadap masalah yang dialami. Pada siklus II hal tersebut dapat 

diperbaiki dengan membimbing secara perorangan. Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya sehingga dapat memecahkan masalah yang dialami. Skor guru 

meningkat menjadi 3 pada siklus II.  Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto 

(2003:97) yang mengemukakan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar 

bagi siswa untuk mencapai tujuan.  

Pada indikator 6 yaitu mengadakan kuis, guru mendapatkan skor 2 pada 

siklus I. Guru membagikan kuis kepada setiap siswa. Guru juga telah memberikan 
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petunjuk dalam pengerjaan kuis tetapi guru belum memotivasi siswa dalam 

mengerjakan kuis dan tidak memantau jalannya kuis sehingga siswa kurang 

bersemangat. Siswa juga belum mengerjakan kuis secara mandiri dan cenderung 

bekerjasama dengan temannya. Hal tersebut dapat diperbaiki pada siklus II. Guru 

telah memotivasi dan memantau jalannya kuis. Skor yang didapat meningkat. 

Pada siklus II guru mendapatkan skor 3,5. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Slavin (2010:143), setelah guru memberikan presentasi, siswa akan mengerjakan 

kuis individual. Siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dan 

mengerjakan kuis. Sehingga setiap siswa bertanggung jawab secara individual 

untuk memahami materinya. 

Pada indikator 7 yaitu guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Guru memperoleh skor 2,5 pada siklus 

I. Guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal berupa kata-kata. Untuk 

membuat siswa lebih termotivasi guru juga memberikan penguatan dengan 

memberikan penghargaan atau reward. Penghargaan tersebut diberikan kepada 

kelompok yang mendapatkan skor tertinggi yang dipengaruhi oleh skor kemajuan 

individual dari masing-masing anggota kelompok. Akan tetapi guru belum 

memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa gerak tubuh dan belum 

sepenuhnya memotivasi siswa selama pembelajaran. Pada siklus II hal tersebut 

dapat diperbaiki dengan memberikan motivasi serta memberikan penguatan dalam 

bentuk gestural berupa gerak tubuh. Pada siklus II skor meningkat menjadi 3,5. 

Menurut Rusman (2010: 84), keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk 

respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku siswa yang bertujuan 
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untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau 

responnya yang diberikan sebagai dorongan atau koreksi. 

Pada indikator 8 yaitu guru menutup pelajaran. Guru memperoleh skor 2 

pada siklus I. Guru telah meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. 

Untuk mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan 

guru telah memberikan evaluasi berupa kuis secara individu. Akan tetapi guru 

belum melakukan refleksi terhadap materi yang diajarkan dan belum melakukan 

evaluasi. Pada siklus II hal tersebut dapat diperbaiki. Guru telah melakukan tindak 

lanjut dan merefleksi materi yang telah diajarkan. Pada siklus II skor meningkat 

menjadi 3. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2010:92) bahwa menutup 

pelajaran merupakan kegiatan akhir yang dilakukan guru untuk mengakhiri 

pembelajaran. komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi: meninjau 

kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran, dan 

mengevaluasi. 

4.2.1.1.3. Empiris 

Penelitian tindakan kelas ini secara empiris didukung oleh hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Saryanti pada tahun 2012 dengan judul 

“Peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Berbasis lingkungan pada Siswa Kelas V SDN Karangayu 01 

Semarang”. Jurusan Pendidikan Guru sekolah dasar, Universitas Negeri 

Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru meningkat. 

Hasil penelitian diperoleh data pada siklus I keterampilan guru mendapat skor 
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rata-rata 23 dengan kategori baik dan meningkat menjadi skor 28 dengan kategori 

sangat baik pada siklus II. 

4.2.1.2. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II  

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran, aktivitas 

siswa yang diamati dalam proses pembelajaran diperoleh data dari hasil 

pengamatan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I terdapat 8 aspek indikator 

yang diamati dan diperoleh jumlah rata-rata skor 16,51 dengan kriteria baik 

dinyatakan  tuntas. Rata-rata skor dalam setiap aspek indikator tersebut adalah 

sebagai berikut: Kesiapan siswa mengikuti pelajaran (2,35), menanggapi apersepsi 

(2), memperhatikan informasi dari CD pembelajaran (2,03),  antusias dalam 

diskusi tim (2,16), siswa mempresentasikan hasil diskusi tim (1,99), menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain (1,91), menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

(2,16), aktif dalam mengerjakan kuis (1,89). 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh skor 14,89 dengan kriteria cukup. Pada siklus I Pertemuan kedua 

terjadi peningkatan skor menjadi 18,08 dengan kriteria baik. Peningkatan ini 

terjadi karena pada siklus I pertemuan kedua, siswa tenang. Ketika 

memperhatikan informasi dari CD pembelajaran siswa bertanya apabila dalam 

menangkap informasi kurang jelas. Siswa juga bersedia mendengarkan pendapat 

dari anggota tim. Pada saat kuis berlangsung siswa senang dan antusias dalam 

mengerjakan kuis. 

Pada siklus II diperoleh jumlah rata-rata skor 23,26 dengan kriteria baik 

dinyatakan tuntas. Rata-rata skor dalam setiap aspek indikator tersebut adalah 
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sebagai berikut: Kesiapan siswa mengikuti pelajaran (3,17), menanggapi apersepsi 

(2,78), memperhatikan informasi dari CD pembelajaran (2,92),  antusias dalam 

diskusi tim (2,96), siswa mempresentasikan hasil diskusi tim (2,96), menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain (2,83), menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

(2,76), aktif dalam mengerjakan kuis (2,87). 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II mendapatkan skor 23,26 

dengan kriteria baik. Pertemuan pertama memperoleh skor 21,39 dengan kriteria 

baik. Pada siklus II pertemuan kedua terjadi peningkatan skor menjadi 25,13 

dengan kriteria sangat baik. Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II 

pertemuan kedua, siswa telah menyiapkan buku paket dan aktif dalam 

menanggapi apersepsi dari guru. Siswa juga aktif berdiskusi dalam tim. Pada saat 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran siswa mencatat kesimpulan materi 

yang dipelajari. Siswa juga telah mengerjakan kuis secara mandiri.  

Dari uraian di atas diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas VB. Hal tersebut dimungkinkan dilihat dari segi teoritis, 

praktis , dan empiris.  

4.2.1.2.1. Teoritis 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran didukung 

pernyataan Slavin (2010: 4) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya 
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dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi 

untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai. 

Temuan hasil dalam penelitian ini juga didukung Hamalik (2011: 171) 

yang menyebutkan bahwa suatu pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

memberikan dan menyediakan kesempatan belajar bagi siswanya untuk 

melakukan aktivitas sendiri. Dalam pembelajaran, siswa diharapkan untuk aktif 

sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta dapat mengembangkan keterampilan yang 

dimilikinya sebagai bekal hidup dalam masyarakat. 

Sesuai pernyataan Suprijono (2010:54) yang berpendapat bahwa dalam 

pembelajararan kooperatif siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri 

dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang dihadapkan pada mereka. 

4.2.1.2.2. Praktis 

Pada siklus I masih terdapat beberapa indikator observasi yang 

pelaksanaannya belum maksimal, sehingga diadakan perbaikan pada siklus II. 

Adapun kekurangan siklus I dan perbaikan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Pada indikator kesiapan siswa mengikuti pelajaran, siswa mendapatkan 

skor 2,35 pada siklus I. Siswa telah berada di dalam ruangan dan bersikap tenang. 

Siswa juga telah menyiapkan alat tulis namun masih terdapat siswa yang belum 

menyiapkan buku paket dan sumber belajar. Hal tersebut dapat diperbaiki pada 

siklus II siswa telah menyiapkan buku paket dan sumber belajar. Siswa 
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menunjukkan emotional activities. Skor pada siklus II meningkat menjadi 3,17. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar 

dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, 

mengalami sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan 

penguatan, perbedaan individual. 

Pada indikator menanggapi apersepsi, siswa mendapatkan skor 2 pada 

siklus I. Siswa telah menunjukkan sikap memperhatikan. Siswa juga telah 

menanggapi apersepsi dengan mengacungkan jari tangan namun masih terdapat 

siswa yang tidak menjawab setiap pertanyaan dari apersepsi dari guru. Siswa juga 

belum aktif dalam menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru. Hal tersebut 

dapat diperbaiki pada siklus II. Siswa menunjukan oral activities.  Skor 

meningkat menjadi 2,78 pada siklus II. Siswa telah aktif dalam menanggapi 

apersepsi yang diberikan oleh guru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul B. 

Dierich dalam Sardiman (2011:101) bahwa kegiatan lisan (oral) meliputi 

mengemukakan pendapat, mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, dan 

diskusi. 

Pada indikator memperhatikan informasi dari CD pembelajaran, siswa 

mendapatkan skor 2,03 pada siklus I. Siswa telah mengamati isi CD pembelajaran 

dengan baik. Siswa juga telah bertanya apabila dalam menangkap informasi 

kurang jelas namun masih terdapat siswa yang belum mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dan tidak berani mananggapi isi CD pembelajaran. Hal tersebut 

dapat diperbaiki pada siklus II. Penggunaan media CD pembelajaran yang 
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menarik sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa, sehingga siswa tertarik 

untuk memperhatikan dalam pembelajaran. Penambahan Vidio atau cuplikan film 

yang menarik membuat siswa tertarik dengan tujuan perhatian siswa dapat 

terfokus terhadap materi yang diajarkan. Siswa menunjukkan visual activities dan 

listening activities. Skor meningkat menjadi 2,92 pada siklus II. Siswa telah 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2011:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan dan 

meniru. Informasi ditayangkan dengan media CD. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Ariani dan Haryanto (2010:25) multimedia adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, vidio. Dengan demikian makan siswa akan lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran. 

Pada indikator antusias dalam diskusi tim, siswa mendapatkan skor 2,19 

pada siklus I. Siswa aktif membantu anggota tim mengerjakan tugas untuk 

menganalisis permasalahan yang disajikan dalam lembar kerja. Siswa aktif 

berdiskusi dalam tim dan bersedia mendengarkan pendapat dari anggota tim 

namun siswa tidak aktif memberikan pendapat atau ide dalam mencari alternatif 

pemecahan masalah dalam tim. Hal tersebut dapat diperbaiki pada siklus II. Siswa 

menunjukkan emotional activities dan listening activities. Skor meningkat 

menjadi 2,96. Siswa telah aktif memberikan pandapat atau ide dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah dalam tim. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

isjoni (2011:15), cooperative learning berasal dari kata cooperative artinya 
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mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling menbantu satu sama lain 

sebagai satu kelompok atau satu tim. Siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab 

belajar, yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota 

kelompok untuk belajar (Rusman, 2011:203) 

Pada indikator siswa mempresentasikan hasil diskusi tim, siswa 

mendapatkan skor 1,99 pada siklus I. Siswa dengan berani maju kedepan kelas 

dan bekerjasama dalam tim saat kegiatan presentasi namun siswa belum dapat 

menanggapi presentasi dari tim lain. Ketepatan hasil diskusi dan penampilan saat 

presentasi juga masih kurang baik. Hal tersebut dapat diperbaiki pada siklus II. 

Siswa menunjukkan motor activities dan mental activities. Skor meningkat 

menjadi 2,96 pada siklus II. Siswa dapat menanggapi presentasi dari tim lain. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2011: 204) dalam model ini, siswa 

saling membelajarkan sesama siswa lainnya atau pembelajaran oleh rekan sebaya 

(peerteaching) yang lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru. 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi kelompok lain, siswa 

mendapatkan skor 1,91 pada siklus I. Siswa memperhatikan hasil diskusi 

kelompok lain dan bertanya pada teman lain satu kelompoknya. Akan tetapi siswa 

belum berdiskusi dengan kelompok untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain. Siswa belum secara lantang dan belum berani mewakili kelompoknya untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Pada siklus II hal tersebut dapat 

diperbaiki. Siswa menunjukkan mental activities. Skor meningkat menjadi 2,83 

pada siklus II. Siswa telah berdiskusi dengan kelompok untuk menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Rusman,  2011:203), 
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siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar. yaitu belajar untuk dirinya 

sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. 

Pada indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran, siswa 

mendapatkan skor 2,16 pada siklus I. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang 

sudah dipelajari dan dapat menyimpulkan materi bersama guru. Akan tetapi siswa 

tidak mencatat kesimpulan materi yang dipelajari dan belum dapat menjelaskan 

kambali materi yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat diperbaiki pada siklus II. 

Siswa menunjukkan mental activities dan writing activities. Skor meningkat 

menjadi 2,76 pada siklus II. Siswa telah mencatat kesimpulan materi yang 

dipelajari. Kegiatan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul B. 

Dierich dalam Sardiman (2011:101) bahwa mental activities sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan dan mengambil keputusan. 

Pada indikator aktif dalam mengerjakan kuis, siswa mendapatkan skor 

1,89 pada siklus I. Siswa  telah aktif dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

kuis. Siswa terlihat senang dan antusias dalam mengerjakan kuis. Akan tetapi 

masih terdapat siswa yang mengerjakan kuis belum secara mandiri. Siswa belum 

mengerjakan kuis dengan penuh tanggung jawab demi prestasi tim. Hal tersebut 

dapat diperbaiki pada siklus II. Siswa menunjukkan writing activities dan mental 

activities. Skor meningkat menjadi 2,87. Siswa mengerjakan kuis secara mandiri. 

