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ABSTRAK 

Rosita, Zella. 2012. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 
Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi 
Sumber Daya Alam Pada Siswa Kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kabupaten 
Brebes. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd, 
pembimbing II:   Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd. 

Kata Kunci: Model pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together, 
Hasil belajar 

 
       Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran IPA materi 
Sumber Daya Alam dan Kegunaannya masih rendah. Hal itu disebabkan guru 
masih menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif dan cenderung 
monoton. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diterapkan model 
pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Tujuan penerapan model 
pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil 
belajar siswa. 
       Subjek penelitian ini yakni siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes. Desain penelitian yang digunakan yakni desain 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus, prosedur dalam setiap 
siklus yaitu: perencananaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data, melalui: lembar kegiatan siswa, tes formatif siklus I dan II, 
lembar pengamtan aktivitas belajar siswa, serta lembar pengamatan performansi 
guru. Metode NHT dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar 
pembelaran IPA dan aktivitas belajar siswa apabila, hasil belajar siswa mencapai 
rata-rata kelas ≥ 70, persentase tuntas belajar klasikal ≥ 75% dan nilai performansi 
guru ≥ 71.  
       Hasil penelitian siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 71,57 dan persentase 
ketuntasan belajar klasikal mencapai 71,5%. Pada siklus II terjadi peningkatan 
nilai rata-rata kelas yakni menjadi 78,57 dan persentase tuntas belajar klasikal 
mencapai 82,85%. Nilai rata-rata aktivitas belajar siklus I mencapai 72,41, 
sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80. Nilai performansi guru pada 
siklus I yakni mencapai 82 dan siklus II meningkat menjadi 90,83. Dari 
pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata pelajaran 
IPA materi sumber daya alam dan kegunaannya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1). Tujuan 

yang ingin diperoleh setelah melakukan proses pendidikan yakni adanya 

perubahan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak 

memiliki keterampilan kemudian memiliki keterampilan. Keterampilan tersebut 

dapat berupa keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam lingkungannya. 

       Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapat layanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (UU RI No. 20 tahun 

2003 pasal 12). Dalam pemberian layanan pendidikan tersebut tidak lepas dari 

tugas dan kewajiban seorang guru. Kewajiban seorang guru adalah merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran (UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 20). 

       Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru untuk 

membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal, pembelajaran 

merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga 

profesional yang dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran (Siddiq dkk 
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2008: 1.9). Peran guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa 

sangat besar. Apabila peran guru itu tidak dapat terlaksana dengan baik, maka 

pembelajaran menjadi tidak bermutu, sehingga kualitas pembelajaran tidak akan 

optimal.  

       Proses pembelajaran itu sendiri merupakan interaksi antar komponen, 

misalnya komponen guru berinteraksi dengan komponen-komponen siswa, 

metode, media, peralatan, dan unsur tenaga kependidikan lainnya yang terarah 

serta berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik 2008: 77). 

Proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kecakapan guru dalam 

mengembangkan kurikulum pembelajaran, pemakaian metode pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan penggunaan media pembelajaran yang 

efektif, hal tersebut dilakukan  demi tercapainya tujuan pembelajaran. Guru yang 

tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan proses pembelajaran maka akan 

membuat kualitas pembelajaran menjadi rendah.  

       Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh 

guru, perlu diadakan perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan  proses 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Proses 

pembelajaran yang baik menuntut siswa untuk lebih aktif sehingga proses 

pembelajaran harus mencerminkan komunikasi dua arah, tidak semata-mata 

merupakan pemberian informasi searah dari guru kepada siswa tanpa 

mengembangkan mental siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran harus dapat 

menumbuhkan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa itu dapat 

diperoleh, jika siswa itu sendiri aktif bereaksi terhadap lingkungan. Dengan 
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melibatkan pengalaman belajar siswa, proses pembelajaran akan menjadi lebih 

menarik dan menjadi lebih bermakna karena mendayagunakan seluruh 

pengalaman siswa. 

       Teori belajar Ausubel dalam Winataputra (2008: 21) pelajaran yang 

bermakna bagi siswa ialah pelajaran yang menghubungkan atau mengaitkan 

informasi yang diterima dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Belajar 

bermakna menuntut adanya konteks pembelajaran yang muncul di lingkungan 

tempat tinggal siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengajak siswa belajar 

di luar kelas atau mengajak mereka mendekati sumber belajar. Pembelajaran 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh ide-ide dan masalah-masalah yang dapat 

dilihat dan diamati di lingkungan sekitarnya. Pola pembelajaran seperti ini akan 

membantu siswa dalam proses berpikir dan pada gilirannya siswa aktif dalam 

belajar. Jadi di dalam proses pembelajaran termasuk pembelajaran IPA, siswa 

dituntut untuk aktif dalam berpikir. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPA lebih 

banyak membutuhkan aktivitas belajar siswa dari pada pelajaran yang lain.  

       Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam dan 

lingkungan sekitar. Lewat pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat mengenal 

lingkungan alam dan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya, 

sehingga dapat menggunakan sumber daya alam tesebut dengan sebaik-baiknya. 

Selain itu pembelajaran IPA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk 

berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.  

Dalam pembelajaran IPA, guru juga dapat mengajak siswa agar dapat berinteraksi 

langsung dengan lingkungan sekitar sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 
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Proses pembelajaran bermakna dapat dilakukan oleh guru dengan menggali 

konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan memadukan konsep-konsep tersebut 

dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Dengan menggali dan memadukan 

konsep yang ada siswa dapat memahami serta membedakan benda-benda, 

peristiwa atau kejadian yang ada dalam lingkungan sekitar.  

       Dalam kenyataannya proses pembelajaran yang terjadi secara umum tidak 

demikian. Hal itu tampak pada pembelajaran di kelas V SD Negeri Kluwut 04, 

yang cenderung berpusat kepada guru, menggunakan metode yang konfensional 

dan guru kurang dapat menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa. Proses 

pembelajaran yang berpusat pada guru ini membuat  siswa menjadi pasif dan 

kurang aktif dalam proses pembelajaran.  

       Berdasarkan data nilai siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kabupaten 

Brebes, pada semester 2 tahun pelajaran 2010/2011. Dari 44 siswa, yang tuntas 

KKM (70) hanya 25 siswa dan yang tidak tuntas berjumlah 19 siswa. Data 

tersebut memperlihatkan masih banyak siswa yang belum mencapai KKM. Dari 

data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA tentang Sumber Daya 

Alam dan Kegunaannya di sekolah tersebut kurang optimal, karena dalam 

penyampaian materi guru mendominasi kelas dan satu-satunya sumber belajar.  

Hal tersebut menyebabkan pembelajaran  menjadi monoton dan siswa menjadi 

tidak aktif dalam proses pembelajaran.    

       Menyadari permasalahan tersebut penulis mempunyai ide untuk menerapkan 

model pembelajaran kooperatif sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi di sekolah tersebut. Menurut Lie dalam Suprijono (2010: 56) model 
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pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah 

makhluk sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial adalah dialog interaktif 

(interaksi sosial). Tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Dengan 

kata lain, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi 

kelangsungan hidup. Berangkat dari pendapat Lie, maka pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang dalam prosesnya menekankan belajar sebagai dialog 

interaktif, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis sosial. 

       Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe dalam pelaksanaannya, salah 

satunya yaitu tipe Numbered Heads Together (NHT). Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT ini cocok digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

terhadap materi sumber daya alam dan kegunaannya, karena lewat model 

pembelajaran ini siswa dapat memberikan ide-ide atau pengalaman mereka untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain itu, 

karakteristik materi sumber daya alam yang bersifat teoritis sangat cocok ketika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dimana setiap siswa dapat membagikan pengalaman mereka kepada teman 

sekelompoknya.  

       Trianto (2007: 63) model pembelajaran kooperatif tipe NHT, diawali dengan 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Masing-masing siswa dalam satu 

kelompok diberi nomor untuk memudahkan kerja setiap anggota kelompok, siswa 

diberi pertanyaan oleh guru, setiap kelompok diberi waktu untuk mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan siswa yang nomornya 
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dipanggil maka harus menjawab pertanyaan tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe 

NHT akan mewujudkan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. 

Keterlibatan atau keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tidak akan lagi 

membuat suasana pembelajaran menjadi teacher centered tapi berubah menjadi 

student centered. 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sumber Daya Alam Kelas V 

SD Negeri Kluwut 04 Kabupaten Brebes”. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

       Rumusan masalah berisikan perumusan masalah yang terjadi berdasarkan 

pada latar belakang masalah. Adanya rumusan masalah maka peneliti membuat 

pemecahan permasalahan yang ada dengan menggunanakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

       Berdasasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan  

rumusan masalahnya yaitu : 

(1)   Apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 kabupaten Brebes tahun 

pelajaran 2011-2012? 

(2)   Bagaimana proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dalam meningkatkan hasil belajar 
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siswa kelas V pada mata pelajaran IPA SD Negeri Kluwut 04 Kabupaten 

Brebes tahun pelajaran 2011-2012? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

       Untuk memecahkan masalah hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kluwut 

04 pada materi sumber daya alam dan kegunaannya, peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. Model pembelajaran ini 

dapat digunakan karena lewat pembelajaran ini siswa dapat memberikan ide-ide 

atau pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran.  Selain itu, karakteristik materi sumber daya alam yang 

bersifat teoritis sangat cocok ketika menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together dimana setiap siswa dapat membagikan 

pengalaman mereka kepada teman sekelompoknya.  

       Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT dibagi menjadi 4 fase yaitu, fase 

penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. Siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Setiap 

anggota kelompok diberi nomor antara 1-5, kemudian guru memberikan 

pertanyaan yang akan didiskusikan bersama dengan anggota kelompok lainnya. 