Kuis secara individu diberikan sebagai evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Arikunto (2009:6) dengan diadakan evaluasi, maka siswa dapat 

mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 
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guru. Menurut Alport (dalam Slavin, 2010:2013) Setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada kelompoknya, 

dan posisi anggota kelompok adalah setara 

Dari uraian di atas terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa. Hal ini 

terbukti bahwa pada siklus I mendapat jumlah rata-rata skor 16,51 dengan kriteria 

baik. Pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-rata skor 23,26 dengan kriteria 

baik. 

4.2.1.2.3. Empiris 

Penelitian tindakan kelas ini secara empiris didukung oleh hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sevin Arseno pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA melalui pendekatan Kooperatif STAD dengan media 

Internet pada Siswa Kelas IVA SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada 

siklus I memperoleh skor 15,3 kategori baik, pada siklus II memperoleh skor 19,6 

dengan kategori baik, dan pada siklus III memperoleh skor 23 dengan kategori 

sangat baik. 

4.2.1.3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I Dan Siklus II  

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 59,21%, hal 

tersebut mengalami peningkatan dari pra siklus yang ketuntasan hasil belajar 

klasikalnya 44,74%. Pada siklus II ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami 

peningkatan menjadi 84,22%. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari pra 

siklus sebesar 65,13 meningkat pada siklus I menjadi 70,33. Pada siklus II 

meningkat menjadi 78,75.  
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Dari uraian di atas diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas VB. Hal tersebut dimungkinkan dilihat dari segi teoritis, 

praktis , dan empiris. 

4.2.1.3.1. Teoritis 

Peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Rifa’i dan Ani (2009:85) bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pesta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tergantung pada apa yang telah 

dipelajari oleh peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian ini juga didukung 

pendapat (Isjoni: 2011: 102) yang menyatakan bahwa dengan diadakannya model 

pembelajaran kooperatif secara berkesinambungan dapat dijadikan sebagai sarana 

bagi guru untuk melatih dan mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotis siswa, khususnya keterampilan sosial siswa untuk bekal hidup di 

masyarakat.  

4.2.1.3.2. Praktis 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran didukung 

hasil observasi yang dilakukan dengan guru kelas yang mengemukakan bahwa 

Guru telah melaksanakan pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang meningkatkan hasil 
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belajar siswa. Dengan media pembelajaran berupa CD pembelajaran berkaitan 

dengan materi yang disampaikan dapat menarik minat siswa untuk lebih antusias 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4.2.1.3.3. Empiris 

Penelitian tindakan kelas ini secara empiris didukung oleh hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sunoto pada tahun 2011 dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model STAD untuk Meningkatkan 

Aktivitas Siswa Kelas VI”. Universitas negeri Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar siswa meningkat. Nilai rata-rata kelas dari 69,31 pada 

siklus I meningkat menjadi 81,45 pada siklus II. Siswa yang berhasil dari 29,16% 

pada siklus I menjadi 87,5% pada siklus II pada materi listrik siswa kelas VI di 

SDN Sukoreno I kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. 

Peningkatan hasil belajar juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Sri Sulistyono pada tahun 2012 dengan judul .“Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe Group Investigation 

Dengan Media CD Pembelajaran Pada Siswa Kelas V SDN Wonosari 03”.Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I 71,05% , dan meningkat pada siklus II menjadi 92,10% . 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 
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pembelajaran pada siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. 

Selain itu Implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi 

teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

a. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, berupa 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Rusman 

(2011:202) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

Menurut Slavin (2010:100) bahwa pembelajaran kooperatif bukan hanya 

sebuah teknik pengajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian 

prestasi para siswa, ini juga merupakan cara untuk menciptakan keceriaan, 

lingkungan yang pro-sosia di dalam kelas, yang merupakan salah satu manfaat 

penting untuk memperluas perkembangan interpersonal dan keefektifan siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin, dan merupakan 

tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi siantara 

siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.  
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Proses pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD menggunakan 

media CD pembelajaran. Menurut Ariani dan Haryanto (2010:25) multimedia 

adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari 

teks, grafis, gambar, foto, audio, video, animasi secara terintegrasi. Secara umum 

manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih 

interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat 

ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, 

serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. 

b. Implikasi Praktis 

Implikasi Praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran dapat 

membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi guru 

yang ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran 

yang lain. Penelitian juga dapat digunakan sebagai wawasan bagi guru tentang 

keterampilan guru dalam pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran 

khususnya kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

c. Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu berupa keterkaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPA yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah 
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satu faktor tersebut adalah model pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa setelah digunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran maka kualitas pembelajaran semakin meningkat.  

Bagi sekolah, penelitian melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah dengan menggunakan inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran yang 

bermutu. Selain itu juga memberikan masukan dalam model pembelajaran 

terutama model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Penelitian ini 

memberikan gambaran bahwa pentingnya menciptakan kondisi pembelajaran 

yang kondusif, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaan IPA pada siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 01 

Semarang dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPA.  Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya keterampilan guru dari siklus 

I dengan jumlah skor 16  sebesar 50% dengan kriteria baik menjadi 27  

sebesar 84,38% dengan kriteria sangat baik di siklus II. Hal tersebut sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa keterampilan guru 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA.  

Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya aktivitas siswa dari siklus I dengan 

jumlah skor 16,49 sebesar 51,59% dengan kriteria baik menjadi 23,26  

sebesar 72,69% dengan kriteria baik di siklus II. Hal tersebut sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa aktivitas siswa meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.  
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c. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran 

IPA.Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 59,21%, hal 

tersebut mengalami peningkatan dari pra siklus yang ketuntasan hasil 

belajar klasikalnya 44,74%. Pada siklus II ketuntasan hasil belajar klasikal 

mengalami peningkatan menjadi 84,22%. Peningkatan rata-rata hasil belajar 

siswa dari pra siklus sebesar 65,13 meningkat pada siklus I menjadi 70,33. 

Pada siklus II meningkat menjadi 78,75. Hal tersebut telah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa siswa mengalami 

ketuntasan individual sesuai KKM yaitu ≥70 dalam pembelajaran IPA dan 

telah mencapai ketuntasan klasikal 80%. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pelaksanakan penelitian tindakan kelas melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran pada 

pembelajaran IPA yang dilakukan pada siswa kelas VB SDN Kalibanteng Kidul 

01 Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Saran Teoritis  

Penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media CD pembelajaran diharapkan 

dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA  di SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. Tidak hanya mata pelajaran IPA saja yang dapat 
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ditingkatkan menggunakan model pembelajaran kooperaif tipe STAD dengan 

media CD pembelajaran melainkan mata pelajaran lain yang ada di sekolahpun 

dapat ditingkatkan. 

5.2.2. Saran Praktis 

5.2.2.1.Saran bagi guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Hendaknya guru memilih model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan menggunakan inovasi-inovasi 

kegiatan pemelajaran yang bermutu. 

5.2.2.2. Saran bagi sekolah / lembaga 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

oleh sekolah / lembaga pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dengan menggunakan inovasi-inovasi kegiatan 

pembelajaran yang bermutu. 
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Lampiran 1 

BIODATA PENELITI 

 

 

1. Nama  : Adi Wijaya 

NIM  : 1401409297 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES 

 

2. Nama  : Siti Nurjanah S.Pd 

NIP  : 1967070720070112017 

Jabatan : Guru Kelas VB 

 

3. Nama  : Andang Wijayanto 

NIM  :1401409288 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah  

Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan 

 

4. Nama  : Wisnu Adi Nugroho 

NIM  : 1401409285 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES 
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Lampiran 2  

 

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul : Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD dengan Media CD 

Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pasa Siswa kelas 

VB SDN Kalibanteng Kidul 01 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

melalui model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

STAD dengan 

media CD 

pembelajaran 

a. Menyiapkan pra 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

b. Melakukan apersepsi 

(keterampilan 

bertanya) 

c. Membimbing 

pembentukan 

kelompok                      

( keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan 

mengelola kelas) 

d. Menyampaikan 

materi dengan  

menggunakan CD 

 Guru 

 Video 

 Foto 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 Alat 

perekam 
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pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

e. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok                      

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

pembelajaran 

perseorangan) 

f. Mengadakan kuis 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

g. Guru memberikan 

penguatan kepada 

siswa dan kelompok 

yang memperoleh 

skor tertinggi 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

h. Menutup pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

 

 

2. Aktifitas siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

pembelajaran 

a. Kesiapan siswa 

mengikuti kegiatan 

pembelaran 

(emotional activities) 

 Siswa 

 Video  

 Foto  

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 
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kooperatif tipe 

STAD dengan 

media CD 

pembelajaran 

b. Menanggapi 

apersepsi (oral 

activities) 

c. Memperhatikan 

Informasi dari CD 

pembelajaran (Visual 

activities, listening 

activities) 

d. Antusias dalam 

diskusi Tim 

(emotional activities, 

listening activities) 

e. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi Tim 

(motor activities dan 

mental activities) 

f. Menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain (mental 

activities) 

g. Menyimpulkan hasil 

kegiatan 

pembelajaran (mental 

activities, writing 

acctivities) 

h. Aktif dalam 

mengerjakan kuis 

(writing activities, 

mental activities) 

 

 Alat 

perekam 
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3. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

STAD dengan 

media CD 

pembelajaran 

Nilai yang diperoleh 

siswa pada saat evaluasi 

pembelajaran 

Siswa Tes tertulis 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA  

Melalui Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD dengan Media CD 

Pembelajaran 

Siklus ke ....... 

Nama SD :  SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru :  Adi Wijaya 

Kelas  :  VB 

Hari, tanggal : 

Petunjuk : 

1. Bacalah 8 indikator keterampilan guru dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan media CD pembelajaran. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

3. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

4: jika semua deskriptor muncul 

3: apabila ada 3 deskriptor muncul 

2: apabila ada 2 deskriptor muncul 

1: apabila ada deskriptor muncul 

0: apabila tidak ada deskriptor yang muncul 

Rusman (2011: 101) 

No Indikator Deskriptor 
(√) 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menyiapkan pra 

pembelajaran 

(keterampilan 

a. Mengucapkan salam 

b. Mengabsen kehadiran 

siswa 
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membuka pelajaran) c. Mengkondisikan siswa 

d. Menyiapkan sumber dan 

media belajar 

2. Melakukan 

apersepsi 

(keterampilan 

bertanya) 

 

a. Mengulas kembali materi 

sebelumnya 

b. Mengkaitkan 

pengetahuan siswa 

dengan materi yang akan 

diajarkan 

c. Dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari 

d. Disertai ilustrasi/contoh 

     

3.  Menyampaikan 

materi dengan  

menggunakan CD 

pembelajaran  

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Sesuai dengan indikator 

b. Menyampaikan materi 

dengan runtut dan jelas 

c. Video memuat materi 

yang ingin disampaikan 

dan mudah dipahami 

d. Video pembelajaran  

terkait dengan kehidupan 

sehari-hari siswa 

     

4. Membimbing 

pembentukan 

kelompok                      

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil dan mengelola 

kelas) 

a. Memberi pengarahan 

yang jelas 

b. Membagi siswa secara 

heterogen 

c. Mengatur siswa dalam 

menempati kelompoknya 

d. Menentukan nama 

kelompok 

     

5. Membimbing siswa a. Memantau diskusi      
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dalam diskusi 

kelompok                      

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil dan 

pembelajaran 

perseorangan) 

 

kelompok 

b. Membantu kelompok 

yang mengalami 

kesulitan  

c. Membimbing 

perorangan 

d. Memberi kesempatan 

untuk bertanya terhadap 

masalah yang dialami 

6. Mengadakan kuis 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

a. Membagikan kuis kepada 

setiap siswa 

b. Memberi petinjuk dalam 

pengerjaan kuis 

c. Memotivasi siswa dalam 

mengerjakan kuis 

d. Memantau jalannya kuis 

     

7. Guru memberikan 

penguatan kepada 

siswa dan kelompok 

yang memperoleh 

skor tertinggi 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

 

a. Memberikan penguatan 

dalam bentuk gestural 

berupa gerak tubuh 

b. Memberikan penguatan 

dalam bentuk verbal 

berupa kata-kata 

c. Memberikan penguatan 

berupa penghargaan atau 

reward 

d. Memotivasi siswa 

selama pembelajaran 
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33. 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n+1 ) = 

1

4
 ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  = 
2

4
 ( n+1 ) = 

2

4
 ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   = 
3

4
 ( n+1) = 

3

4
 ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Menutup pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

 

a. Meninjau kembali 

pelajaran yang telah 

disampaikan. 

b. Melakukan refleksi 

terhadap materi yang 

diajarkan. 

c. Memberikan Evaluasi 

(Kuis). 

d. Melakukan tindak lanjut. 

     

TOTAL SKOR   
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Tabel . Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa. 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kriteria . . . .                                                                     

                                                                               Semarang,                   2013 

                                                                                   Observer, 

 

 

       ....................................                                                                                                    
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI 

Aktivitas Siswa dalam pembelajaran IPA  

Melalui Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD dengan Media CD 

Pembelajaran 

Siklus ke ....... 