Setelah itu guru mengambil salah satu nomor, bagi yang nomornya di sebutkan 

maka siswa yang memiliki nomor tersebut harus mengacungkan jarinya dan 

mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apabila penerapan dapat 

dilakukan sesuai urutan pelaksanaannya, diharapkan proses bembelajaran yang 

melibatkan aktivitas siswa dan performansi guru akan meningkat sehingga hasil 

belajar juga optimal. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

       Tujuan penelitian ini yakni segala sesuatu yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Tujuan tersebut terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

       Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses dan hasil 

belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

yang efektif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun  tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA materi pokok 

sumber daya alam kelas V SD Negeri Kluwut 04. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 pada 

materi sumber daya alam. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPA materi pokok 

sumber daya alam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Dilaksanakannya kegiatan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberi manfaat atau kontribusi sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Siswa 

       Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam materi 

pokok sumber daya alam, serta siswa dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran 

dan mampu bekerja sama dengan kelompok. 
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1.4.2 Bagi Guru 

       Meningkatkan keterampilan pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dalam membelajarkan 

IPA di Sekolah Dasar. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

       Memberikan sumbangan atau masukan kepada sekolah dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya dalam pembelajaran IPA. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teoritis 

       Landasan teori dan hipotesis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

       Gagne dalam Suprijono (2009:2) belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi 

tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah. Akan tetapi perubahan kemampuan tersebut didapat dari proses belajar, 

dimana dalam proses ini ada seorang guru yang bertindak sebagai pengajar yang 

berusaha memberikan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. 

       Harold Spears mengemukakan ”Learning is to observe, to read, to imitate, to 

try something themselves, to listen, to follow directio.” Dengan kata lain bahwa 

belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti arah tertentu (Suprijono 2009:2). Slameto (2010: 2) 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 lingkungan. 

       Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalamannya sebagai hasil 

dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 
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lingkungan sosial. Belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan. 

Kemampuan dan perubahan perilaku seseorang bukan didapat secara instan tetapi 

diperoleh melalui suatu proses tertentu yang harus diikuti. 

       Gagne, Briggs, dan Wager (Winataputra 2008:19), pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

mempelajari (Suprijono 2009: 13). Dalam proses pembelajaran guru sebagai 

fasilitator bagi siswa. Jadi dalam hal ini yang menjadi subjek pembelajaran adalah 

siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif. Teori-teori yang mendukung antara 

lain sebagai berikut: 

2.1.1.1 Teori Belajar Bruner 

       Bruner (Winataputra 2008 :13), memandang bahwa manusia adalah sebagai 

pemrosesan, pemikir, dan pencipta informasi. Hal yang terpenting dalam belajar 

adalah cara-cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan 

mentransformasikan informasi yang diterimanya secara aktif. Bruner juga 

menggambarkan orang yang berpengetahuan sebagai orang yang terampil dalam 

memecahkan masalah. Artinya, ia dapat berinteraksi dengan lingkungan dan dapat 

memecahkan masalah yang tengah dihadapinya.  

       Guru tidak mampu memberikan semua pengetahuan. Siswa harus mampu 

mengkontruksikan sendiri pengetahuannya. Maka dalam hal ini belajar dan 

pembelajaran merupakan suatu proses mengkontruksi bukan menerima 

pengetahuan. Pembelajaran kooperatif membantu siswa dalam menemukan 
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pengetahuannya melalui permasalahannya yang harus dipecahkan dalam 

kelompoknya. 

2.1.1.2 Teori Belajar Gagne 

       Gagne (Sagala 2010: 17) mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan 

yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus 

menerus, belajar juga bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. 

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu 

sebelum ia mengalami situasi itu. Belajar sangat dipengaruhi oleh faktor dalam 

diri dan faktor dari luar diri dimana keduanya saling berinteraksi. 

       Gagne (Sagala 2010: 17) belajar terdiri dari tiga komponen penting yakni 

kondisi eksternal yaitu stimulus dari lingkungan dalam acara belajar, kondisi 

internal yang menggambarkan keadaan internal dan proses kognitif siswa, serta 

hasil belajar yang menggambarkan informasi verbal, keterampilan intelek, 

keterampilan motorik, dan sikap. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar (Slameto 2010: 54), dibedakan menjadi dua macam: 

2.1.2.1 Faktor Internal Siswa 

       Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal mencakup faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Faktor jasmaniah berupa faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor 

psikologis mencakup intelegensi, perhatian, bakat, minat, kematangan dan 
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kesiapan. Faktor kelelahan berupa kelelahan jasmani yang ditandai dengan 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan rohani dapat ditandai dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga 

menimbulkan hilangnya minat dan dorongan untuk belajar. 

2.1.2.2 Faktor Eksternal Siswa 

       Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar individu tersebut.  Faktor 

eksternal mencakup faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor 

keluarga berupa cara orang tua mendidik, suasana rumah tangga dan faktor 

ekonomi. Faktor sekolah mencakup tempat belajar, metode mengajar, metode 

belajar, kurikulum, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah. Serta faktor 

masyarakat dengan lingkungan yang kurang baik seperti kebanyakan dari 

masyarakat yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai 

kebiasaan yang tidak baik maka akan berpengaruh jelek pada siswa yang tinggal 

di lingkungan masyarakat tersebut.  

2.1.3 Hasil  Belajar  

       Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa’i 2009 :85). Perolehan aspek-aspek perubahan 

tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Apabila 

siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa perubahan konsep. 

       Gagne dalam Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 
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Merujuk pengertian tersebut, Gagne (Suprijono 2009: 6), menganalisis hasil 

belajar berupa: 

2.1.3.1 Informasi verbal (Verbal Information)  

       Yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik 

lisan maupun tertulis. 

2.1.3.2 Keterampilan intelektual (Intelectual Skill)  

       yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif. 

2.1.3.3 Strategi kognitif (Cognitive Strategies)  

yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

2.1.3.4 Keterampilan motorik (Motor Skill)  

       yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urutan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

2.1.3.5 Sikap (Attitudes)  

       yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

       Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan berbagai definisi 

hasil belajar dapat disimpulkan, bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek saja. Hasil belajar merupakan 

keterampilan dan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar. 
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       Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam dan kegunaaannya pada 

semester genap kelas V di SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes yang diperoleh dari tes formatif dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berupa 70. 

2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa 

       Aktivitas belajar merupakan keaktifan yang bersifat fisik maupun mental 

(Saminanto 2010: 97). Saat kegiatan belajar, kedua aktivitas tersebut harus saling 

menunjang agar memperoleh hasil yang maksimal. Pada proses pembelajaran 

aktivitas belajar siswa harus mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan dari 

guru, dan dapat bekerjasama dengan siswa yang lain. Aktivitas belajar tersebut 

dapat bermanfaat bagi siswa dalam mencari pengalaman yang dialaminya sendiri, 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan berhasil. 

       Paul D. Dierich dalam Oemar Hamalik (2010: 172-173) membagi kegiatan 

belajar dalam 8 kelompok, yakni: 

2.1.4.1 Kegiatan visual 

       Kegiatan visual tersebut berupa kegiatan yang mengutamakan kegiatan visual 

siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 
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2.1.4.2 Kegiatan lisan  

      Pada saat kegiatan lisan siswa dituntut untuk mampu menggungkapkan 

gagasannya dengan bahasanya sendiri. Kegitan lisan tersebut seperti 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara 

dan diskusi. 

2.1.4.3 Kegiatan mendengarkan 

       Seperti mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok. 

2.1.4.4 Kegiatan menulis 

       Seperti menulis cerita, menulis laporan, membuat rangkuman, mengerjakan 

tes dan mengisi angket. 

2.1.4.5 Kegiatan menggambar 

       Seperti menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola. 

2.1.4.6 Kegiatan metrik 

       Seperti melakukan percobaan, melaksanakan pameran, menari dan berkebun. 

2.1.4.7 Kegiatan mental 

       Seperti merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis dan 

membuat keputusan. 

2.1.4.8 Kegiatan emosional 

Seperti minat, berani, membedakan dan tenang. 
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2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

       Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir karena anak usia 

sekolah dasar berlangsung dari usia 6 tahun hingga usia kira-kira usia 12 tahun. 

Pada masa kanak-kanak akhir ini anak diharapkan memperoleh dasar-dasar 

pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan 

memperoleh keterampilan tertentu. Karakteristik utama siswa SD adalah mereka 

menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, 

diantaranya perbedaan intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik siswa.  

       Jean Piaget dalam Rifa’i (2009: 27-30) perkembangan kognitif siswa dibagi 

menjadi 4 tahap, yaitu: 

2.1.5.1 Tahap sensorik-motorik (umur 0-2 tahun) 

       Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka seperti melihat dan mendengar sedangkan 

dengan gerak motorik (otot) mereka hanya bisa mengagapai serta menyentuh 

benda. Selama dalam tahap ini, pengetahuan bayi tentang dunia yakni hanya 

terbatas pada persepsi yang diperoleh dari penginderaannya dan kegiatan 

motoriknya. Perilaku yang dimiliki masih terbatas pada respon motorik sederhana 

yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan. Anak menggunakan 

keterampilan dan kemampuannya yang dibawa sejak lahir, seperti melihat, 

menggenggam serta mendengar untuk untuk mempelajari lingkungannya. 
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2.1.5.2 Tahap Praoperasional (umur 2-7 tahun) 

       Tahap pemikiran anak lebih bersifat simbolik, egoisentris dan intuitif, 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pada tahap ini anak secara 

mental sudah mampu mempresentasikan objek yang tidak nampak dan 

penggunaan bahasa mulai berkembang ditunjukkan dengan sikap bermain, 

sehingga muncul egoisme. Egoisentris ini terjadi ketika anak tidak mampu 

membedakan antara perspektif yang dimiliki dengan perspektif yang dimiliki oleh 

orang lain. Anak cenderung mengambil pandangan tentang objek seperti yang dia 

lihat, dan tidak dapat memahami pandangan orang lain pada objek yang sama. 