Nama SD :  SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru :  Adi Wijaya 

Kelas  :  VB 

Hari, tanggal : 

Petunjuk : 

Bacalah 8 indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan media CD pembelajaran. 

1. Penilaian mengacu pada deskriptor yang ditetapkan 

2. Berilah  tanda  cek  (√)  pada  skala  penilaian  jika  deskriptor  sesuai  dengan 

pengamatan! 

3. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

4: jika semua deskriptor muncul 

3: apabila ada 3 deskriptor muncul 

2: apabila ada 2 deskriptor muncul 

1: apabila ada deskriptor muncul 

0: apabila tidak ada deskriptor yang muncul 

Rusman (2011: 101) 

No Indikator Deskriptor (√) 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran  

(emotional activities)            

 

a. Siswa berada di dalam 

ruangan. 

b. Tenang 

c. Menyiapkan alat tulis 

d. Menyiapkan buku paket 
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dan sumber belajar. 

2. Menanggapi 

apersepsi (oral 

activities) 

a. Menunjukkan sikap 

memperhatikan. 

b. Menjawab setiap 

pertanyaan dari  

apersepsi dari guru. 

c. Aktif dalam menanggapi 

apersepsi guru . 

d. Menanggapi apersepsi 

dengan mengacungkan 

jari tangan. 

     

3. Memperhatikan 

informasi dari CD 

pembelajaran (Visual 

activities, listening 

activities) 

 

a. Mengamati isi CD 

pembelajaran dengan 

baik 

b. Mencatat hal-hal yang 

dianggap penting 

c. Bertanya apabila dalam 

menangkap informasi 

kurang jelas 

d. Berani menanggapi isi 

CD pembelajaran 

     

4. Antusias dalam 

diskusi Tim 

(emotional activities, 

listening activities) 

a. Siswa aktif membantu 

anggota Tim mengerjakan 

tugas untuk menganalisis 

permasalahan yang di 

sajikan dalam Lembar 

Kerja 

b. Siswa aktif berdiskusi 

dalam tim 

c. Siswa aktif memberikan 
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pendapat atau ide dalam 

mencari alternative 

pemecahan masalah 

dalam tim 

d. Siswa bersedia 

mendengarkan pendapat 

dari anggota Tim. 

5.  Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi TIM 

(motor activities dan 

mental activities) 

a. Siswa dengan berani maju 

ke depan kelas 

b. Kerja sama tim dalam 

kegiatan persentasi 

c. Siswa dapat menanggapi 

persentasi dari Tim lain 

d. Ketepatan hasil diskusi 

dan penampilan saat 

persentasi baik 

     

6. Menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain 

(mental activites) 

 

a. Siswa kurang memahami 

pertanyaan yang diajukan 

guru 

b. Siswa bertanya pada 

teman lain 1 kelompoknya 

c. Siswa berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

d. Siswa secara lantang dan 

berani mewakili 

kelompoknya untuk 

menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 
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7 Menyimpulkan hasil 

kegiatan 

pembelajaran (mental 

activities, writing 

acctivities) 

a. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang sudah 

dipelajari 

b. Siswa dapat 

menyimpulkan materi 

bersama guru 

c. Siswa mencatat 

kesimpulan materi yang 

dipelajari 

d. Siswa dapat menjelaskan 

kembali materi yang telah 

dipelajari 

     

8. Aktif dalam 

mengerjakan kuis 

(writing activities, 

mental activities) 

a. Siswa aktif dan sungguh-

sungguh dalam 

mengerjakan kuis 

b. Siswa mengerjakan kuis 

secara mandiri 

c. Siswa senang dan antusias 

dalam mengerjakan kuis 

d. Siswa mengerjakan kuis 

dengan penuh tanggung 

jawab demi prestasi tim 

     

TOTAL SKOR   
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Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah  

0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33. 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n+1 ) = 

1

4
 ( 33+1 ) 

   = 8,5  jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2  = 
2

4
 ( n+1 ) = 

2

4
 ( 33+1 ) 

   = 17 jadi nilai Q2 adalah 16 

Letak Q3   = 
3

4
 ( n+1) = 

3

4
 ( 33+1)  

   = 25,5 jadi nilai Q3 adalah 24,5 

 

Tabel . Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa. 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

16 ≤ skor < 24,5 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0  ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

Skor yang didapat . . . .  

Kriteria . . . .                                                                     

                                                                                     Semarang,        2013 

                                                                                                Observer, 

 

 

            ................................. 
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Lampiran 5 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus …. 

Nama SD : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru : Adi Wijaya 

Kelas / Jumlah Siswa : VB / 38 orang 

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Lampiran 6  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I  

 

    Satuan Pendidikan : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013  

 

I. Standar Kompetensi 

7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan  

III. Indikator 

7.6.1 Mengidentifikasi berbagai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

7.6.2 Menjelaskan sebab-sebab dari peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia  

IV. Tujuan Pembelajaran 

- Melalui diskusi kelas dengan melihat tayangan dari CD pembelajaran  

siswa dapat mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia 

dengan benar 

- Melalui diskusi tim siswa dapat menjelaskan sebab-sebab dari peristiwa  

alam yang terjadi di Indonesia dengan benar 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 
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V. Materi Pembelajaran 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

VI. Metode  

 Model pembelajaran : Kooperatif tipe STAD 

 Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

VII. Langkah Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal ( 10 Menit ) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai 

2. Guru memancing apersepsi siswa dengan bertanya kepada siswa 

“Siapa yang pernah mengalami banjir?” 

3. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

4. Pemberian motivasi agar siswa lebih semangat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini 

C. Kegiatan inti ( 60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “ Siapa yang tahu peristiwa alam apa saja 

yang ada di Indonesia?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

alam dengan media CD pembelajaran (tahap presentasi kelas) 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 4-

5 siswa (tahap pembentukan tim) 

2. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar diskusi 

kelompok. 
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3. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi. 

4. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

5. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim 

6. Siswa lain memberikan tanggapan dari jawaban perwakilan 

kelompok siswa yang baru saja maju. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa 

2. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari. 

3. Guru memberikan pujian terhadap jalannya diskusi. 

D. Kegiatan penutup ( 30 menit ) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa megerjakan  kuis secara individual (tahap pengadaan kuis) 

4. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

5. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang di dapat. 

(Tahap rekognisi tim) 

6. Memberikan umpan balik 

 

VIII. Media dan sumber Belajar. 

 Media  : CD Pembelajaran 

 Sumber Ajar :  

 Choiril Azmiyawati, dkk. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
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 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu pengetahuan alam 5: untuk 

SD dan kelas V (BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes awal               :  - 

Tes dalam proses    :  ada (lembar diskusi kelompok) 

Tes akhir     :  ada (Lembar Kuis) 

Jenis penilaian    :  Tertulis 

 Alat tes    :  Lembar diskusi kelompok 

              Lembar Kuis 

 

        Semarang, 27 Maret 2013 

 Guru kelas VB    Peneliti 

                              

  Siti Nurjanah, S.Pd    Adi Wijaya             

 NIP. 196704292006042004   NIM. 1401409297  

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

 MATERI PEMBELAJARAN 

 

Peristiwa Alam yang Terjadi di Indonesia 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam bencana 

alam termasuk dalam peristiwa alam. Sekarang kita akan mempelajari berbagai 

macam bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. 

1. Gempa Bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi 

karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi 

ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan 

pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan makhluk hidup 

termasuk manusia menjadi korban. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang 

berbeda-beda. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat 

untuk mengukur gempa yaitu seismograf 

2. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan 

dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 

mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup 

tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung air hujan 

sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi banjir di 

berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Solo, 

Aceh, dan Lampung. Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat 

besar. Rumah-rumah dan ribuan hektare sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-

jalan terputus tidak bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai 

penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

3. Tanah Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tanah 

tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah 

longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. 
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Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi tanah longsor di beberapa daerah. Bencana 

ini di antaranya terjadi di Brebes dan Tawangmangu yang memakan banyak 

korban harta dan jiwa. 

4.Gunung Meletus. 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni gunung, lava 

ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran lava ini 

mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air hujan, dapat 

mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering disertai dengan gempa 

bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut gempa bumi 

vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 

1883. Letusan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. 

Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava 

pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar 

ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa 

manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. 

5.  Kebakaran Hutan 

Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Hutan biasanya tidak 

ditanami oleh manusia. Hutan juga merupakan daerah yang mampu menyediakan 

oksigen dalam jumlah yang cukup. Selain itu, hutan mampu menyerap air. 

Kebakaran hutan sangat merugikan manusia. Selain membakar tumbuh-tumbuhan 

dan hewan, kebakaran hutan juga mengakibatkan banjir. Selain itu, asap dari 

hutan yang terbakar dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. 

6. Tsunami 

Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi ini 

dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Kesetimbangan 

air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, terjadilah aliran energi air 

laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar. 

Gelombang besar inilah yang disebut tsunami. Gelombang itu bergerak menuju 

pantai dengan kecepatan sangat tinggi dan kekuatannya sangat besar. 
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Kecepatannya dapat mencapai 1.000 km per jam. Ketika mencapai pantai, 

gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding raksasa. Tinggi gelombang 

laut normal antara 1–2 meter. Namun, saat tsunami tinggi gelombang laut dapat 

mencapai 30–50 meter. Gelombang ini akan bergerak cepat menuju daratan dan 

merusak segala sesuatu yang dilaluinya. 
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Lembar Diskusi Kelompok  

Nama kelompok : 

1…………………… 

2…………………… 

3…………………… 

4…………………… 

5………………… 

Petunjuk : 

Jelaskan penyebab dari bencana alam di bawah ini! 

No Bencana Alam Penyebab 

1. Banjir  

 

2. Tanah longsor  

 

3. Gempa bumi  

 

4. Gunung meletus  

 

5. Tsunami  

 

6. Kebakaran hutan  
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Kisi-kisi Soal Kuis Siklus I 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan  penggunaan sumber daya alam. 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat

an soal 

Nomor 

Soal  

Bentuk  

1. 7.6 

Mengidentifikas

i peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

mahluk hidup 

dan lingkungan. 

 

7.6.1Mengidentifikasi  

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia  

 

 

 

7.6.2Menjelaskan 

sebab-sebab dari 

peristiwa  alam 

yang terjadi di 

Indonesia  

 

 

C1,C2,

C1 

 

C1,C3, 

C1 

 

 

C2,C1, 

C1,C2,

C1,C2,

C2 

 

C3,C1 

1,2,7 

 

 

1,2,5 

 

 

 

3,4,5,6,8

,9,10 

 

 

 

3,4 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 
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Nama  : 

No Presensi : 

Soal Kuis  (Pertemuan I) 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

benar! 

1. Salah satu  bencana alam yang dapat dicegah yaitu . . . . 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus 

2. Tujuan dari pembuatan terasering di lereng bukit adalah . . . . 

a. memperbaiki susunan tanah 

b. mencegah tanah longsor 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

3. Adanya pergeseran kerak Bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana . . . . 

a. tanah longsor 

b. gempa bumi vulkanik 

c. gempa bumi tektonik 

d. angin puting beliung 

4. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa bumi disebut . . . . 

a. barometer  

b. termometer 

c. hidrometer  

d. seismograf 

5. Gelombang besar air laut yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut sering 

disebut . . .. 

a. episentrum 
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b. vulkanik 

c. tsunami  

d. tektonik 

6. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah .... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mencuci baju di sungai 

d. Membersihkan sampah di parit 

7. Cairan panas yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus disebut .... 

a. Magma 

b. Vulkanik 

c. Lava 

d. Kawah 

8. Pembuatan teras di lereng bukit agar tanah tidak longsor disebut .... 

a. Sengkedan 

b. Reboisasi 

c. Penghijauan 

d. Hutan kota 

9. Penebangan pohon yang tidak terkendali dapat menyebabkan hutan menjadi 

gundul dan menimbulkan bahaya .... 

a. Korosi 

b. Tanah Longsor 

c. Puting beliung 

d. Gempa bumi 

10. Indonesia sering terjadi bencana alam angin puting beliung. Dampak yang 

ditimbulkan dari bencana tersebut adalah .... 

a. Banjir lahar dan erosi 

b. Tanah longsor dan banjir 

c. Rumah roboh dan awan panas 

d. Pepohonan tumbang dan rumah roboh 
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B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan dua macam kegiatan manusia yang dapat merubah permukaan bumi! 

2. Sebutkan 2 macam masalah alam yang mengakibatkan kerusakan terhadap 

lingkungan! 

3. Berikan 2 macam sikap manusia dalam menjaga kelestarian alam! 

4. Apakah yang dimaksud dengan sistem tebang pilih! 

5. Apa yang dimaksud dengan gempa tektonik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. 

1. C 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 

B. 

1. Penggundulan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan 

2. Banjir, gempa, gunung meletus 

3. Melakukan penghijauan secara besar-besaran, mengadakan terasering, 

melakukan tebang pilih. 

4. Tebang pilih adalah saat ketika ingin memanfaatkan kayu yang di hutan, kita 

memilihterlebih dahulu pohon pohon mana yang terlihat sudah tua, kemudian 

kita menanamkan bibit baru lagi untuk mengganti pohon yang kita tebang 

5. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng di dalam bumi. 