Selain itu pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitif dan rasa 

ingin tahu tentang jawaban dari semua pertanyaan yang disebut dengan intuitif 

karena anak merasa yakin akan pengetahuan serta pemahaman mereka, namun 

mereka tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui cara-cara apa yang 

mereka ingin ketahui. Mereka mengetahui tetapi tanpa menggunakan pemikiran 

rasional. 

2.1.5.3 Tahap operasional konkrit (umur 7-12 tahun) 

       Pada tahap ini anak sudah mampu mengoprasionalkan berbagai logika, 

namun masih dalam bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan 

penalaran intuitif, namun hanya pada situasi kongkrit dan kemampuan untuk 

menggolong-golongkan sudah ada akan tetapi belum bisa memecahkan masalah 

abstrak.  
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2.1.5.4 Tahap operasional formal (umur 12-18 tahun) 

       Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis dan logis. 

Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan masalah 

verbal, seperti anak dapat memecahkan masalah walaupun disajikan secara verbal 

(A = B dan B = C). Anak juga sudah mampu berpikir spekulatif tentang kualitas 

ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Disamping itu 

juga anak sudah mampu menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan 

secara sistematis menguji solusinya. 

       Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, siswa SD berada pada tahap 

perkembangan operasional konkrit. Pada tahap ini siswa sudah mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkrit. 

Oleh karena itu, guru dalam melakukan pembelajaran harus menggunakan 

bantuan media-media yang konkrit untuk menyampaikan pelajaran.  

2.1.6 Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan atau 

Sains yang semula berasal dari Bahasa Inggris “science”. Kata “science” sendiri 

berasal dari kata dalam Bahasa Latin “scientia” yang berarti saya tahu. “Science” 

terdiri dari social science (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan natural science (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Namun, dalam perkembangannya science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja, 

walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan dengan etimologi 

(Suriasumantri dalam Trianto 2010: 136). 
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       Menurut Wahyana dalam Trianto (2020: 136), mengatakan bahwa IPA adalah 

suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Sementara 

menurut Donosepoetro dalam Trianto (2010: 137), IPA dipandang sebagai proses, 

produk, dan prosedur. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, berupa 

pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah maupun di luar sekolah, bahan bacaan 

untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sementara sebagai prosedur 

dimaksudkan metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset 

pada umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah (scientific method). 

       Beberapa pengertian IPA diatas, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Penerapan IPA secara umum 

hanya terbatas pada gejala-gejala alam.  

2.1.7 Performansi Guru 

       Mengajar pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi 

komunikasi antara guru dan siswa. Segala aktivitas mengajar yang dilakukan oleh 

guru merupakan kegiatan dalam rangka mengaktifkan proses belajar siswa dengan 

menggunakan berbagai metode belajar. Barak Rosenshine dalam Dadang 

Suhardan (2010: 67-68) mengemukakan bahwa mengajar yang efektif merupakan 

sebuah tindakan guru yang terlatih dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu 

kemahiran dalam menyajikan bahan pelajaran dengan meramu berbagai 



21 
 

 

penggunaan metode mengajar untuk menyajikan materi belajar. Selain itu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru diantaranya, yaitu mengecek pemahaman 

siswa tentang bahan yang dipelajari, menyediakan kesempatan untuk partisipasi 

siswa dalam kegiatan belajar, menyediakan kesempatan yang luas untuk aktif 

memahami bahan yang diajarkan, mengoreksi kesalahan, membimbing setiap 

siswa, belajar mempraktekannya, memberi umpan balik dan membantu mencari 

pemecahan masalah.  

       Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa pembelajaran diabad 

medern sekarang ini sekalipun sudah serba canggih, fungsi dan peran guru sukar 

diganti oleh teknologi moderen. Dalam hal ini guru menjadi pusat perhatian 

karena sangat besar peranannya dalam setiap usaha peningkatan mutu. Kualitas 

seorang guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan sebuah pola 

pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai dengan tingkat 

kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta ikhlas dalam 

memajukan pendidikan dan mecerdaskan semua siswa.  

       Karakteristik guru yang efektf dalam mengajar Mudiyahardjo dalam Dadang 

Suhardan (2010: 70) mengemukakan tiga komponen penting yang sangat 

berpengaruh dalam proses mengajar yang berhasil, yakni: 

2.1.7.1 Kepribadian guru 

       Kepribadian guru ini mencakup, (1) rasa percaya diri; (2) rasa tanggung 

jawab terhadap kewajiban; (3) Volume suara yang merdu; (4) Kesehatan yang 

baik. 
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2.1.7.2 Profesionalitas guru 

       Profesionalitas guru mencakup kemampuan guru dalam, (1) Menerangkan 

topik yang diajarkan dengan baik; (2) Menerangkan dengan jelas dan logis; (3) 

Menyampaikan materi dengan sistematis; (4) Mempunyai kemampuan ekspresi 

diri; (5) Cakap dalam membangkitkan minat dan motivasi; (6) Merencanakan dan 

membuat persiapan dalam mengajar. 

2.1.7.3 Latar belakang keahlian yang dikuasainya 

       Karakteristik guru yang efektif berikutnya yakni latar belakang keahlian yang 

dikuasai. Latar belakang keahlian yang dikuasai tersebut mencakup, (1) latar 

belakang pengetahuan yang tepat dengan mata pelajaran; (2) dapat menyesuaikan 

kemampuan mata pelajaran dengan kemampuan anak. 

2.1.8 Tinjauan Materi Sumber Daya Alam dan Kegunaannya 

       Tinjauan materi ini mencakup jenis-jenis sumber daya alam yang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia baik digunakan untuk bahan sandang 

maupun pangan. Selain jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya 

alam yang berlebihan akan mengakibatkan perubahan terhadap permukaan bumi 

dan membuat kerusakan pada alam. 

2.1.8.1 Jenis-jenis Sumber Daya Alam dan Kegunaannya 

       Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda 

hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam antara lain: 
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21.8.1.1 Tumbuhan  

      Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan. Banyak manfaat yang diperoleh manusia dari tumbuhan, antara lain, 

berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan obat-obatan. 

21.8.1.2 Hewan  

       Hewan menjadi salah satu sumber daya alam yang penting karena menjadi 

salah satu bahan konsumsi manusia. Contohnya, hewan ternak, seperti ayam, sapi, 

kambing, dan itik yang dapat dimanfaatkan daging, susu, dan telurnya. Bahan 

makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan 

protein bagi tubuh. Selain hewan ternak, hewan liarpun perlu kita perhatikan 

karena merupakan salah satu kekayaan alam. Banyak sekali kegunaan hewan bagi 

manusia diantaranya hewan dapat kita gunakan sebagai sebagai bahan pangan. 

Selain dapat digunakan sebagai sumber pangan hewan juga dapat digunakan  

sumber sandang, misalnya: bulu domba dan ulat sutra yang dapat digunakan untuk 

membuat pakaian, kulit ular dapat kita guanakan untuk membuat tas.  

2.1.8.2 Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Permukaan Bumi 

       Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun, sangat disayangkan terkadang manusia sampai merusak 

alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan  yang merusak 

alam antara lain: 
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2.1.8.2.1 Pembakaran Hutan 

       Kegiatan pembakaran hutan bartujuan untuk lahan pertanian, untuk 

membangun pemukiman penduduk dan mendirikan pabrik.  

2.1.8.2.2 Penebangan Hutan secara Liar  

       Penebangan pohon-pohon  di hutan secara liar dapat mengubah permukaan 

bumi. Karena pepohonan  sangat penting bagi kehidupan bumi. Jadi penebangan 

pohon harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan usaha pelestariannya. 

2.1.8.2.3 Penambangan  

       Sebagian besar bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan 

tambang dilakukan dengan cara digali atau ditambang. Pengambilan barang 

tambang ini dapat menimbulkan tanah berongga. Tanah yang berongga 

menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh. 

2.1.9 Pembelajaran Kooperatif  

       Dunia pendidikan sekarang ini masih terdapat guru yang menganut paradigma 

lama sebagai satu-satunya alternatif. Mereka mengajar dengan metode ceramah 

dan mengaharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat, dan hafal. Tuntutan dalam 

dunia pendidikan sudah banyak berubah. Kita tidak bisa lagi mempertahankan 

paradigma lama. Cara guru yang seperti itu merupakan cara lama yang harus 

dirubah dan diperbaiki. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman 

bagi siswa. Contohnya dengan memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi 

satu dengan yang lain. Disini guru dapat membuat suasana kelas dengan cara 
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direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga siswa dapat berinteraksi 

dan bekerjasama secara kooperatif.  

       Banyak penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan matode 

pembelajaran kooperatif. Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut 

mendukung penggunaan metode pembelajaran kooperatif. Data-data tersebut 

menunjukkan bahwa suasana belajar kooperatif menghasikan prestasi belajar yang 

lebih tinggi, membuat hubungan yang positif antar siswa dan menciptakan 

suasana belajar yang lebih efektif.   

2.1.9.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

       Suprijono (2009 :54) pembelajaran kooperatif adalah suatu konsep yang lebih 

luas yang meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas 

berupa pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah tersebut.  

       Slavin dalam Isjoni (2010: 15) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

dengan setting kelompok-kelompok kecil yang memperhatikan keberagaman 

anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerjasama dan memecahkan suatu 

masalah melalui interaksi sosial bersama teman sebayanya, memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu  
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bersamaan serta menjadi narasumber bagi teman yang lain. Emmer dan Garwels 

(2007: 75) berpendapat: 

     Cooperative learning (CL) provides an alternative to competitive or 
individualistic classroom activities by encouraging collaboration among 
students in small groups. The use of CL alters the structure of classroom 
activities and roles: the class organization changes to a multigroup 
structure, the teacher's role as an information transmitter is reduced, and 
the student's role shifts toward that of group participant and decision 
maker. 