Skor Penilaian 

(A) Tiap Butir soal betul skornya 1 

(B) Tiap butir soal skor 2 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

Nilai  :  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2  

 

    Satuan Pendidikan : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7 Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan  

 

III. Indikator 

7.6.4  Mengidentifikasi penyebab dan dampak terjadinya peristiwa  banjir dan 

tanah longsor. 

7.6.5  Menjelaskan penyebab dan dampak dari terjadinya peristiwa banjir dan 

tanah longsor 

7.6.6   Menjelaskan cara mencegah banjir dan tanah longsor. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

- Melalui kegiatan kerja tim  dan melihat tayangan dari CD pembelajaran 

siswa dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak banjir dan tanah 

longsor dengan benar 
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- Melalui kegiatan diskusi kelas siswa dapat menjelaskan peristiwa banjir 

dengan tepat. 

- Melalui kegaiatan kerja tim siswa dapat menjelaskan cara untuk 

mencegah banjir dan tanah longsor dengan benar. 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 

VI. Metode  

 Model pembelajaran : Kooperatif tipe STAD 

 Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

VII. Langkah Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. salam 

2. doa 

3. pengkondisian kelas 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal ( 10 Menit ) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai 

2. Guru memancing apersepsi siswa dengan bertanya kepada siswa 

“Siapa yang pernah mengalami banjir?” 

3. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

4. Pemberian motivasi agar siswa lebih semangat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini 
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C. Kegiatan inti ( 60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “ siapa yang suka bermain air hujan?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

alam dengan media CD pembelajaran (tahap presentasi kelas) 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 

4-5 siswa (tahap pembentukan tim) 

2. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar diskusi 

kelompok. 

3. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi 

4. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

5. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim 

6. Siswa lain memberikan tanggapan dari jawaban perwakilan 

kelompok siswa yang baru saja maju. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa 

2. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja di pelajari 

3. Guru memberikan pujian terhadap jalannya diskusi. 

D. Kegiatan penutup ( 30 menit ) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa megerjakan kuis secara individual (tahap pengadaan kuis) 
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4. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

5. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang di dapat. 

(Tahap rekognisi tim) 

6. Memberikan umpan balik 

VIII. Media dan sumber Belajar. 

 Media : CD Pembelajaran 

 Sumber Ajar :  

 Choiril Azmiyawati, dkk. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu pengetahuan alam 5: untuk 

sd dan kelas V (BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

IX. Penilaian  

Prosedur penilaian 

Tes awal               :  - 

Tes dalam proses    :  ada (lembar diskusi kelompok) 

Tes akhir     :  ada (Lembar Kuis) 

Jenis penilaian    :  Tertulis 

 Alat tes    :  Lembar diskusi kelompok 

              Lembar Kuis 

        Semarang, 10 April 2013 

 Kolaborator     Peneliti 

                              

  Siti Nurjanah, S.Pd    Adi Wijaya             

 NIP. 196704292006042004   NIM. 1401409297  
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

Banjir 

Banjir yang terjadi di Jakarta, Bandung, ataupun daerah sekitarnya sebagian besar 

disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Namun demikian, ulah manusia 

yang membuang sampah di sungai, menebang pohon sehingga hutan menjadi 

gundul juga memjadi penyebab terjadinya banjir. Sampah yang di buang ke 

sungai, lama-kelamaan akan menumpuk dan apabila hujan datang air sungai akan 

meluap karena alirannya terhambat oleh tumpukan sampah yang sangat banyak 

dan mengakibatkan banjir. 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 sehingga aliran air 

menjadi lancar. 

3. Melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air. 

4. Melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul (reboisasi). 

Dampak dari banjir sebagai berikut 

1. Menggenangi rumah 

2. Menyebabkan penyakit diare 

3. Hewan serta tumbuhan pada mati 

4. Mencemari lingkungan 

5. Mengganggu aktivitas 

 

Tanah Longsor 

Pemicu Terjadinya Tanah Longsor 

Umumnya, timbulnya tanah longsor dipicu oleh hujan lebat. Lereng gunung yang 

gundul dan rapuhnya bebatuan dan kondisi tanah yang tidak stabil membuat 

tanah-tanah ini tidak mampu menahan air di saat terjadi hujan lebat. Akan tetapi, 

tanah longsor juga bisa ditimbulkan oleh aktivitas gunung berapi atau gempa. 

Lereng-lereng yang lemah yang mendapat tekanan dari getaran gempa tentu saja 

membuat tanah yang terkena tekanan tadi menjadi longsor. Aktivitas gunung 
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berapi yang menimbulkan hujan deras, simpanan debu yang lengang dan 

alirannya pun juga dapat menimbulkan tanah longsor. 

Penambangan tanah, batu, atau pasir yang tidak terkendali juga bisa menjadi 

pemicu bencana ini. Manusia seharusnya tidak menggunduli hutan, menambang 

tanah atau pasir atau bebatuan dalam jumlah besar yang akan mengganggu 

kestabilan tanah dan memicu terjadinya longsor. 

Selain faktor di atas, faktor lain yang memicu terjadinya tanah longsor adalah 

erosi akibat sungai dan gelombang laut menciptakan lereng yang curam. Bahkan 

petir, getaran mesin, dan penggunaan bahan peledak juga dapat menimbulkan 

tanah longsor. 

Dampak  

Di daerah yang terjal, kecepatan luncuran tanah longsor dapat mencapai 75 

km/jam sehingga sulit bagi seseorang untuk menyelamatkan diri. Itulah sebabnya 

ketika tanah longsor terjadi, banyak rumah dan penduduk, binatang, fasilitas 

umum yang tertimbun longsoran. Bencana ini pun banyak memakan korban jiwa. 

Penanggulangan 

Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menanggulanginya dengan menghindari 

penyebab timbulnya tanah longsor. Caranya dengan tidak menebangi hutan, 

menanam tumbuhan berakar kuat seperti lamtoro, bambu, akar wangi, dan 

tumbuhan lainnya pada lereng yang gundul, membuat saluran air hujan, 

memeriksa keadaan tanah secara rutin dan berkala, membangun tembok penahan 

di lereng yang terjal, juga mengukur tingkat kederasan air hujan. 
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Kisi-kisi Soal Kuis Siklus I Pertemuan Kedua 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan  penggunaan sumber daya alam. 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat

an soal 

Nomor 

Soal  

Bentuk  

1. 7.6 

Mengidentifikas

i peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

mahluk hidup 

dan lingkungan. 

 

7.6.4 Mengidentifikasi 

penyebab dan 

dampak 

terjadinya 

peristiwa  banjir 

dan tanah 

longsor. 

7.6.5 Menjelaskan 

penyebab dan 

dampak dari 

terjadinya 

peristiwa banjir 

dan tanah longsor 

7.6.6  Menjelaskan 

cara mencegah 

banjir dan tanah 

longsor. 

 

 

C1, 

C1,C2 

 

C1 

 

 

 

C2,C2,

C2,C2 

 

C4 

 

 

C3,C3,

C3 

 

C4,C4,

C3 

 

1,2,3 

 

 

1 

 

 

 

4,5,6,7 

 

 

2 

 

 

8,9,10 

 

 

3,4,5 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 
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Lembar Diskusi Kelompok (Siklus I Pertemuan 2) 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. ............................................... 

 

Tulislah hasil diskusimu dan bahaslah di kelas! 

No Peristiwa 

Alam 

Penyebab Dampak Cara Mencegah 

1. Banjir ..............................

............................. 

................................

............................... 

..............................

.............................. 

2. Tanah 

Longsor 

..............................

.............................. 

................................

.............................. 

..............................

.............................. 
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Nama  : 

No Presensi : 

Soal Kuis  (Siklus I Pertemuan 2) 

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Peristiwa alam yang terjadi karena meluapnya air laut ke daratan disebut  

a. Banjir 

b. Tanah longsor 

c. Gunung meletus 

d. Puting beliung 

2. Penanaman kembali hutan yang sudah ditebang disebut . . . .  

a. Terasering 

b. Sengkedan 

c. Reboisasi 

d. Irigasi 

3. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah 

satu manfaat air adalah digunakan untuk .... 

a. Bahan makanan 

b. Bahan bangunan 

c. Mencuci  

d. bermain 

4. Penyebab terjadinya banjir di kota-kota besar seperti di kota semarang 

disebabkan oleh . . . . 

a. Membuang sampah sembarangan 

b. Membersihkan parit 

c. Membuang sampah pada tempatnya 

d. Membuat tanggul 

5. Dampak yang terjadi akibat penggundulan hutan adalah . . . .  

a. Tsunami 

b. Gempa bumi 

c. Banjir 
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d. Gunung meletus 

6. Salah satu penyakit yang sering timbul akibat kekurangan air bersih saat 

banjir adalah . . . .  

a. Diare 

b. Kanker 

c. Jantung 

d. Paru-paru 

7. Contoh dampak banjir adalah .... 

a. Hujan terus menerus 

b. Tanah menjadi subur 

c. Hutan menjadi gundul 

d. Sulit mendapat air bersih 

8. Cara yang dilakukan untuk menghindari bencana tanah longsor adalah .... 

a. Pembuatan terasering 

b. Mengatur rotasi tanaman 

c. Pemupukan yang teratur 

d. Melakukan penebangan 

9. Pemerintah berupaya untuk melestarikan hutan. Namun, masih terjadi 

penebangan hutan besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan banjir dan tanah longsor. 

Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah mengadakan program .... 

a. Irigasi 

b. Sanitasi 

c. Reboisasi 

d. terasering 

10. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir 

adalah . . . .  

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Membuang sampah sembarangan 

c. Penebangan liar 

d. Pembakaran hutan 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan dengan singkat dan tepat! 

1. Sebutkan 2 peristiwa alam yang diakibatkan oleh adanya penggundulan 

hutan! 

2. Mengapa penebangan pohon secara liar dapat mengakibatkan banjir? 

3. a. melakukan penghijauan pada lahan yang gundul 

b. melakukan penebangan hutan tanpa aturan  

c. mengalih fungsi hutan menjadi lahan pertanian  

Dari ketiga pernyataan di atas, manakah yang merupakan cara 

menghindari terjadinya tanah longsor?  

4. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan  

maka dapat mencegah terjadinya banjir. Mengapa demikian?  

5. Bagaimana cara mencegah bencana banjir? 
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Kunci Jawaban 

A.  

1. A 

2. C 

3. C 

4. A 

5. C 

6. A 

7. D 

8. A 

9. C 

10. A 

B. 

1. Banjir dan tanah longsor 

2. Karena tidak ada yang menyerap air ketika hujan turun 

3. Melakukan penghijauan pada lahan yang gundul 

4. Karena air yang terdapat pada selokan/sungai dapat mengalir dengan 

lancar 

5. Mengadakan reboisasi, membuang sampah pada tempat 

Skor Penilaian 

(A) Tiap Butir soal betul skornya 1 

(B) Tiap butir soal skor 2 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

Nilai  :  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II Pertemuan I 

Satuan Pendidikan : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2013 

I. Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Semesta 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan  

penggunaan sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). 

III. Indikator 

7.7.1 Mengidentifikasi  antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 

yang tidak dapat diperbarui. 

7.7.2 Mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang 

tidak dapat diperbarui. 

7.7.3 Menjelaskan manfaat beberapa jenis sumber daya alam yang 

digunakan di Indonesia, misalnya mineral, air, tumbuhan, dan hewan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan diskusi kelas dan melihat tayangan CD pembelajaran, 

siswa dapat mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya alam yang 

dapat di perbarui dan yang tidak dapat diperbarui dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat mengelompokkan 

sumber daya yang dapat di perbarui dan yang tidak dapat diperbaru 

dengan benar. 
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3. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan manfaat dari 

sumber daya alam yang digunakan di Indonesia, misalnya mineral, air, 

tumbuhan, dan hewan dengan benar. 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

V. Materi Pembelajaran 

Sumber Daya Alam 

VI. Metode 

 Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Penugasan. 

 Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal ( 10 Menit ) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

3. Pemberian motivasi agar siswa lebih semngat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini 

C. Kegiatan inti ( 60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “apa sajakah contoh sumber daya alam 

yang kalian ketahui?” 

2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa 
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3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi Sumber 

Daya Alam dengan media CD pembelajaran (tahap presentasi 

kelas) 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 4-

5 siswa (tahap pembentukan tim) 

2. Siswa berduskusi untuk menyelesaikan soal dari lembar kerja tim 

3. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi 

4. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

5. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim 

6. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 

7. Guru memberikan pujian terhadap jalannya diskusi. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa 

2. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja di pelajari 

D. Kegiatan penutup ( 30 menit ) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan kuis secara individual. (tahap pengadaan kuis) 

4. Siswa mengerjakan kuis 

5. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

6. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

 Media  : CD pembelajaran 

 Sumber Belajar : 
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 Standar Isi Kelas V SD/MI: Badan Standar Nasional 

Pendidikan. 

 Choiril Azmiyawati, dkk. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI 

Kelas V (BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu pengetahuan alam 5: 

untuk sd dan kelas V (BSE): Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 S Rositawaty dan Aris Muharam. Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (BSE):  Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur penilaian 

Tes awal            :    

Tes dalam proses    :  Lembar Diskusi Kelompok 

Tes akhir                :  Lembar Kuis 

Jenis penilaian  : Tertulis 

Instrumen penilaian : Lembar Diskusi Kelompok 

       Lembar Kuis   

        Semarang, 12 April 2013 

 Kolaborator     Peneliti 

                                                     

  Siti Nurjanah, S.Pd    Adi Wijaya             

 NIP. 196704292006042004   NIM. 1401409297  
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 Sumber Daya Alam  

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala yang ada di alam yang dipergunakan 

oleh manusia dan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SDA 

terdiri dari energi, materi, makhluk hidup, ruangan, dan waktu 

 Ada yang membagi SDA menjadi: SDA yang dapat diperbaharui dan SDA 

yang tidak dapat diperbaharui. 

1. SDA yang dapat diperbaharui adalah SDA yang dapat digunakan secara 

terus menerus dan tidak habis, misal: air, tanah, udara, tumbuhan, dan 

hewan. 

2. SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jika digunakan 

terus-menerus akan bisa habis, karena jumlahnya yang terbatas di bumi, 

misal: barang tambang dan bahan galian. Barang tambang, contoh: minyak 

bumi, gas alam, batu bara. Bahan galian, contoh: emas, timah, besi, perak, 

dan lain-lain. 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi Siklus II Pertemuan Pertama 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan  penggunaan sumber daya alam. 

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat

an soal 

Nomor 

Soal  

Bentuk  

1. 7.7 

Mengidentifikas

i beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb). 

 

7.7.1 Mengidentifikasi  

antara sumber 

daya alam yang 

dapat diperbarui 

dan yang tidak 

dapat diperbarui. 

7.7.2 Mengelompokkan 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbarui dan 

yang tidak dapat 

diperbarui. 

7.7.3 Menjelaskan 

manfaat beberapa 

jenis sumber daya 

alam yang 

digunakan di 

Indonesia, 

misalnya mineral, 

air, tumbuhan, 

dan hewan. 

 

C1, C2, 

C1 

 

C1 

 

 

C3, C3, 

C1 

 

C3, C4 

 

 

C1, C3, 

C1, C3 

 

C2, C4 

 

1,2,5 

 

 

1 

 

 

6,8,9, 

 

 

3,4 

 

 

3, 4, 7, 

10 

 

2, 5 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 
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Lembar Diskusi Kelompok (Siklus II Pertemuan 1) 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. ............................................... 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini dan tulislah hasil diskusimu dan bahaslah di 

kelas! 

No.  Sumber 

Daya 

Alam 

 

Manfaat 

Dapat 

diperbar

ui 

Tidak 

dapat 

diperbar

ui 

 

Alasan 

1. Minyak 

Bumi 

............................

............................ 

.............. .............. ..............................

.............................. 

2. Hewan ............................

............................ 

.............. .............. ..............................

.............................. 

3. Emas ............................

............................ 

.............. .............. ..............................

.............................. 

4. Batubara ............................

............................ 

.............. .............. ..............................

.............................. 

5. Air ............................

............................ 

..............  .............. ..............................

.............................. 

6. Udara     
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Nama  : 

No Presensi : 

 

Soal Kuis  (Siklus II Pertemuan 1) 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

benar! 

1. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah .... 

a. Batu bara 

b. Minyak bumi 

c. Air 

d. besi 

2. Batu bara berasal dari .... yang tertimbun dalam jutaan tahun. 

a. Tumbuhan 

b. Hewan  

c. Manusia 

d. batuan 

3. Bensin merupakan hasil pengolahan .... 

a. Minyak bumi 

b. Minyak tanah 

c. Batu bara  

d. Batu alam 

4. Sumber daya alam berikut yang pemanfaatannya perlu melalui tahap 

pengolahan adalah .... 

a. Air 

b. Udara 

c. Minyak bumi 

d. Sinar matahari 

5. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah .... 

a. Tumbuhan 

b. Hewan 

c. Udara 

d. Batu bara 

6. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus .... 

a. Dibiarkan 

b. Diolah 

c. Dimanfaatkan 

d. Dihemat 
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7. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Sumber daya alam 

penting yang berasal dari lautan adalah .... 

a. Air laut 

b. Pasir 

c. Pantai 

d. Ikan 

8. Cara memperbarui sumber daya alam tumbuhan dilakukan dengan .... 

a. Menanam ulang 

b. Merawatnya dengan baik 

c. Membunuh hewan perusak 

d. Menebang pohon 

9. Emas termasuk sumber daya alam yang .... 

a. Dapat diperbaharui 

b. Tidak dapat diperbaharui 

c. Tidak mungkin habis 

d. Tidak habis dalam waktu miliaran tahun 

10. Banyak pohon ditebang untuk mendirikan perumahan, perkantoran, dan 

pertokoan. Hal itu dapat .... 

a. Memperbaiki lingkungan 

b. Merusak lingkungan 

c. Memperindah lingkungan 

d. Menghias lingkungan 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

2. Sebutkan 2 manfaat sumber daya air? 

3. Tuliskan 2 usaha yang dapat kita lakukan dalam rangka melestarikan sumber 

daya alam!  

4. Mengapa kita harus menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

dengan bijak? 

5. Jika minyak bumi ditambang terus menerus maka akan habis, bagaimana 

solusi terhadap permasalahan tersebut? 
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Kunci Jawaban 

A.  

1. C 

2. A 

3. A 

4. C 

5. D 

6. D 

7. D  

8. A 

9. C 

10. B 

B.  

1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang digunakan untuk 

kesejahteraan manusia. 

2. Untuk memasak, mandi 

3. Tidak menggunakan secara terus menerus, pembatasan pemakaian dan 

penghematan, membuat cagar alam. 

4. Sapaya tidak habis atau punah. 

5. Tidak menggunakan secara terus menerus 

 

 

Skor Penilaian 

(A) Tiap Butir soal betul skornya 1 

(B) Tiap butir soal skor 2 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

Nilai  :  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Satuan Pendidikan : Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

Hari/Tanggal : Rabu, 17 April 2013 

I. Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Semesta 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan  

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). 

 

III. Indikator 

7.7.4 Menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi 

7.7.5 Menjelaskan dampak dari kegiatan manusia yang mempengaruhi 

permukaan bumi 

7.7.6 Menjelaskan pencegahan dari perusakan permukaan bumi 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan diskusi kelas, siswa serta melihat tayangan CD 

pembelajaran siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang 

mempengaruhi permukaan bumi dengan benar 
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2. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan dampak dari 

kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi dengan benar 

3. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pencegahan 

dari perusakan permukaan bumi dengan benar. 

Nilai Karakter Bangsa 

Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 

berfikir logis, kritis, inovatif, percaya diri, kedisiplinan, dan bertanggung 

jawab. 

V. Materi Pembelajaran 

Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

VI. Metode  

 Model pembelajaran : Kooperatif tipe STAD 

 Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

A. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal ( 10 Menit ) 

1. Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 

sesuai indikator yang akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

3. Pemberian motivasi agar siswa lebih semngat untuk mengikuti 

pelajaran pada   hari ini 

C. Kegiatan inti ( 60 Menit) 

 eksplorasi. 

1. Siswa diberi pertanyaan “apa sajakah contoh kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi ?” 
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2. Guru menampung dulu semua jawaban dari siswa 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi dengan media 

CD pembelajaran (tahap presentasi kelas) 

 elaborasi 

1. Siswa bersama guru membentuk tim heterogen yang terdiri dari 4-

5 siswa (tahap pembentukan tim) 

2. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal dari lember kerja tim 

3. Siswa dibimbing guru dalam proses berdiskusi 

4. Siswa diberi himbauan oleh guru agar semua anggota tim saling 

membantu untuk memahami materi diskusi tersebut. 

5. Perwakilan dari tim mempresentasikan hasil diskusi tim 

6. Siswa lain memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. 

 konfirmasi 

1. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari siswa 

2. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja di pelajari 

D. Kegiatan penutup ( 30 menit ) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

2. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan kuis secara indivudual. (tahap pengadaan kuis) 

4. Siswa mengerjakan kuis 

5. Skor kemajuan siswa dihitung oleh guru berdasarkan skor awal 

dan skor kuis. (tahap perhitungan skor kemajuan individual) 

6. Pemberian penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat. 

(tahap rekognisi tim) 

7. Memberikan umpan balik 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

 Media  : CD pembelajaran 

 Sumber Belajar : 

 Standar Isi Kelas V SD/MI: Badan Standar Nasional Pendidikan. 

 Choiril Azmiyawati, dkk. IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V 

(BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu pengetahuan alam 5: untuk sd 

dan kelas V (BSE): Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur penilaian 

Tes awal               :    

Tes dalam proses   : Lembar Diskusi Kelompok 

Tes akhir              : Lembar Kuis 

Jenis penilaian    : Tertulis 

Instrumen penilaian : Lembar Diskusi Kelompok 

                 Lembar Kuis 

        Semarang, 17 April 2013 

 Kolaborator     Peneliti 

                              

  Siti Nurjanah, S.Pd    Adi Wijaya             

 NIP. 196704292006042004   NIM. 1401409297  
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Permukaan Bumi 

Penambangan batubara 

Penambangan batubara mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi 

tanah, polusi udara, dan rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di 

dekat lokasi pertambangan. Penambangan batubara besar-besaran mengikis habis 

tanah, menurunkan tingkat permukaan air, dan menghasilkan jutaan ton limbah 

beracun,serta menggusur masyarakat adat dari tempat hidupnya dari generasi ke 

generasi sepanjang puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kerusakan lingkungan 

yang terjadi di Pulau Kalimantan, saat ini, adalah fakta hidup dan bukti empiris 

tak terbantahkan dari begitu dasyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh 

pertambangan batubara. 

Penggunaan Pestisida 

Perkembangan pestisida tidak dipungkiri aplikatifnya di lapangan sangat besar 

sekali. Hampir setiap lini pertanian sudah tercemari oleh bahaya pestisida. Pada 

kenyataannya banyak sekali penyimpangan dan kurang pemahaman  tentang 

penggunaan pestisida itu sendiri khususnya pestisida dengan bahan aktif kimia. 

Hal tersebut menyebabkan banyak negatif yang timbul, mulai dari dampak 

terhadap lingkungan misal kerusakan sistem pertanahan, pencemaran air, udara 

dan sebagainya. Selain itu akan memunculkan dampak negatif terhadap mahluk 

hidup misal kesehatan manusia, dan hasil produksi dari pertanian. Bagi kita yang 

berkecimpung dalam aspek dunia pertanian harus mengerti pedoman teknis dalam 

pengaplikasian pestisida kimia. 

 

Mengalih fungsikan hutan menjadi pertanian 

Mengalih fungsikan hutan menjadi pertanian sudah sering kita ketahui, 

dimana yang awalnya hutan kemudian di bakar atau di tebangi untuk dijadikan 

lahan pertanian baru sudah banyak terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Dampak 
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yang hadir untuk kita akibatnya sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-

hari. Tidak hanya banjir akibat hilangya hutan untuk menyerap air,tetapi banyak 

dampak lainnya akibat deforestation. Antara lainnya adalah: 

 

1. Punah masyarakat dan budaya yang cara hidupnya bergantung pada hutan. 

Hal ini bersamaan dengan punahnya pengetahuan mereka.  

2. Bertambahnya lahan kritis dan desertifikasi di kawasan tropik yang kering. 

3. Menurunnya curah hujan dalam regional, yang memperburuk desertifikasi. 

4. Meningkatnya suhu global sebagai akibat dari meningkatnya kadar karbon 

di atmosfir yang menyebabkan  meningginya permukaan   air laut. 

5. Punahnya sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan, termasuk 

hilangnya spesies margasatwa serta tumbuhan pangan dan obat   yang 

mempunyai potensi penting.  

6. Merosotnya jumlah populasi burung daerah beriklim sedang yang 

bermigrasi ke daerah tropik.  

7. Meningkatnya pembukaan dan erosi tanah.  

8. Hilangnya potensi listrik tenaga air  

9. Merosotnya daur kemiskinan didaerah pedesaan  

 

Tidak cukup sampai hanya menghancur leburkan populasi hutan,tetapi 

jauh dari itu manusia membuat kerusakan-kerusakan yang tak kalah tenarnya 

sudah menanti didepan hidup kita yang akan menimbulkan berbagai problematika 

permasalahan yang tak kunjung selesai.Tidak hanya manusia yang mencicipi pahit 

akibat perbuatan tersebut,tetapi makhluk hidup lainnya yang hidup berdampingan 

dengan kita 

Hewan-hewan pun harus mencicipi rasa pahit tersebut dalam hidup 

mereka.Kelaparan yang mendera akibat kurangnya ketersediaan makanan di alam 

karena habisnya sumber daya alam yang diekspoitasi oleh manusia.Penyusutan 

jumlah populasi hewan terus berlanjut akibat kematian yang terus terjadi menimpa 

hewan-hewan tersebut. 
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Kita sebagai manusia tentu sangat bergantung sekali terhadap alam. Lalu 

mengapa kita tidak mempunyai inisiatif yang begitu tegas agar menjaga 

keseimbangan alam kita sendiri bukannya semakin getol untuk merusaknya 

disana-sini ? Toh, kita dan anak cucu kita sendiri yang akan merasakan hasilnya. 