       Maksud dari pernyataan tersebut yaitu Cooperative Learning memberikan 

sebuah alternatif aktifitas kelas baik yang berisfat kompetitif ataupun 

perseorangan dengan mendorong kolaborasi diantara para siswa dalam kelompok-

kelompok kecil. Kegunaan dari CL adalah mengubah bentuk aktifitas dan peranan 

ruang kelas. Organisasi kelas berubah menjadi sebuah susunan multigroup, 

peranan guru sebagai pengantar atau pentransfer informasi dikurangi, dan peran 

pelajar bergeser menjadi peserta dalam kelompok dan pengambil keputusan. 

       Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang per 

kelompok dengan struktur kelompok yang heterogen. Melalui pembelajaran 

kooperatif akan memberi kesempatan  kepada siswa untuk bekerja sama dengan 

siswa yang lain dalam mengerjakan tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran 

kelompok yang mempersilahkan salah satu anggota kelompok untuk 

menyelesaikan semua tugas bukan disebut sebagai pembelajaran kooperatif. Hal 

ini karena tidak terjadi kerjasama antar anggota kelompok. 

       Roger dan Johnson (Suprijono 2009 :58) mengemukakan bahwa tidak semua 

belajar kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 
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hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan. Lima unsur tersebut yaitu: 

2.1.9.1.1 Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

       Unsur ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan 

kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu 

mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut.  

2.1.9.1.2 Personal responsibyliti (tanggung jawab perseorangan) 

       Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk semua anggota kelompok 

menjadi pribadi yang kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk 

menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, 

setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama.  

2.1.9.1.3 Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

       Unsur ini dapat menghasilkan ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi 

promotif yaitu: (1) saling membantu secara efektif dan efisien; (2) saling memberi 

informasi dan saran yang diperlukan; (3) memproses informasi bersama secara 

lebih efektif dan efisien; (4) saling mengingatkan; (5) saling membantu dalam 

merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan 

wawasan terhadap mesalah yang dihadapi; (6) saling percaya; (7) saling 

memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 
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2.1.9.1.4 Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

       Untuk mengoordinasikan kegiatan siswa dalam pencapaian tujuan siswa 

harus: (1) saling mengenal dalam mempercayai; (2) mampu berkomunikasi secara 

akurat dan tidak ambisius; (3) saling menerima dan saling mendukung; (4) 

mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

2.1.9.1.5 Group processing (pemrosesan kelompok) 

       Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok. Guru dapat mengetahui siapa yang membantu dan tidak 

membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas 

anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk 

mencapai tujuan kelompok. 

2.1.9.2 Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

       Menurut  Asma (2006:12) tujuan pembelajaran kooperatif ada tiga antara lain: 

(1) bertujuan untuk pencapaian hasil belajar; (2) penerimaan yang luas terhadap 

orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun 

ketidakmampuan; (3) mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan 

kolaborasi.  

2.1.9.2.1 Pencapaian hasil belajar 

       Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

dengan hasil belajar akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini 

unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Model 

struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa 
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pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar. Pembelajaran kooperatif juga dapat memberikan keuntungan bagi siswa 

yang bekerjasama dalam meyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

2.1.9.2.2 Penerimaan terhadap perbedaan individu 

       Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, 

kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk 

bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama 

lain. 

2.1.9.2.3 Pengembangan keterampilan sosial 

       Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting 

untuk dimiliki di dalam masyarakat,  karena banyak anak muda dan orang dewasa 

masih kurang dalam keterampilan sosial.  

2.1.9.3 Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif  

       Arends dalam Trianto (2007: 47) mengatakan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif  memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajar; (2) kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah; (3) bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, jenis kelamin yang beragam; (4) penghargaan lebih berorientasi 

kepada kelompok dari pada individu. 
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2.1.9.4 Keunggulan pembelajaran kooperatif  

       Menurut Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010: 24), keunggulan yang 

diperoleh dalam pembelajaran kooperatif antara lain: (1) saling ketergantungan 

yang positif; (2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu; (3) siswa 

dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas; (4) suasana kelas yang rileks 

dan menyenangkan; (5) terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara 

siswa dengan guru; (6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 

       Keunggulan pembelajaran kooperatif juga dikemukakan oleh Johnson & 

Johnson dalam Kapp (2009: 139) yang berpendapat bahwa: 

     Students collaborative projects have numerous advantages over more 
traditional classroom-based instruction for improved student learning. 
Students working cooperatively to achieve a common goal produce 
higher achievement and exhibit greater productivity than they do 
working alone.  

 
       Maksud dari pernyataan tersebut yaitu  proyek kolaborasi siswa mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran kelas yang didasarkan 

pada tradisional untuk mengembangkan pembelajaran siswa. Para siswa bekerja 

secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama menghasilkan prestasi yang 

lebih tinggi dan menunjukkan produktivitas yang lebih baik daripada mereka 

bekerja sendiri. 

2.1.9.5 Kekurangan pembelajaran kooperatif  

       Slavin dalam Asma (2006: 27), kekurangan dari pembelajaran kooperatif 

adalah kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang 

memliki prestasi tinggi akan mengarah kepada kekecewaan, hal ini disebabkan 
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oleh peran anggota kelompok yang pandai lebih dominan. Noornia dalam Asma 

(2006: 27), untuk menyelesaikan suatu meteri pelajaran dengan pembelajaran 

kooperatif akan memakan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional, bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat 

disesuaikan dengan kurikulum yang ada apabila guru belum berpengalaman. Dari 

segi keterampilan mengajar, guru membutuhkan persiapan yang matang dan 

pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan belajar kooperatif dengan baik. 

2.1.9.6   Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

       Numbered Heads Together atau kepala bernomor adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional (Trianto 2007: 62).  

       Nurhadi dalam Junaidi (2010), pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam melihat kembali bahan yang 

tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman 

mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Numbered Heads Together pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993). Model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model pembelajaran 

NHT ini mendorong siswa untuk meningkatkan samangat kerja mereka (Lie, 

2004: 59). 

2.1.9.7 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

       Trianto (2007: 63) langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT yakni 

sebagai berikut: 
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2.1.9.7.1 Fase 1 : penomoran 

       Pada fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada 

setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. 

2.1.9.7.2 Fase 2 : mengajukan pertanyaan 

       Pada fase ini guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

yang diajukan kepada siswa dibuat bervariasi dan menggunakan kalimat tanya. 

2.1.9.7.3 Fase 3 : berpikir bersama 

       Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan guru dan 

meyakinkan tiap anggota kelompok mengetahui jawaban tim. 

2.1.9.7.4 Fase 4 : menjawab 

       Guru memanggil satu nomor tertentu. Kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan jari tangannya dan menjawab pertanyaan dari guru dengan suara 

yang keras sehingga seluruh siswa mengetahui jawabannya. 

2.1.9.8 Manfaat Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

       Berikut manfaat model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil 

belajar menurut Lundgren dalam Ibrahim (http://herdy07.wordpress.com) antara 

lain: (1) rasa harga diri menjadi lebih tinggi; (2) memperbaiki kehadiran; (3) 

penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar; (4) perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil; (5) konflik antara pribadi berkurang; (5) pemahaman yang 

lebih mendalam; (6) meningkatnya kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi; (7) 

hasil belajar lebih tinggi. 
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2.2 Kajian Empiris 

       Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe NHT bukanlah 

penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah dilaksanakan 

oleh banyak peneliti sebelumya. Hasil penelitian Endang Susrini (2011) yang 

berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pada Mata 

Pelajaran PKn Materi Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 02 Kebojongan Pemalang 

Tahun Pelajaran 2010/2011. Simpulan penelitian tersebut adalah meningkatnya 

hasil belajar PKn siswa kelas III setelah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Peningkatan tersebut dapat diketahui setelah 

membandingkan hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II. Hasil Penelitian Siklus I 

diperoleh rata-rata sebesar 72,62 dengan tuntas belajar klasikal sebesar 65% atau 

terdapat 17 siswa yang tuntas belajar dengan nilai ≥ 66. Aktivitas siswa pada 

pertemuan pertama dan kedua sebesar 60,66 dan 65,45%, persentase kemampuan 

guru pertemuan pertama dan kedua masing-masing 67,5% dan 76,6%. Karena 

kurang dari 75% maka hasil belajar siswa pada siklu I dikatakan belum tuntas.  

       Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 77,58 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal 88%. Aktivitas siswa pada pertemuan 1 73,56% dan 

pertemuan 2 81,5%. Persentase kemampuan guru pada pertemuan 1 83,3% dan 

pertemuan 2 92,3%. Kerena lebih dari 75% maka siklus II dikatakan tuntas dan 

tidak perlu dilakukan penelitian pada siklus berikutnya. 

       Hasil penelitian lainnya yaitu karya Nur Insani (2011) yang berjudul 

Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kepala Bernomor (Numbered 
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Heads Together) Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Kraton 2 Kota Tegal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aktivitas belajar 

siswa mencapai 80,46%. Persentase ini lebih besar dari indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu 70%, sehingga dapat dinyatakan bahwa aktivitas belajar 

siswa yang yang mendapatkan model pembelajaran kooperatif tipe Kepala 

Bernomor meningkat. Selain itu juga hasil belajar siswa menjadi meningkat, 

sehingga model pembelajaran kooperatif tipe Kepala Bernomor lebih efektif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

       Adanya keberhasilan dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti 

termotivasi untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipa NHT pada 

mata pelajaran IPA. Penelitian yang menjadi focus peneliti yakni penerapan 

model pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada mata pelajaran IPA materi sumber 

daya alam dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

2.3 Kerangka Berpikir 

       Untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran IPA, guru harus 

mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung. Guru dapat memilih 

metode pembelajaran yang tepat. Metode yang dipilih merupakan metode yang 

sesuai dengan materi yang akan dibahas. Tetapi, dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA masih ada guru yang hanya menggunakan metode ekspositori 

(ceramah), sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. 