Dengan menjaga keseimbangan alam kita, tidak merusaknya, menjaga selalu 

kelestariaannya, dan melakukan hal-hal yang positif bagi alam tentu akan berbuah 

manis untuk dimasa yang akan datang. Dan hal itulah yang kini menjadi 

pengupayaan oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk negara maju maupun 

berkembang. 
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Kisi-kisi Soal Kuis Siklus II Pertemuan Kedua 

Nama Sekolah  : SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VB/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan  penggunaan sumber daya alam 

 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat

an soal 

Nomor 

Soal  

Bentuk  

1. 7.7 

Mengidentifikas

i beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb). 

 

7.7.4 Menyebutkan 

kegiatan manusia 

yang 

mempengaruhi 

permukaan bumi 

7.7.5 Menjelaskan 

dampak dari 

kegiatan manusia 

yang 

mempengaruhi 

permukaan bumi 

7.7.6 Menjelaskan 

pencegahan dari 

perusakan 

permukaan bumi 

 

C1,C4, 

C1, C1 

 

C2 

 

 

C2,C2,

C2,C2 

 

C4,C3 

 

 

C3,C3 

 

C3,C4 

1,2,3,4 

 

 

1 

 

 

5,6,7,8 

 

 

2,3 

 

 

9,10 

 

4,5 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 
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Lembar Diskusi Kelompok (Pertemuan II) 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. ............................................... 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini dan tulislah hasil diskusimu dan bahaslah di 

kelas! 

 

No. 

 

Kegiatan Manusia 

Dampak Bagi 

Makhluk Hidup 

dan Alam 

 

Alasan 

Positif Negatif 

1. Memupuk sawah dengan 

pestisida 

........... ........... .............................................

............................................. 

2. Menambang batubara 

terus menerus 

........... ........... .............................................

............................................. 

3. Mengalih fungsi hutan 

menjadi ladang pertanian 

........... ........... .............................................

............................................. 

4. Menambang minyak 

bumi besar-besaran 

........... ........... .............................................

............................................. 

5. Memburu binatang yang 

dilindungi 

........... ........... .............................................

............................................. 
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Nama  : 

No Presensi : 

 

Soal Kuis  (Siklus II Pertemuan 2) 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

benar! 

1. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi yaitu .... 

a. Pembakaran hutan 

b. Penangkapan ikan di laut 

c. Penanaman padi di sawah 

d. Pembangunan gedung sekolah 

2. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. 

1) Melakukan tebang pilih 

2) Penggalian pasir 

3) Menanam bakau 

4) Berburu satwa liar 

Contoh kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam 

adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

3. Sistem perladangan dengan meninggalkan lahan setelah panen disebut 

perladangan .... 

a. Semusim 

b. Sementara 

c. Berpindah 

d. Tidak tetap 

4. Hasil hutan yang sering digunakan manusia untuk membuat meja dan 

kursi adalah .... 

a. Jati 

b. Jambu 



254 

 

 

 

c. Padi 

d. Bakau 

5. Terjadinya kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan disebabkan 

oleh .... 

a. Pelaksanaan reboisasi 

b. Penangkapan hewan langka 

c. Penebangan hutan secara liar 

d. Pemanfaatan sumber daya alam 

6. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan terjadinya erosi. 

Dampak yang ditimbulkan dari erosi adalah .... 

a. Hanyutnya humus 

b. Tanah menjadi subur 

c. Terbentuknya batu-batuan 

d. Populasi tumbuhan makin banyak 

7. Perubahan permukaan bumi yang terjadi akibat penggundulan hutan 

yaitu .... 

a. Struktur tanah menjadi tidak kuat 

b. Tumbuhan perdu semakin banyak 

c. Tanah menjadi tandus dan gersang 

d. Tanah menjadi subur 

8. Akibat yang sering ditimbulkan dari kegiatan penambangan yaitu .... 

a. Tanah runtuh 

b. Lapisan humus terangkat 

c. Tanah menjadi padat 

d. Susunan lapisan tanah berubah 

9. Cara yang dilakukan untuk melestarikan tanah di lereng bukit agar tidak 

terjadi pengikisan adalah .... 

a. Pembuatan terasering dan melakukan penghijauan 

b. Mengatur rotasi tanaman dan pemupukan 

c. Pemupukan yang teratur dan pemberantasan hama 

d. Melakukan penghijauan dan penebangan 
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10. Mencegah berlangsungnya kegiatan pembukaan ladang liar berpindah-

pindah merupakan upaya yang dilakukan untuk melestarikan .... 

a. Bahan tambang 

b. Tanah 

c. Ternak  

d. hutan 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Sebutkan dua kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi! 

2. Tuliskan dua akibat yang terjadi apabila pohon di hutan ditebang secara 

liar! 

3. Bagaimana  dampak yang terjadi dari kegiatan penambangan minyak bumi 

yang dilakukan terus menerus?  

4. Bagaimana cara menggunakan tanah pada lahan pertanian yang benar agar 

kondisi tanah selalu terjaga kesuburannya?  

5. a. melakukan penambangan sumber daya mineral tanpa batas 

b. melakukan pemupukan tanah menggunakan pestisida 

c. mengalih fungsi hutan menjadi lahan pertanian 

d. melakukan penghijauan pada lahan yang gundul 

Dari keempat pernyataan di atas, Sikap yang perlu dilakukan untuk 

menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu . . . . 
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Kunci Jawaban 

A. 

1. A 

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. A 

10. D 

B. 

1. Pembakaran hutan dan penebangan liar 

2. Banjir dan tanah longsor 

3. Habisnya minyak bumi karena minyak bumi merupakan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui 

4. Membajak dan tidak menggunakan pestisida 

5. Melakukan penghijauan pada lahan yang gundul 

 

Skor Penilaian 

(A) Tiap Butir soal betul skornya 1 

(B) Tiap butir soal skor 2 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

Nilai  :  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
  x 100 
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Lampiran 10 

Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Siklus I Pertemuan Pertama 
 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran √ 
  

√ 2 

2 Melakukan apersepsi √ 
  

 1 

3 Menyampakan materi dengan menggunakan CD 

pembelajaran 
√ 

 
√ 

 
2 

4 Membimbing pembentukan kelompok 
 

√ 
 

√ 2 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ 
  

 1 

6 Mengadakan kuis √ √ 
 

 2 

7 Memberikan penghargaan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi  
√ √ 

 
2 

8 Menutup pelajaran √ 
 

√  2 

Jumlah 6 3 3 2 14 

Persentase 43,75% 

Kriteria Cukup   

Kualifikasi Tidak Tuntas 

 

 

Semarang, 27 Maret 2013 

Kolaborator    

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004  
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Lampiran 11 

Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Siklus I Pertemuan Kedua 
 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ 
  

√ 2 

2 Melakukan apersepsi √ √ 
 

 2 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ 

 
3 

4 Membimbing pembentukan kelompok 
 

√ 
 

√ 2 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ 
 

 2 

6 Mengadakan kuis √ √ 
 

 2 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ 

 
3 

8 Menutup pelajaran √ 
 

√  2 

Jumlah 7 6 3 2 18 

Persentase 56,25% 

Kriteria Baik   

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 10 April 2013 

Kolaborator    

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 12 

Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Siklus II Pertemuan Pertama 
 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ √ 
 

√ 3 

2 Melakukan apersepsi √ √ √  3 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ 

 
3 

4 Membimbing pembentukan kelompok √ √ 
 

√ 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ √  3 

6 Mengadakan kuis √ √ √  3 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ 

 
3 

8 Menutup pelajaran √ √ √  3 

Jumlah 8 8 6 2 24 

Persentase 75% 

Kriteria Baik   

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 12 April 2013 

Kolaborator 

  

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 13 

Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Siklus II Pertemuan Kedua 
 

No. Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √ √ √ √ 4 

2 Melakukan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 Menyampaikan materi dengan menggunakan 

CD pembelajaran  
√ √ √ √ 4 

4 Membimbing pembentukan kelompok √ √ √ √ 4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ 
 

√ 3 

6 Mengadakan kuis √ √ √ √ 4 

7 Guru memberikan penguatan kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
√ √ √ √ 4 

8 Menutup pelajaran √ √ √  3 

Jumlah 8 8 7 7 30 

Persentase 93,75% 

Kriteria Sangat Baik   

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 17 April 2013 

Kolaborator   

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 14 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Siklus I Pertemuan Pertama 

 

 
No. Inisial 

Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1,13  

2 AM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

3 AAP 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

4 AUPN 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

5 AR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

6 AKR 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

7 AW 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1,13  

8 ADM 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2,13  

9 ADOH 4 3 4 3 3 3 4 3 27 3,38  

10 DCG 2 2 1 2 2 2 2 2 15 1,88  

11 DYH 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

12 EMW 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

13 FAP 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2,13  

14 FPP 4 3 3 3 3 3 4 3 26 3,25  

15 FM 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2,13  

16 FH 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

17 FF 3 2 1 2 2 2 3 1 16 2,00  

18 FRM 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

19 ITR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

20 JMP 2 2 3 2 2 3 3 2 19 2,38  

21 LSPRP 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3,13  

22 MNAN 3 2 1 3 3 2 2 2 18 2,25  

23 MKP 3 3 2 2 2 2 3 2 19 2,38  

24 MMH 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,13  

25 MDM 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

26 MDNF 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

27 PA 2 3 2 2 2 2 3 2 18 2,25  

28 QGR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

29 RAW 3 2 2 3 2 2 2 2 18 2,25  

30 RRSVA 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,13  

31 RAD 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2,13  

32 SRW 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

33 TDHTW 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

34 TTS 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00  

35 YMS 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,13  

36 HACZ 2 1 2 1 1 1 1 2 11 1,38  
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37 GMB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00  

38 GK 3 2 2 2 3 2 2 1 17 2,13  

Jumlah 79 70 66 70 69 69 77 66 566 70,75  

Rata-rata 2,08  1,84  1,74  1,84  1,82  1,82  2,03  1,74  14,89  1,86  

Persentase 46,53% 

Kriteria Cukup 

Kualifikasi Tidak Tuntas 

 

 

Semarang, 27 Maret 2013 

 Observer 1      Observer 2  

  

 

 

Andang Wijayanto     Wisnu Adi Nugroho  

NIM. 1401409288     NIM. 1401409285 
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Lampiran 15 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Siklus I Pertemuan Kedua 

 

 
No. Inisial 

Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 1 2 2 3 1 2 1 2 14 1,75  

2 AM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

3 AAP 1 2 2 1 2 1 1 2 12 1,50  

4 AUPN 1 2 1 1 2 1 2 1 11 1,38  

5 AR 1 2 2 1 2 1 2 1 12 1,50  

6 AKR 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

7 AW 3 1 2 1 1 1 1 2 12 1,50  

8 ADM 3 2 3 3 2 3 3 2 21 2,63  

9 ADOH 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

10 DCG 3 2 2 3 3 2 3 2 20 2,50  

11 DYH 1 2 1 2 1 1 2 1 11 1,38  

12 EMW 1 2 1 1 2 1 2 1 11 1,38  

13 FAP 3 2 3 3 2 3 3 3 22 2,75  

14 FPP 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,88  

15 FM 3 2 2 3 3 3 3 3 22 2,75  

16 FH 2 1 1 1 2 1 1 1 10 1,25  

17 FF 3 3 2 3 2 2 3 2 20 2,50  

18 FRM 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1,38  

19 ITR 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

20 JMP 3 2 3 3 2 3 3 3 22 2,75  

21 LSPRP 4 3 4 4 4 3 4 3 29 3,63  

22 MNAN 3 3 2 3 3 2 3 2 21 2,63  

23 MKP 4 3 3 3 2 2 3 3 23 2,88  

24 MMH 3 3 3 3 3 2 2 3 22 2,75  

25 MDM 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

26 MDNF 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

27 PA 3 3 3 3 2 2 3 2 21 2,63  

28 QGR 2 1 1 2 1 2 1 1 11 1,38  

29 RAW 3 2 3 3 2 2 2 2 19 2,38  

30 RRSVA 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2,63  

31 RAD 3 2 3 3 2 2 3 2 20 2,50  

32 SRW 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

33 TDHTW 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

34 TTS 4 3 4 3 3 3 4 3 27 3,38  

35 YMS 3 2 3 3 3 2 3 2 21 2,63  

36 HACZ 2 1 2 1 1 2 1 1 11 1,38  
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37 GMB 2 1 2 2 1 2 1 1 12 1,50  

38 GK 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2,63  

Jumlah 99 82 88 96 82 76 87 77 687 85,88  

Rata-rata 2,61  2,16  2,32  2,53  2,16  2,00  2,29  2,03  18,08  2,26  

Persentase 56,44% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 10 April 2013 

 Observer 1      Observer 2  

  

 

 

Andang Wijayanto     Wisnu Adi Nugroho  

NIM. 1401409288     NIM. 1401409285 
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Lampiran 16 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Siklus II Pertemuan Pertama 

 