       Selama ini, pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). Siswa 

hanya menjadi objek pembelajaran. Dengan begitu, pola pembelajaran yang 
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terjadi hanya satu arah. Hanya dari guru kepada siswa tanpa ada balikan dari 

siswa. Siswa bersikap pasif dan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat, sehingga potensi yang ada pada diri siswa tidak berkembang dengan 

baik. 

       Keadaan seperti di atas, tidak perlu terjadi berlarut-larut. Saat ini sudah 

terdapat model pembelajaran baru yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPA. 

Model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning). Model ini memiliki beberapa tipe, salah satunnya yaitu tipe Numbered 

Heads Together. Model ini adalah model pembelajaran baru dan belum dicobakan 

di tempat penelitian yaitu SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. 

       Dalam pembelajarannya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. 

Pembelajaran kooperatif tidak hanya sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-

unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan pembagian 

kelompok yang asal-asalan. Pembagian kelompok bersifat heterogen tanpa 

melihat suku, ras, bangsa, dan agama. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

       Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: ” Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada materi sumber 

daya alam”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini berbentuk siklus, setiap siklus 

terdapat 2 pertemuan pembelajaran dan pada pertemuan kedua disertai dengan tes 

formatif. Proses penelitian tindakan kelas harus melalui prosedur perencanaan 

(planing), pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observasi) dan refleksi 

(reflecting). Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai. Agar dapat melihat peningkatan hasil belajar siswa, maka dilakukan 

evaluasi setelah pembelajaran berlangsung. Dari hasil evaluasi diadakan analisis 

dan refleksi sehingga dapat digunakan untuk membuat perencanaan kembali dan 

menetapkan langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada 

siklus berikutnya.  

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Perencanaan tahap penelitian ini akan dilaksanakan dalam bentuk siklus. 

Siklus I terdiri dari 2 pertemuan, pertemuan I untuk pembelajaran dan pertemuan 

II untuk pembelajaran dan tes formatif. Siklus II terdiri 2 pertemuan, pertemuan I 

untuk pembelajaran dan pertemuan II untuk pembelajaran dan tes formatif. Setiap 

siklus melalui tahapan-tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi.  
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3.2.1 Perencanaan Siklus I 

       Pada proses perencanaan siklus I ini guru merencanakan proses pembelajaran 

dengan membuat RPP, pembuatan lembar observasi aktivitas siswa, lembar 

observasi guru dan pembuatan media pembelajaran. Pembuatan RPP ini 

disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan sehingga dapat 

berjalan dengan lancar saat pelaksanaan tindakan. 

3.2.1.1 Perencanaan  

       Pada saat proses perencanaan, guru membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran, merancang alat peraga, bahan belajar dan lembar kegiatan siswa, 

serta menyusun tes formatif I. Adanya perencanan pembelajaran berguna untuk 

mempermudah dalam pelakasanaan pembelajaran. 

3.2.1.1.1 Merancang penyusunan rencana pembelajaran. 

        Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi sumber 

daya alam dan kegunaannya. Dalam hal ini guru menyusun tujuan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Selain itu guru juga menyusun 

kegiatan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tahapan dalam model 

pembelajaran NHT. 

3.2.1.1.2 Merancang alat peraga, bahan, dan lembar kegiatan siswa. 

       Guru membuat alat peraga berupa gambar-gambar jenis sumber daya alam 

yang dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan 

oleh guru. Selain membuat alat peraga guru juga membuat lembar kegiatan siswa 

(LKS) berupa permasalahan yang harus diselesaikan siswa secara kelompok. 
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3.2.1.1.3 Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru. 

       Guru menyusun pengamatan aktivitas belajar siswa yang berhubungan 

dengan: keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru dan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok. Sedangkan lembar 

pengamatan performansi guru ini ada dua yakni saat pembuatan RPP dan pada 

saat pelaksanakan tindakan pembelajaran. 

3.2.1.1.4 Menyusun tes formatif I 

       Pada proses penyusunan tes formatif, disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah dicantumkan dalam RPP. Soal-soal dalam tes formatif 

ini mencakup aspek kognitif C1,C2 dan C3. Tes formatif ini berbentuk pilihan 

ganda dan isian singkat. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

       Pada pelaksanaan tindakan pembelajaran, guru melaksanakannya sesuai 

dengan apa yang sudah tertulis dalam RPP seperti, saat kegiatan awal guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi pembelajaran, membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok dan diberi tugas untuk mengerjakan LKS atau 

lembar kegiatan siswa. Sedangkan pada kegiatan akhir guru melakukan evaluasi 

pembelajaran. 
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3.2.1.2.1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

dalam pembelajaran. 

       Sebelum guru menyampaikan materi pelajaran, guru terlebih dulu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran. Melalui penyampaian tujuan ini siswa dapat tahu apa yang akan 

dipelajari. Selain menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga memotivasi 

siswa dalam belajar. Pemberian motivasi bertujuan agar siswa termotivasi dan 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

3.2.1.2.2 Guru menyajikan materi IPA tentang jenis-jenis sumber daya alam 

dan kegunaannya. 

       Guru menyajikan materi pelajaran tentang jenis sumber daya alam dan 

kegunaannya. Dalam menyampaikan materi pembelajaran guru menggunakan 

LCD untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi. Guru juga 

menggunakan media gambar jenis sumber daya alam untuk memperjelas materi 

yang telah disampaikan oleh guru. 

3.2.1.2.3 Guru membagi kelas kedalam beberapa kelompok, 

       Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Dalam satu kelompok terdiri 

dari siswa dengan kemampuan tinggi, sedang dan kurang. Pembentukan 

kelompok yang demikian bertujuan agar terjadi kerjasama antar siswa. Siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi bisa membantu siswa yang memiliki kemampuan 

yang rendah, sehingga semua siswa dapat memahami materi yang disampaikan 

oleh guru.  

 



40 
 

 

3.2.1.2.4 Penomoran  

       Setelah pembentukan kelompok, guru membagikan nomor kepada setiap 

kelompok. Masing-masing anggota kelompok diberi nomor 1-5. Pemberian nomor 

bertujuan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berpendapat dan memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. 

3.2.1.2.5 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang jenis-jenis sumber 

daya alam dan kegunaannya. 

       Pada tahap ini guru mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota kelompok. 

Setiap anggota kelompok mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. 

Pertanyaan yang diberikan oleh guru yakni tentang jenis-jenis sumber daya alam 

dan kegunaannya. 

3.2.1.2.6 Berfikir bersama  

       Pada proses berpikir bersama masing-masing anggota kelompok menyatukan 

jawabannya. Setiap siswa pada tahap ini memberikan pendapat atau gagasan 

kepada kelompoknya. Pada kesempatan ini siswa berdiskusi menyatukan 

pendapat-pendapat yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

3.2.1.2.7 Guru memanggil salah satu nomor tertentu 

       Setelah siswa berpikir bersama dalam kelompoknya, tahap selanjutnya guru 

memanggil salah satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil 

segera mengacungkan jari tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

Mereka diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterimanya. Hal itu dilakukan hingga semua siswa dengan nomor yang sama dari 
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masing-masing kelompok mendapat giliran memberikan jawaban atas pertanyaan 

guru.  

3.2.1.2.8 Guru memberikan penghargaan. 

       Setelah kegiatan diskusi dan pemaparan jawaban dari setiap kelompok guru 

memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang mendapatkan nilai 

terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada kelompok yang rajin, tekun, saling 

bekerjasama saat menyelesaikan permasalahan dari guru, dan saling menghargai 

pendapat dari anggota kelompok yang lain. 

3.2.1.2.9 Pada akhir siklus I, guru memberikan evaluasi formatif I. 

       Pada akhir siklus, guru memberikan evaluasi formatif I untuk mengetahui 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi pembelajaran 

ini kita bisa mengetahui apakah materi yang telah kita sampaikan dapat dipahami 

atau dimengerti oleh siswa. Apabila hasil evaluasi siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal, maka hasil tersbut dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.2.1.3 Pengamatan  

Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat keberhasilan indikator yang telah dilakukan selama 

pelaksanaan tindakan kelas. Sesuai dengan tujuan, maka pengamatan 

memfokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Hasil belajar siswa 

       Proses pengamatan dilakukan terhadap hasil belajar siswa untuk menegtahui 

tingkat keberhasilan belajar. Hasil belajar yang dijadikan pengamatan yakni: (1) 
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nilai rata-rata kelas; (2) banyaknya siswa yang tuntas belajar dan (3) persentase 

tuntas belajar secara klasikal. 

3.2.1.3.2 Aktivitas belajar siswa 

       Selain hasil belajar, guru juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa. Pengamtan dilakukan pada proses bembelajaran dengan 

memfokuskan pengamatan terhadap: (1) keaktifan siswa dalam bertanya kepada 

guru; (2) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya; (3) 

keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat; (4) ketekunan 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru; (5) kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan (6) kerjasama siswa 

pada saat kerja kelompok. 

3.2.1.3.3 Performansi guru 

       Performansi guru dapat diamati dengan dua alat pengukuran kompetensi guru 

yaitu dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses pebelajaran. 

Performansi guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

(1) merumuskan kompetensi dasar atau indikator; (2) mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar; (3) 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; (4) merancang pengelolaan kelas; 

(5) merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian; (6) tampilan 

dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain pembuatan RPP, pengamatan 

juga dilakukan saat pelaksanaan pembelajaran. Performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran; (3) mengelola interaksi 
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kelas; (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar; (5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT; (6) melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

3.2.1.4 Refleksi  

       Refleksi ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dalam pemberian tindakan saat penelitian berlangsung. 

Pemberian tindakan yang harus dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut: 

(1) Apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT? 

(2) Berapa siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar? 

(3) Apakah terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa ketika guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT? 

(4) Apakah guru sudah melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran 

dengan baik? 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

       Siklus II ini dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi siklus I belum memuhi 

indikator keberhasilan. Pada proses perencanaan siklus II ini guru merencanakan 

proses pembelajaran dengan membuat RPP, pembuatan lembar observasi aktivitas 

siswa, lembar observasi guru dan pembuatan media pembelajaran. Pembuatan 

RPP ini disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan sehingga 

dapat berjalan dengan lancar saat pelaksanaan tindakan. Perencanan pada siklus II 
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dibuat berdasarkan hasil refleksi siklus I guna meningkatkan hasil pemberlajaran 

pada siklus  

3.2.2.1 Perencanaan  

       Pada saat proses perencanaan, guru membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran, merancang alat peraga, bahan belajar dan lembar kegiatan siswa, 

serta menyusun tes formatif I. Adanya perencanan pembelajaran berguna untuk 

mempermudah dalam pelakasanaan pembelajaran. 

3.2.2.1.1 Merancang penyusunan rencana pembelajaran materi. 

       Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi kegiatan 

pemanfaatan sember daya alam yang mengubah permukaan bumi dan usaha 

pelestariannya. Dalam hal ini guru menyusun tujuan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Selain itu guru juga menyusun 

kegiatan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tahapan dalam model 

pembelajaran NHT. 

3.2.2.1.2 Merancang alat peraga, bahan dan lembar kerja siswa. 

       Guru membuat alat peraga berupa gambar-gambar jenis sumber daya alam 

yang dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan 

oleh guru. Selain membuat alat peraga guru juga membuat lembar kegiatan siswa 

(LKS) berupa permasalahan yang harus diselesaikan siswa secara kelompok. 

3.2.2.1.3 Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru. 

       Guru menyusun pengamatan aktivitas belajar siswa yang berhubungan 

dengan: keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, keberanian siswa dalam 
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mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru dan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok. Pada lembar 

pengamatan performansi guru ini ada dua yakni saat pembuatan RPP, dan pada 

saat pelaksanakan tindakan pembelajaran. 

3.2.2.1.4 Menyusun tes formatif II 

       Pada proses penyusunan tes formatif, disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah dicantumkan dalam RPP. Soal-soal dalam tes formatif 

ini mencakup aspek kognitif C1,C2 dan C3. Tes formatif ini berbentuk pilihan 

ganda dan isian singkat. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

       Pada pelaksanaan tindakan pembelajaran, guru melaksanakannya sesuai 

dengan apa yang sudah tertulis dalam RPP seperti, saat kegiatan awal guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi pembelajaran, membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok dan diberi tugas untuk mengerjakan LKS atau 

lembar kegiatan siswa. Sedangkan pada kegiatan akhir guru melakukan evaluasi 

pembelajaran. 

3.2.2.2.1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memotivasi siswa belajar. 

       Sebelum guru menyampaikan materi pelajaran, guru terlebih dulu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam 
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pembelajaran. Melalui penyampaian tujuan ini siswa dapat tahu apa yang akan 

dipelajari. Selain menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga memotivasi 

siswa dalam belajar. Pemberian motivasi bertujuan agar siswa termotivasi dan 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

3.2.2.2.2 Guru menyajikan materi IPA tentang pemanfaatan sumber daya alam 

yang mengubah bentuk permukaan bumi dan usaha pelestariannya. 

       Guru menyajikan materi pelajaran pemanfaatan sumber daya alam yang 

mengubah bentuk permukaan bumi dan usaha pelestariannya. Dalam 

menyampaikan materi pembelajaran guru menggunakan LCD untuk memudahkan 

guru dalam penyampaian materi. Guru juga menggunakan media gambar jenis 

sumber daya alam untuk memperjelas materi yang telah disampaikan oleh guru. 

3.2.2.2.3 Penomoran 

       Setelah pembentukan kelompok, guru membagikan nomor kepada setiap 

kelompok. Masing-masing anggota kelompok diberi nomor 1-5. Pemberian nomor 

bertujuan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berpendapat dan memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. 

3.2.2.2.4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.  

       Pada tahap ini guru mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota kelompok. 

Setiap anggota kelompok mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. 

Pertanyaan yang diberikan oleh guru yakni tentang pemanfaatan sumber daya 

alam yang mengubah bentuk permukaan bumi dan usaha pelestariannya. 

 

 



47 
 

 

3.2.2.2.5 Berpikir bersama  

       Pada proses berpikir bersama masing-masing anggota kelompok menyatukan 

jawabannya. Setiap siswa pada tahap ini memberikan pendapat atau gagasan 

kepada kelompoknya. Pada kesempatan ini siswa berdiskusi menyatukan 

pendapat-pendapat yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

3.2.2.2.6 Guru memanggil salah satu nomor tertentu.  

       Setelah siswa berpikir bersama dalam kelompoknya, tahap selanjutnya guru 

memanggil salah satu nomor tertentu. Siswa yang nomornya dipanggil segera 

mengacungkan jari tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Mereka 

diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterimanya. Hal itu dilakukan hingga semua siswa dengan nomor yang sama dari 

masing-masing kelompok mendapat giliran memberikan jawaban atas pertanyaan 

guru.  

3.2.2.2.7 Guru memberikan penghargaan. 

       Setelah kegiatan diskusi dan pemaparan jawaban dari setiap kelompok guru 

memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang mendapatkan nilai 

terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada kelompok yang rajin, tekun, saling 

bekerjasama saat menyelesaikan permasalahan dari guru, dan saling menghargai 

pendapat dari anggota kelompok yang lain. 

3.2.2.2.8 Pada akhir siklus II, guru memberikan evaluasi formatif II. 

       Pada akhir siklus, guru memberikan evaluasi formatif II untuk mengetahui 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Adanya evaluasi pembelajaran ini kita 

bisa mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan.  
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3.2.2.3 Pengamatan  

       Pengamatan yang dilakukan pada siklus II sama seperti yang dilakukan pada 

siklus I. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perubahan, 

dan perkembangan yang terjadi pada siklus I. Alat pengukuran pengamatan juga 

sama yaitu hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

3.2.2.4 Refleksi  

       Pada siklus ini, peneliti menganalisis semua tindakan baik pada siklus I 

maupun II. Pada tahap ini peneliti membandingkan hasil belajar siswa pada siklus 

II dengan hasil belajar pada siklus I. Hasil perbandingkan tersebut, kemudian 

dianalisis sebagai upaya untuk mengetahui tingkat perbahan yang terjadi salama 

penelitian. Jika selama proses penelitian terjadi peningkatan hasil belajar sesuai 

dengan indikator keberhasilan, maka dapat diartikan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

pada pelajaran IPA. Tercapai atau tidaknya indikator keberhasilan pada siklus II 

sebagai bahan peneliti dalam mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian. 

3.3 Subjek Penelitian 

       Subjek penelitian di kelas V SD Negeri Kluwut 04 kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes dengan jumlah siswa 38 yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 

19 siswa perempuan. 

3.4  Tempat Penelitian 

       Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Kluwut 04, Desa 

Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  
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3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

       Data  dari penelitian ini berupa data yang berdifat tes dan data bersifat non 

tes. Data bersifat tes diperoleh dari hasil evaluasi siswa. Data yang bersifat non tes 

didapat dari hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, dan performansi 

guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

teknik non tes. Teknik tes dilakukan pada saat akhir pembelajaran berupa tes 

formatif. Pada teknik non tes dilakukan  pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

performansi guru. 

3.5.1 Jenis Data 

       Pada penelitian ini data terdapat dua jenis data yakni data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari pengadaan tes evaluasi siklus I dan siklus 

II. Data hasil tes evaluasi digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan pada 

siklus II. Pada data kualitatif diperoleh dari data non tes. Data non tes didapat 

hasil aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

3.5.1.1 Data Kuantitatif  

       Data kuntitatif merupakan data yang berbentuk bilangan. Dalam penelitian 

tindakan kelas data ini diperoleh dengan mengadakan tes. Tes ini dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II setelah siswa mengikuti 

pembelajaran melalui model kooperatif tipe NHT. Dalam tes ini, secara individu 

siswa mengerjakan soal pada materi sumber daya alam dan kegunaannya. Analisis 

hasil tes pada siklus I digunakan untuk mengetahui kelamahan siswa, yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pada siklus 

II. 
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3.5.1.2 Data Kualitatif 

       Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap model 

pembelajaran (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, kepercayaan diri, 

motivasi belajar, dapat dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif pada penelitian 

ini berasal dari data yang bersifat non tes berupa lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa, dan performansi guru. 

3.5.2 Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian ini berasal dari siswa, guru, dan data dokumen. 

Adapun sumber data pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.2.1 Siswa  

       Perolehan sumber data siswa berasal dari hasil tes formatif dan hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Tes yang diberikan dalam penelitian 

ini berupa tes tertulis. Tes formatif menjadi sumber data yang diperoleh setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang digunakan untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan belajar siswa. Kegiatan pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

3.5.2.2 Guru 

       Pengamatan terhadap performansi guru diperoleh dari kemampuan guru 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksannan 
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pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang diukur 

dengan alat pengukuran kemampuan guru (APKG). 

3.5.2.3 Data Dokumen 

       Selain data yang didapat dari siswa dan performansi guru data juga bersumber 

dari dokumen. Dari dokumen diperoleh dari daftar nilai siswa dan daftar presensi 

kehadiran siswa.  

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dua teknik. Dua teknik 

tersebut yakni teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes dilakukan sebanyak dua 

kali pada akhir siklus I dan siklus II. Pada saat pelaksanaan teknik non tes 

dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. Selain teknik observasi atau pengamatan, 

dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berisi daftar hadir siswa. 