 
No. Inisial 

Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 1 2 2 3 1 2 2 2 15 1,88  

2 AM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

3 AAP 2 2 2 1 2 2 2 2 15 1,88  

4 AUPN 2 2 2 1 2 2 2 1 14 1,75  

5 AR 1 2 2 1 2 1 2 1 12 1,50  

6 AKR 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

7 AW 3 2 3 2 2 2 2 2 18 2,25  

8 ADM 4 2 3 3 3 3 3 2 23 2,88  

9 ADOH 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

10 DCG 4 3 3 3 4 3 3 2 25 3,13  

11 DYH 1 2 1 2 1 1 2 1 11 1,38  

12 EMW 3 2 2 2 3 2 3 2 19 2,38  

13 FAP 4 3 3 3 3 4 3 4 27 3,38  

14 FPP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

15 FM 4 3 3 3 4 3 3 3 26 3,25  

16 FH 3 2 2 2 3 2 1 2 17 2,13  

17 FF 4 4 3 3 3 3 3 2 25 3,13  

18 FRM 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,13  

19 ITR 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1,25  

20 JMP 3 3 4 3 3 4 3 3 26 3,25  

21 LSPRP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

22 MNAN 3 4 3 3 4 3 3 3 26 3,25  

23 MKP 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3,25  

24 MMH 3 4 3 3 3 3 2 3 24 3,00  

25 MDM 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,13  

26 MDNF 2 1 1 2 1 2 1 2 12 1,50  

27 PA 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3,13  

28 QGR 2 1 1 2 1 2 1 2 12 1,50  

29 RAW 3 3 3 4 3 3 2 2 23 2,88  

30 RRSVA 3 3 4 3 3 3 2 3 24 3,00  

31 RAD 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2,88  

32 SRW 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2,00  

33 TDHTW 2 1 1 1 2 2 1 1 11 1,38  

34 TTS 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

35 YMS 3 2 4 3 3 2 3 3 23 2,88  

36 HACZ 3 1 3 2 2 3 2 2 18 2,25  
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37 GMB 3 1 3 2 2 3 2 2 18 2,25  

38 GK 3 3 4 3 3 2 2 3 23 2,88  

Jumlah 114 96 106 102 103 102 95 95 813 101,63  

Rata-rata 3,00  2,53  2,79  2,68  2,71  2,68  2,50  2,50  21,39  2,67  

Persentase 66,84% 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 12 April 2013 

 Observer 1      Observer 2  

  

 

 

Andang Wijayanto     Wisnu Adi Nugroho  

NIM. 1401409288     NIM. 1401409285 
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Lampiran 17 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Siklus II Pertemuan Kedua 

 

 
No. Inisial 

Nama 

Siswa 

Perolehan Skor Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AS 2 3 2 3 1 3 2 3 19 2,38  

2 AM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

3 AAP 3 3 2 2 3 2 2 3 20 2,50  

4 AUPN 3 3 2 1 3 2 2 1 17 2,13  

5 AR 1 3 2 1 2 1 3 2 15 1,88  

6 AKR 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

7 AW 3 3 3 3 3 2 3 3 23 2,88  

8 ADM 4 3 4 4 4 3 3 3 28 3,50  

9 ADOH 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

10 DCG 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3,75  

11 DYH 1 2 2 3 1 1 3 2 15 1,88  

12 EMW 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3,13  

13 FAP 4 3 3 4 4 4 3 4 29 3,63  

14 FPP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

15 FM 4 4 3 4 4 3 4 4 30 3,75  

16 FH 3 3 3 3 4 3 1 3 23 2,88  

17 FF 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3,75  

18 FRM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00  

19 ITR 2 1 2 2 1 1 1 2 12 1,50  

20 JMP 4 3 4 4 4 4 3 4 30 3,75  

21 LSPRP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

22 MNAN 4 4 3 4 4 3 4 4 30 3,75  

23 MKP 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,75  

24 MMH 4 4 3 4 4 4 3 3 29 3,63  

25 MDM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00  

26 MDNF 2 1 2 2 2 2 1 4 16 2,00  

27 PA 4 3 4 4 3 3 4 3 28 3,50  

28 QGR 2 2 1 2 2 2 1 4 16 2,00  

29 RAW 4 4 3 4 3 4 3 2 27 3,38  

30 RRSVA 4 3 4 4 3 3 3 4 28 3,50  

31 RAD 4 3 4 4 3 3 4 4 29 3,63  

32 SRW 3 2 3 2 3 3 3 2 21 2,63  

33 TDHTW 2 1 1 2 3 2 2 3 16 2,00  

34 TTS 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00  

35 YMS 4 3 4 3 3 2 4 4 27 3,38  

36 HACZ 4 2 3 3 3 3 3 3 24 3,00  
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37 GMB 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2,88  

38 GK 4 3 4 3 3 2 3 3 25 3,13  

Jumlah  127 115 116 123 122 113 116 123 955 

Rata-rata  3,34  3,03  3,05  3,24  3,21  2,97  3,05  3,24  25,13  

Persentase 78,53% 

Kriteria Sangat Baik 

Kualifikasi Tuntas 

 

 

Semarang, 17 April 2013 

 Observer 1      Observer 2  

  

 

 

Andang Wijayanto     Wisnu Adi Nugroho  

NIM. 1401409288     NIM. 1401409285 
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Lampiran 18 

DAFTAR NILAI IPA PRA SIKLUS  KELAS VB  

SDN KALIBANTENG KIDUL 01 SEMARANG 

 

No.  Nama Pra Siklus Kategori 

1 AS 65 Belum Tuntas 

2 AM 90 Tuntas 

3 AAP 65 Belum Tuntas 

4 AUTN 55 Belum Tuntas 

5 AR 40 Belum Tuntas 

6 AKR 90 Tuntas 

7 AW 60 Belum Tuntas 

8 ADM 65 Belum Tuntas 

9 ADOH 80 Tuntas 

10 DCG 70 Tuntas 

11 DYH 40 Belum Tuntas 

12 EMW 55 Belum Tuntas 

13 FAP 70 Tuntas 

14 FPP 80 Tuntas 

15 FM 80 Tuntas 

16 FM 65 Belum Tuntas 

17 FH 70 Tuntas 

18 FRM 65 Belum Tuntas 

19 ITR 40 Belum Tuntas 

20 JMP 70 Tuntas 

21 LSPRP 90 Tuntas 

22 MNAN 70 Tunta 

23 MKP 90 Tuntas 

24 MMH 60 Belum Tuntas 

25 MDM 50 Belum Tuntas 

26 MDNF 55 Belum Tuntas 

27 PA 70 Tuntas 

28 QGR 65 Belum Tuntas 

29 RAW 70 Tuntas 

30 RRSVA 70 Tuntas 

31 RAD 90 Tuntas 

32 SRW 60 Belum Tuntas 
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33 TDHTW 40 Belum Tuntas 

34 TTS 70 Tuntas 

35 YMS 60 Belum Tuntas 

36 HACZ 50 Belum Tuntas 

37 GMB 40 Belum Tuntas 

38 GK 60 Belum Tuntas 

Nilai Maximal 90   

  

  

  

  

  

  

Nilai Minimal 40 

Rata-rata 65,13158 

Jumlah Siswa Tuntas 17 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 21 

Persentase Ketuntasan 44,74% 

Persentase Tidak Tuntas 55,26% 

 

 

Semarang,      Mei 2013 

Guru kelas VB  

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 19 

DAFTAR NILAI IPA SIKLUS I KELAS VB  

SDN KALIBANTENG KIDUL 01 SEMARANG 

 

No Nama 
Siklus I Rata-

rata 
Kategori 

P1 P2 

1 AS 65 65 65 Belum Tuntas 

2 AM 90 90 90 Tuntas 

3 AAP 65 65 65 Belum Tuntas 

4 AUTN 65 65 65 Belum Tuntas 

5 AR 65 55 60 Belum Tuntas 

6 AKR 75 90 82,5 Tuntas 

7 AW 65 60 62,5 Belum Tuntas 

8 ADM 80 80 80 Tuntas 

9 ADOH 90 75 82,5 Tuntas 

10 DCG 70 85 77,5 Tuntas 

11 DYH 55 60 57,5 Belum Tuntas 

12 EMW 45 65 55 Belum Tuntas 

13 FAP 70 80 75 Tuntas 

14 FPP 90 80 85 Tuntas 

15 FM 75 75 75 Tuntas 

16 FM 65 70 67,5 Belum Tuntas 

17 FH 75 75 75 Tuntas 

18 FRM 60 80 70 Tuntas 

19 ITR 55 65 60 Belum Tuntas 

20 JMP 70 70 70 Tuntas 

21 LSPRP 80 90 85 Tuntas 

22 MNAN 70 70 70 Tuntas 

23 MKP 70 70 70 Tuntas 

24 MMH 70 70 70 Tuntas 

25 MDM 50 65 57,5 Belum Tuntas 

26 MDNF 60 65 62,5 Belum Tuntas 

27 PA 75 75 75 Tuntas 

28 QGR 55 65 60 Belum Tuntas 

29 RAW 80 70 75 Tuntas 

30 RRSVA 75 70 72,5 Tuntas 

31 RAD 70 75 72,5 Tuntas 

32 SRW 65 65 65 Belum Tuntas 
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33 TDHTW 50 60 55 Belum Tuntas 

34 TTS 90 80 85 Tuntas 

35 YMS 75 70 72,5 Tuntas 

36 HACZ 60 55 57,5 Belum Tuntas 

37 GMB 65 85 75 Tuntas 

38 GK 70 75 72,5 Tuntas 

Nilai Maximal 90 90 90 

  

  

  

  

  

  

  

Nilai Minimal 45 55 55 

Rata-rata 68,94737 71,71052632 70,3289 

Jumlah Siswa Tuntas 21 24 23 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 17 14 15 

Persentase Ketuntasan 55,26% 63,16% 60,53% 

Persentase Tidak Tuntas 44,74% 36,84% 39,47% 

 

 

Semarang,     Mei  2013 

Guru kelas VB  

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 20 

DAFTAR NILAI IPA SIKLUS II KELAS VB  

SDN KALIBANTENG KIDUL 01 SEMARANG 

 

No Nama 
Siklus II Rata-

rata 
Kategori 

P1 P2 

1 AS 40 75 57,5 Belum Tuntas 

2 AM 95 95 95 tuntas 

3 AAP 60 75 67,5 Belum Tuntas 

4 AUTN 60 75 67,5 Belum Tuntas 

5 AR 65 65 65 Belum Tuntas 

6 AKR 95 95 95 tuntas 

7 AW 70 85 77,5 tuntas 

8 ADM 75 95 85 tuntas 

9 ADOH 80 85 82,5 tuntas 

10 DCG 75 90 82,5 tuntas 

11 DYH 60 65 62,5 Belum Tuntas 

12 EMW 70 90 80 tuntas 

13 FAP 80 90 85 tuntas 

14 FPP 85 100 92,5 tuntas 

15 FM 80 85 82,5 tuntas 

16 FM 90 80 85 tuntas 

17 FH 80 70 75 tuntas 

18 FRM 70 85 77,5 tuntas 

19 ITR 65 65 65 Belum Tuntas 

20 JMP 75 95 85 tuntas 

21 LSPRP 85 90 87,5 tuntas 

22 MNAN 85 85 85 tuntas 

23 MKP 70 85 77,5 tuntas 

24 MMH 70 75 72,5 tuntas 

25 MDM 70 90 80 tuntas 

26 MDNF 55 100 77,5 tuntas 

27 PA 80 80 80 tuntas 

28 QGR 40 70 55 Belum Tuntas 

29 RAW 70 70 70 tuntas 

30 RRSVA 70 100 85 tuntas 

31 RAD 80 75 77,5 tuntas 

32 SRW 80 90 85 tuntas 
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33 TDHTW 65 95 80 tuntas 

34 TTS 75 90 82,5 tuntas 

35 YMS 85 90 87,5 tuntas 

36 HACZ 70 90 80 tuntas 

37 GMB 75 70 72,5 tuntas 

38 GK 90 95 92,5 tuntas 

Nilai Maximal 95 100 95 

  

  

  

  

  

  

  

Nilai Minimal 40 65 55 

Rata-rata 73,28947 84,21052632 78,75 

Jumlah Siswa Tuntas 29 35 31 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 3 7 

Persentase Ketuntasan 76,32% 92,11% 81,58% 

Persentase Tidak Tuntas 23,68% 7,89% 18,42% 

 

 

Semarang,       Mei 2013 

Guru kelas VB  

 

Siti Nurjanah, S.Pd   

NIP. 196704292006042004 
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Lampiran 21 

 

DATA POIN PENINGKATAN SISWA DAN SKOR KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

KELOMPOK A 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 LSPRP 90 80 10 

2 FPP 80 90 20 

3 EMW 55 45 10 

4 JMP 70 70 20 

5 ADM 65 80 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 18 

 

KELOMPOK B 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 PA 70 75 20 

2 FH 65 65 20 

3 AW 60 65 20 

4 AUPN 55 65 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

KELOMPOK C 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AKR 90 75 5 

2 SRW 60 65 20 

3 QGR 60 55 10 

4 FAP 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 55 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 13,75 

 

KELOMPOK D 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RAD 90 70 5 

2 TDHTW 40 50 20 

3 MDNF 55 60 20 

4 AR 40 65  30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 75 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 18,75 
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KELOMPOK E 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AM 90 90 20 

2 AS 65 65 20 

3 TTS 70 90 30 

4 HACZ 50 60 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK F 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 MDM 50 50 20 

2 GMB 40 65 30 

3 AAP 65 65 20 

4 MNAN 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK G 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 FF 70 75 20 

2 FRM 65 60 10 

3 GK 60 70 20 

4 DYH 40 55 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

KELOMPOK H 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 YMS 60 75 30 

2 FM 80 75 10 

3 ITR 40 55 30 

4 RAW 70 80 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22.5 
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KELOMPOK I 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RRSVA 70 75 20 

2 DCG 70 70 20 

3 MKP 90 70 5 

4 ADOH 80 90 20 

5 MMH 50 50 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 85 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17 

 

 

Rekapitulasi Skor KELOMPOK Siklus I Pertemuan Pertama 

 

NO. NAMA KELOMPOK TOTAL SKOR 

KELOMPOK 

RATA-RATA 

SKOR 

KELOMPOK 

1 KELOMPOK A 90 18 

2 KELOMPOK B 80 20 

3 KELOMPOK C 55 13,75 

4 KELOMPOK D 75 18,75 

5 KELOMPOK E 90 22,5 

6 KELOMPOK F 90 22,5 

7 KELOMPOK G 80 20 

8 KELOMPOK H 90 22,5 

9 KELOMPOK I 85 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 

 

 

 

Lampiran 22 

 

DATA POIN PENINGKATAN SISWA DAN SKOR KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

 

KELOMPOK A 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 LSPRP 80 90 20 

2 FPP 90 80 10 

3 EMW 45 65 30 

4 JMP 70 70 20 

5 ADM 80 80 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 100 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

KELOMPOK B 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 PA 75 75 20 

2 FH 65 70 20 

3 AW 65 60 10 

4 AUPN 65 65 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 70 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17,5 

 

KELOMPOK C 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AKR 75 90 30 

2 SRW 65 65 20 

3 QGR 55 65 20 

4 FAP 70 80 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK D 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RAD 70 75 20 

2 TDHTW 50 60 20 

3 MDNF 60 65 20 

4 AR 65 55  10 

TOTAL SKOR KELOMPOK 70 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17,5 
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KELOMPOK E 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AM 90 90 20 

2 AS 65 65 20 

3 TTS 90 80 10 

4 HACZ 60 55 10 

TOTAL SKOR KELOMPOK 60 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 15 

 

KELOMPOK F 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 MDM 50 65 30 

2 GMB 65 85 30 

3 AAP 65 65 20 

4 MNAN 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 100 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 25 

 

KELOMPOK G 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 FF 75 75 20 

2 FRM 60 80 30 

3 GK 70 75 20 

4 DYH 55 60 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK H 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 YMS 75 70 10 

2 FM 75 75 20 

3 ITR 55 65 20 

4 RAW 80 70 10 

TOTAL SKOR KELOMPOK 60 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 15 
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KELOMPOK I 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RRSVA 75 70 10 

2 DCG 70 85 30 

3 MKP 70 70 20 

4 ADOH 90 75 5 

5 MMH 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 85 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17 

 

Rekapitulasi Skor KELOMPOK Siklus I Pertemuan Kedua 

NO. NAMA KELOMPOK TOTAL SKOR 

KELOMPOK 

RATA-RATA 

SKOR 

KELOMPOK 

1 KELOMPOK A 100 20 

2 KELOMPOK B 70 17,5 

3 KELOMPOK C 90 22,5 

4 KELOMPOK D 70 17,5 

5 KELOMPOK E 60 15 

6 KELOMPOK F 100 25 

7 KELOMPOK G 90 22,5 

8 KELOMPOK H 60 15 

9 KELOMPOK I 85 17 
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Lampiran 23 

 

DATA POIN PENINGKATAN SISWA DAN SKOR KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

KELOMPOK A 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 LSPRP 90 85 10 

2 FPP 80 85 20 

3 EMW 65 70 20 

4 JMP 70 75 20 

5 ADM 80 75 10 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 16 

 

KELOMPOK B 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 PA 75 80 20 

2 FH 70 90 30 

3 AW 60 70 20 

4 AUPN 65 60 10 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

 

KELOMPOK C 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AKR 90 95 20 

2 SRW 65 80 30 

3 QGR 65 40 5 

4 FAP 80 80 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 75 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 18,75 

 

KELOMPOK D 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RAD 75 80 20 

2 TDHTW 60 65 20 

3 MDNF 65 55 10 

4 AR 55 65  20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 70 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17,5 
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KELOMPOK E 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AM 90 95 20 

2 AS 65 40 5 

3 TTS 80 75 10 

4 HACZ 55 70 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 65 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 16,25 

 

KELOMPOK F 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 MDM 65 70 20 

2 GMB 85 75 10 

3 AAP 65 60 10 

4 MNAN 70 85 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 70 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 17,5 

 

KELOMPOK G 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 FF 75 80 20 

2 FRM 80 70 10 

3 GK 75 90 30 

4 DYH 60 60 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

KELOMPOK H 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 YMS 70 85 30 

2 FM 75 80 20 

3 ITR 65 65 20 

4 RAW 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 
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KELOMPOK I 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RRSVA 70 70 20 

2 DCG 85 75 10 

3 MKP 70 70 20 

4 ADOH 75 80 20 

5 MMH 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 18 

 

Rekapitulasi Skor KELOMPOK Siklus II Pertemuan Pertama 

NO. NAMA KELOMPOK TOTAL SKOR 

KELOMPOK 

RATA-RATA 

SKOR 

KELOMPOK 

1 KELOMPOK A 80 16 

2 KELOMPOK B 80 20 

3 KELOMPOK C 75 18,75 

4 KELOMPOK D 70 17,5 

5 KELOMPOK E 60 16,25 

6 KELOMPOK F 70 17,5 

7 KELOMPOK G 80 20 

8 KELOMPOK H 90 22,5 

9 KELOMPOK I 90 18 
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Lampiran 24 

 

DATA POIN PENINGKATAN SISWA DAN SKOR KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

KELOMPOK A 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 LSPRP 85 90 30 

2 FPP 85 100 30 

3 EMW 70 90 30 

4 JMP 75 95 30 

5 ADM 75 95 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 150 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 30 

 

 

KELOMPOK B 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 PA 80 80 20 

2 FH 90 80 10 

3 AW 70 85 30 

4 AUPN 60 75 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK C 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AKR 95 95 20 

2 SRW 80 90 20 

3 QGR 40 70 30 

4 FAP 80 90 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK D 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RAD 80 75 10 

2 TDHTW 65 95 30 

3 MDNF 55 100 30 

4 AR 65 65  20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 
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KELOMPOK E 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 AM 95 95 20 

2 AS 40 75 30 

3 TTS 75 90 30 

4 HACZ 70 90 30 

TOTAL SKOR KELOMPOK 110 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 27,5 

 

KELOMPOK F 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 MDM 70 90 30 

2 GMB 75 70 10 

3 AAP 60 75 30 

4 MNAN 85 85 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 90 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 22,5 

 

KELOMPOK G 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 FF 80 70 10 

2 FRM 70 85 30 

3 GK 90 95 20 

4 DYH 60 65 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 

 

KELOMPOK H 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 YMS 85 90 20 

2 FM 80 85 20 

3 ITR 65 65 20 

4 RAW 70 70 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 80 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 20 
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KELOMPOK I 

NO. NAMA SKOR AWAL SKOR KUIS POIN 

1 RRSVA 70 100 30 

2 DCG 75 90 30 

3 MKP 70 85 30 

4 ADOH 80 85 20 

5 MMH 70 75 20 

TOTAL SKOR KELOMPOK 130 

RATA-RATA SKOR KELOMPOK 26 

 

Rekapitulasi Skor KELOMPOK Siklus II Pertemuan Kedua 

NO. NAMA KELOMPOK TOTAL SKOR 

KELOMPOK 

RATA-RATA 

SKOR 

KELOMPOK 

1 KELOMPOK A 150 30 

2 KELOMPOK B 90 22,5 

3 KELOMPOK C 90 22,5 

4 KELOMPOK D 90 22,5 

5 KELOMPOK E 110 27,5 

6 KELOMPOK F 90 22,5 

7 KELOMPOK G 80 20 

8 KELOMPOK H 80 20 

9 KELOMPOK I 130 26 
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Lampiran 25 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan Pertama 

Nama SD : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru : Adi Wijaya 

Kelas / Jumlah Siswa : VB / 38 orang 

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD 

Pembelajaran! 

Sebelum pembelajaran dimulai dalam pra kegiatan guru mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan 

berdoa. Siklus I pertemuan pertama guru belum mengkondisikan siswa sehingga 

suasana belajar kurang kondusif. Berikut adalah hal hal yang ditemukan saat 

pembelajaran berlangsung: 

a. Guru belum mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan 

diajarkan. 

b. Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan CD pembelajaran 

guru belum menyampaikan materi dengan runtut dan jelas. 

c. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok/tim guru belum 

membantu kolompok/tim yang mengalami kesulitan. 

d. Siswa belum tenang dalam mengikuti pelajaran. 

e. Siswa belum bertanya apabila dalam menangkap informasi kurang jelas. 

Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan pemberikan kuis kepada setiap 

siswa dan memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis, akan tetapi guru belum 

memberikan motivasi dalam mengerjakan kuis dan belum memantau jalannya 

kuis. Guru menghitung skor kemajuan individual. Guru memberikan penghargaan 

kepada tim atas prestasi yang didapat berdasarkan skor yang didapat dari skor 

kemajuan siswa dalam setiap kelompok. 
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Lampiran 26 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan Kedua 

Nama SD : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru : Adi Wijaya 

Kelas / Jumlah Siswa : VB / 38 orang 

Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD 

Pembelajaran! 

 

Guru menyiapkan sumber dan media belajar. Pada kegiatan awal guru 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya disertai dengan 

menuliskan judul materi banjir dan tanah longsor. Dalam kegiatan pembelajaran 

ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pada saat melakukan apersepsi guru belum mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

b. Pada saat membimbing pembentukan kelompok guru belum memberikan 

pengarahan yang jelas. 

c. Guru belum memotivasi siswa dalam mengerjakan kuis 

d. Ketika memperhatikan informasi dari CD pembelajaran siswa tidak 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Pembelajaran diakhiri dengan pengadaan kuis dan pemberian 

penghargaan atas prestasi yang didapat kelompok. Pada saat menutup pelajaran 

guru belum melakukan refleksi terhadap materi yang diajarkan. 
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Lampiran 27 

CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan Pertama 

Nama SD : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru : Adi Wijaya 

Kelas / Jumlah Siswa : VB / 38 orang 

Hari / Tanggal :  Jumat, 12 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD 

Pembelajaran! 

Pada kegiatan awal guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya disertai dengan menuliskan judul materi sumber daya alam dan 

menyampaikan tujuan sesuai indikator yang akan dicapai. Dalam proses 

pembelajaran ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam membimbing pembentukan kelompok guru belum mengatur siswa 

dalam menempati kelompoknya. 

b. Pada saat membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru belum 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terhadap masalah 

yang dialami. 

c. Saat kuis berlangsung guru tidak memantau jalannya kuis. 

d. Siswa belum aktif berdiskusi dalam tim 

e. Pada saat menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran siswa belum mencatat 

kesimpulan materi yang dipelajari. 

f. Ada siswa yang  mengerjakan kuis secara belum secara mandiri. 

Pada kegiatan penutup guru memberikan kuis kepada setiap siswa dan 

memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis dan memberikan motivasi dalam 

mengerjakan kuis. Guru memberikan penghargaan kepada tim atas prestasi yang 

didapat berdasarkan skor yang didapat dari skor kemajuan siswa dalam setiap 

kelompok.  
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Lampiran 28 

Siklus II Pertemuan Kedua 

Nama SD : SDN Kalibanteng Kidul 01 

Nama Guru : Adi Wijaya 

Kelas / Jumlah Siswa : VB / 38 orang 

Hari / Tanggal :  Rabu, 17 April 2013 

Petunjuk : Tulislah secara singkat hal hal yang terjadi 

pada guru, siswa dan proses pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan media CD 

Pembelajaran! 

Siklus II pertemuan kedua guru sudah mengkondisikan siswa sehingga 

suasana belajar menjadi cukup kondusif. Penyampaian apersepsi sudah dikaitkan 

dengan dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat pembelajaran berangsung 

ditemukan hal-hal sebagi berikut: 

a.  Guru belum membimbing perorangan dalam membimbing siswa saat 

berdiskusi kelompok. 

b. Guru tidak melakukan tindak lanjut kepada siswa. 

c. Siswa belum berani menanggapi isi CD pembelajaran 

d. Tahap konfirmasi guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

siswa. 

e.  Guru memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja di pelajari. 

Selain itu guru juga memberikan penguatan dalam bentuk gestural berupa 

gerak tubuh. 

Pembelajaran diakhiri dengan pengaadan kuis dan pemberikan 

penghargaan kepada tim atas prestasi yang didapat berdasarkan skor yang didapat 

dari skor kemajuan siswa dalam setiap kelompok/tim. 
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Lampiran 29 

SERTIFIKAT PENGHARGAAN 
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Lampiran 30 

FOTO PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. Presentasi Kelas 

 

 

Gambar 2. Diskusi Kelompok 
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Gambar 3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi Tim / kelompok 

 

 

 

Gambar 4. Siswa mengerjakan kuis 
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Gambar 5. Penghargaan kelompok 

 

 

 

 

Guru Kelas VB sebagai observer 
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Lampiran 31 
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Lampiran 32 
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Lampiran 33 

 

 

 