3.5.3.1 Teknik Tes 

       Pada penelitian ini, tes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada akhir siklus I dan 

siklus II. Tes diberikan pada siswa setelah mengikuti pembelajaran, dengan 

menggunakan instrumen tes berupa soal pilihan ganda dan isian singkat. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

       Pada teknik non tes terdapat dua cara yakni observasi atau pengamatan dan 

dokumen. Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru. Data dokumentasi didapat dari hasil catatan harian 

siswa seperti daftar hadir. 
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3.5.3.2.1 Observasi (Pengamatan) 

       Teknik pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi 

mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata 

pelajaran IPA di SD Negeri Kluwut 04 kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

Pengamatan dilakukan oleh dua orang selama pembelajaran berlangsung, yaitu 

peneliti sendiri dan guru kelas V yang bersama-sama mengamati proses 

pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa, sedangkan performansi guru dilakukan oleh observer 

yakni guru kelas V SD Negeri Kluwut 04. 

3.5.3.2.2 Dokumentasi  

       Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data 

siswa yang berisi catatan-catatan harian tentang siswa seperti daftar hadir siswa. 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisi data dilakukan setelah kita mendapatkan data dari hasil tes 

formatif, hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dan pengamatan performasi 

guru. Data yang ada dianalisis dengan cara menentukan nilai hasil belajar siswa, 

rata-rata kelas, persentase ketuntasan belajar klasikal, aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. Kegiatan analisis ini akan memudahkan kita dalam membaca 

data hasil penelitian yang telah kita lakukan. 

3.5.4.1 Data Kuantitatif 

       Data kuantitatif digunakan untuk menentukan nilai akhir hasil belajar siswa, 

rata-rata kelas, dan persentase ketuntasan belajar klasikal.Menentukan nilai akhir 

hasil belajar siswa sebagai berikut: 
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Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir 

(BSNP 2007:25) 

3.5.4.1.1 Menentukan rata-rata kelas  

  

Keterangan : 

NR = Nilai Rata-rata 

Na = Nilai Akhir 

Sn = Jumlah Siswa 

(Poerwanti 2008: 6.25) 

3.5.4.1.2 Menentukan tuntas belajar klasikal 

 
 

Keterangan: TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

3.5.4.2 Data Kualitatif 

       Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan yang dipakai untuk 

menganalisis dan kualitatif dalam memberikan informasi tentang tingkat 

kehadiran siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Adapun untuk 

menghitung aktivitas belajar siswa dan performansi guru yakni sebagai berikut: 
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3.5.4.2.1 Aktivitas belajar siswa 

 
 

Keterangan: 

P = Prosentase 

∑S = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa 

Sn = Jumlah siswa 

Sm = Skor maksimal 

(Yonny 2010: 176) 

3.5.4.2.2 Performansi guru (Tim Reviu dan Revisi APKG PGSD 1998: 12-30) 

 
 

APKG II =   × 100      

PG  =  

Keterangan: 

APKG I = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

APKG II = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG  = Performansi Guru 
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3.5.5 Indikator Keberhasilan 

       Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dikatakan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, jika: 

3.5.5.1 Hasil Belajar Siswa  

       Indikator keberhasilan dalam pembelajaran yang dilakukan salah satunya 

mencakup hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dikatakan berhasil apabila: (1) 

nilai rata-rata kelas minimal 70 dan (2) persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 

75%. Jika hasil belajar siswa sudah mencapai indikator yang sudah ditentukan di 

atas maka pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil.  

3.5.5.2 Aktivitas Belajar Siswa 

       Selain hasil belajar  indikator keberhasilan juga mencakup aktivitas belajar 

siswa. Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa mencakup: (1) ketidakhadiran 

siswa maksimal 10%; (2) nilai rata-rata aktivitas belajar siswa secara klasikal 

dalam mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe NHT ≥ 75%. Jika aktivitas 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan maka model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3.5.5.3 Performansi Guru dalam Penbelajaran 

       Perolehan nilai performansi guru baik dalam pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT ≥ 71. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

       Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas V SD Negeri Kluwut 04 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes selama kurang lebih satu bulan 

dipeoleh hasil tes dan non tes pada setiap siklusnya. Hasil tes pada setiap akhir 

siklus berdasarkan pada nilai tes formatif siswa. Penilaian non tes berupa data 

observasi aktivitas belajar siswa dan performansi guru serta data dokumentasi. 

Hasil penelitian dari setiap siklus diuraikan secara rinci di bawah ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

       Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I, mencakup hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Pada deskripsi hasil belajar siswa 

kita dapat melihat rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar siswa. Data 

aktivitas belajar siswa juga dideskripsikan, sehingga kita bisa mengetahui apakah 

siswa sudah aktif dalam pembelajaran atau belum dan pada data performansi guru 

kita bisa melihat kemampuan guru dalam membuat RPP serta dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Deskripsi data penelitian tindakan siklus I 

antara lain sebagai berikut: 

4.1.1.1 Hasil Belajar Siswa 

       Pelaksanan tes formatif siklus I dilakukan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT baik pada pertemuan I 

maupun pertemuan II. Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-rata 
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kelas dan persentase ketuntasan belajar. Adapun rincian paparan hasil tes formatif 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Formatif Siklus I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tes formatif siklus I 

nilai rata-rata kelas mencapai 71,57. Sesuai indikator keberhasilan bahwa siswa 

dikatakan tuntas belajar, jika siswa memperoleh nilai ≥ 70. Jika kurang dari 70, 

maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas belajar. Sebelum diadakan penelitian, 

pada tahun sebelumnya terdapat 25 siswa yang tuntas belajar atau persentase 

tuntas belajar klasikal hanya 56% dan 19 siswa yang tidak tuntas belajar dengan 

presentase tuntas klasikal 44%. Setelah diadakan pelaksanaan siklus I diketahui 

siswa yang tuntas belajar sebanyak 25 siswa atau persentase tuntas belajar klasikal 

sebanyak 71,5%, sedangkan 10 siswa tidak tuntas belajar dengan persentase 

Nilai (xi) Jumlah (fi) fi.xi 
92,5 1 92,5 
90 5 450 

87,5 2 175 
85 1 85 
80 4 320 
75 4 300 

72,5 2 145 
70 6 420 
65 1 65 
60 1 60 
55 3 165 
50 1 50 
45 3 135 

42,5 1 42,5 
Jumlah  35 2505 

Nilai rata-rata 71,57 
Jumlah siswa tuntas belajar 25 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 10 
Persentase tuntas belajar 71,5% 
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28,5%, dengan siswa yang berangkat berjumlah 35 dan ada 3 siswa yang tidak 

berangkat.  Pencapaian target ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat 

digambarkan pada diagram sebagai berikut. 

 

    Gambar 4.1 Ketuntasan belajar siswa siklus I 

       Hasil belajar pada gambar 4.1 di atas belum dapat dikatakan berhasil karena 

belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal minimal 75%. Hasil belajar siswa yang belum memenuhi indikator 

keberhasilan maka perlu dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

4.1.1.2 Observasi Proses Pembelajaran 

       Observasi dalam proses pembelajaran meliputi observasi aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru dari awal hingga akhir pembelajaran. Observasi yang 

dilakukan pada siklus I terlihat beberapa aktivitas belajar siswa dalam setiap 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dilakukan observasi ketidak 

hadiran siswa dengan indikator keberhasilan yakni ketidak hadiran siswa ≥ 10%. 
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Pada siklus I ketidakhadiran siswa hanya 3,95% dan tingkat kehadiran siswa 

sebesar 96,05%. Hasil observasi ini menunjukan bahwa indikator ketidakhadiran 

siswa sudah baik. 

       Adapun aktivitas belajar siswa lainnya dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Tabel hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus I 

No. Aktivitas belajar siswa Persentase ketercapaian (%) 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya 
kepada guru 

66,26 

2. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerjanya 

70,83 

3. Keberanian siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat 

70 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru 

76 

5. Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru 

74,73 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja 
kelompok 

76,67 

Rata-rata 72,41 

 

       Hasil observasi pada tabel 4.2 menunjukkan dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada indikator keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru mencapai 66,26%. Indikator keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sudah cukup baik yakni mencapai 

70,83%. Indikator lainnya yakni keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat mencapai 70%. Indikator ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru menunjukkan persentase pencapaian 
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76%. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

menunjukkan hasil yang cukup baik dengan persentase keberhasilan mencapai 

74,73%. Ketercapaian indikator kerjasama siswa pada saat kerja kelompok sudah 

cukup baik yakni mencapai 76,67%. 

       Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator aktivitas 

belajar siswa pada siklus I sebesar 72,41%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk mencapai 

indikator yang ditentukan pada aktivitas belajar siswa yakni ≥75%. 

       Observasi aktivitas guru pada siklus I mulai dari awal sampai akhir 

pembelajaran dari pertemuan I dan pertemuan II. Lembar observasi diisi oleh 

observer yakni guru kelas V SD Negeri Kluwut 04. Aspek yang dinilai saat 

observasi aktivitas guru yakni rencana pelaksanaan pembelajaran (RRP) yang 

diukur dengan lembar alat pengukuran kemampuan guru 1 (APKG I) berisi 

tentang bagaimana merumuskan kompetensi dasar, mengembangkan materi serta 

media pembelajaran, merencanakan skenario pembelajaran, merancang 

pengelolaan kelas, merencanakan alat penilaian dan tampilan dokumen rencana 

pembelajaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran performansi guru diukur 

dengan menggunakan lembar alat pengukuran kemampuan guru 2 (APKG 2) yang 

berisikan tentang bagaimana guru dalam mengelola kelas, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, mengelola interaksi kelas, dapat bersikap terbuka serta dapat 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, mendemonstrasikan metode 

pembelajaran yang digunakan dan melaksanakan evaluasi dan hasil belajar. 

Adapun hasil observasi performansi guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.3 Hasil Performansi Guru Siklus I 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir 

1. APKG I 83,75 1 83,75 

2. APKG II 81,25 2 162,5 

Jumlah  3 246,25 

Nilai Performansi Guru 82 

 

       Tabel 4.3 di atas menampilkan aktivitas guru pada pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran sudah baik dengan perolehan nilai mencapai 83,75. 

Sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran mendapat nilai 81,25. Tetapi pada 

indikator melaksanakan kegiatan pembelajaran masih mendapatkan nilai yang 

rendah yakni 2,6.  

       Perolehan nilai RPP dan pelaksanaan pembelajaran dapat dijadikan nilai 

performansi guru. Nilai performansi guru merupakan gabungan antara nilai 

APKG 1 dan APKG 2. Jadi, perolehan nilai performansi guru pada siklus I yakni 

82. Hasil observasi nilai performansi guru ini sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yakni ≥ 71. 

4.1.1.3 Releksi  

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) pada materi sumber daya alam dan kegunaannya pada siklus I belum 
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menunjukkan adanya keberhasilan yang memuaskan bagi peneliti. Ketidak puasan 

tersebut disebabkan oleh perolehan hasil tes yang mengukur hasil aktivitas siswa, 

performansi guru dan hasil belajar siswa. 

       Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I dapat diketahui perolehan tes 

yang mengukur aktifitas siswa, performansi guru dan hasil belajar siswa, hasil 

tersebut antara lain: 

4.1.1.3.1 Aktivitas Siswa 

       Perolehan tes yang mengukur hasil aktivitas siswa selama pembelajaran 

menunjukkan presentase hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan 1 sebesar 

73,90% dan pertemuan 2 sebesar 70,95%. Dari kedua pertemuan tersebut 

didapatkan persentase rata-rata sebesar 72,41%. Jika dilihat dari indikator 

keberhasilan yaitu 75% maka hasil aktivitas siswa bisa dikatakan belum berhasil, 

dan hasil yang didapatkan belum masksimal karena masih banyak aspek yang 

belum berhasil mencapai indikator keberhasilan. Berikut ini aspek-aspek dalam 

aktivitas siswa yang belum berhasil atau belum mencapai indikator keberhasilan     

75%.  

(1) Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

       Persentase rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 70,39%. 

Dibandingkan dengan aspek lainnya, aspek ini merupakan aspek dengan 

tingkat keberhasilan paling rendah. Menurut peneliti, ketidak keberhasilan 

aspek ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Siswa masih terbiasa dengan metode ceramah yang 

dilakukan oleh guru sehingga membuat mereka kurang aktif dalam 
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mengutarakan pertanyaan yang behubungan dengan pelajaran. Langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidak berhasilan dalam 

aspek ini yakni dengan membiasakan siswa berbicara. Membiasakan siswa 

berbicara dilakukan dengan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat terbuka kepada mereka. Upaya lain juga dapat dilakukan 

dengan menunjuk dan meberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

secara individu dan siswa yang lain mendengarkan. Melalui kebiasaan 

tersebut diharapkan siswa akan terbiasa untuk aktif bertanya. 

(2) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

       Presentase rata-rata aspek ini yakni 72,37%. Ketidak berhasilan aspek ini 

dikarenakan siswa belum terbiasa berbicara di depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. Umumnya siswa masih malu untuk 

berbicara di depan kelas, selain itu beberapa siswa ada yang  tidak 

mendengarkan presentasi hasil kerja dari temannya. Langkah yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi ketidak berhasilan aspek ini yakni dengan 

membiasakan siswa untuk berbicara di depan kelas untuk mempresentasikan 

hasil kerjaya, serta memumbuhkan kepercayaan diri siswa dengan 

memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah berani mempresentasikan 

hasil kerjanya. Langkah selanjutnya untuk mengatasi siswa yang tidak 

mendengarkan presentasi hasil kerja kelompok lain, guru dapat  meminta 

siswa tersebut untuk mengulang apa yang dikatakan atau dipresentasikan 

temannya. Dengan cara-cara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 
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keberanian siswa  dan menumbuhkan rasa menghargai teman yang sedang 

berbicara di depan kelas.  

(3) Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan  

       Presentase rata-rata aspek ini yakni 73,68%. Ketidakberhasilan aspek ini 

siswa belum terbiasa untuk berpendapat atau memberikan tanggapannya 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompoknya. Langkah 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi ketidak berhasilan pada 

aspek ini yakni dengan menunjuk dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mau berbicara di depan kelas maupun di dalam kelompoknya. Dengan 

upaya tersebut diharapkan mempu menumbuhkan keberanian siswa dalam 

berpendapat atau memberikan tanggapannya untuk menyelesaikan masalah 

dalam kelompoknya. 

(4) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

       Persentase rata-rata aspek ini yakni 74,73%. Ketidakberhasilan aspek ini 

masih banyak siswa yang kurang teliti dalam mengerjakan tugas, jadi masih 

banyak siswa yang mengerjakan soal dengan jawaban yang salah. Saat kerja 

kelompok ada beberapa siswa yang mengobrol dan tidak mengerjakan tugas 

yang telah diberikan oleh guru. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru 

untuk mengatasi ketidak berhasilan pada aspek ini yakni dengan menyuruh 

siswa untuk lebih teliti dan tidak terburu untuk menyelesaikan tugasnya 

sehingga soal tersebut dapat terjawab dengan benar. Selain itu guru 

memberikan teguran dan membimbing  siswa yang mengobrol sendiri saat 
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kerja kelompok agar ikut memberikan pendapatnya dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan. 

       Aspek ketekunan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan 

aspek kerja sama siwa pada saat kerja kelompok sudah berhasil atau sudah 

mencapai indikator keberhasilan 75%. Walaupun ketiga aspek tersebut sudah 

mencapai indikator keberhasilan, tetapi guru harus tetap mempertahankan dan 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar.  

4.1.1.3.2 Performansi Guru  

       Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran, peneliti memperoleh nilai performansi guru sebesar 82. Hasil 

perolehan tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yakni ≥ 71. Namun, 

peneliti harus tetap meningkatkan performansinya dalam mengajar. Terutama 

dalam aspek  kegiatan pembelajaran yang masih mendapat nilai 2,6. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan aspek kegiatan pembelajaran 

yakni dengan lebih mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang 

dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif lagi. Dengan demikian kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar  

       Perolehan tes yang mengukur hasil belajar siswa menujukkan bahwa dalam 

tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar 71,5 dan presentase ketuntasan belajar 

klasikalnya baru mencapai 71,5%. Nilai ketuntasan minimal (KKM) 70 

Sedangkan kriteria ketuntasan belajar klasikal yakni 75%. Dari 35 siswa hanya 25 

siswa yang memenuhi nilai KKM dan masih ada 10 siswa yang mendapat nilai di 
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bawah 70. Dengan demikian masih banyak siswa yang belum mencapai KKM dan 

belum mencapai ketuntasan belajar klasikal. Upaya yang dapat dilakukan oleh 

peniliti untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yakni dengan memberikan 

perhatian yang lebih terhadap siswa-siswa yang belum mencapai nilai KKM. Bagi 

siswa yang sudah memcapai KKM guru memberikan motivasi agar dapat 

mempertahankan dan meningkatkan hasil belajarnya.  

       Paparan di atas menunjukkan masih terdapat kekurangan pada siklus I baik 

dilihat dari aktivitas siswa, performansi guru dan hasil belajar siswa. Hasil refleksi 

pada siklus I ini akan menjadi landasan untuk melanjutkan ke siklus II dengan 

perbaikan-perbaikan performansi dari peneliti agar siklus II dapat berjalan lebih 

baik dari pada siklus I. 

4.1.1.4 Revisi  

       Kegiatan pembelajaran pada siklus I masih kurang dari indikator 

keberhasilan, sehingga perlu di tingkatkan hasil belajarnya agar mencapai 

persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 75%. Pada aktivitas belajar siswa juga 

perlu ditingkatkan agar aktivitas belajar siswa mencapai ≥75% dari perolehan 

72,41%. 

       Selain itu pada aktivitas guru walaupun sudah mencapai nilai yang cukup 

baik, akan tetapi perlu ditingkatkan kembali karena masih banyak terjadi 

kekurangan dalam melakukan proses pembelajaran. Perbaikan tersebut dilakukan 

guna meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai indikator atau tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik dalam pembuatan rencana pelaksanaan 
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pembelajaran (RPP), pelaksananaan pembelajaran dan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

       Hasil penelitian siklus I masih belum mencapai indikator keberhasilan. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. Tindakan yang dilakukan 

pada siklus II sama seperti pada siklus I, yang mana perolehan data berupa hasil 

tes dan non tes. Data tes berupa hasil belajar siswa pada saat formatif yang 

dilakukan pada akhir siklus II. Data non tes diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

belajar siswa, observasi performansi guru dan dokumentasi.  

4.1.2.1 Hasil Belajar Siswa  

       Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, maka perolehan hasil belajar siswa pada siklus II dapat 

diluhat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Hasil tes formatif siklus II 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nilai (xi) Jumlah (fi) fi.xi 
100 3 300 
95 5 475 
90 6 540 
85 4 340 
80 3 240 
75 6 450 
70 2 140 
65 1 65 
55 1 55 
40 1 40 
35 3 105 

Jumlah 35 2750 
Nilai rata-rata 78,57 
Jumlah siswa tuntas belajar 29 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 6 
Persentase tuntas belajar 82,85% 
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       Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tes formatif siklus II mengalami 

peningkatan. Pencapaian nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 71,5%  dan 

pada siklus II meningkat menjadi 82,85%. Jumlah siswa yang mengikuti tes 

formatif yakni 35 dan ada 3 siswa yang tidak berangkat, sehingga tidak bisa 

mengikuti tes formatif siklus II dengan keterangan sakit. Peningkatan hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 Gambar 4.2  Nilai Rata-Rata Siklus II 

Diketahui pada gambar 4.2 di atas bahwa pada pelaksanaan siklus II terdapat 

jumlah siswa yang tuntas belajar 29 siswa atau persentase ketuntasan belajar 

82,57%, sedangkan 6 siswa tidak tuntas belajar atau persentase 17,15%. Hal ini 

menunjukkan adanya peningktan nilai rata-rata kelas dari siklus I ke siklus II. 

Pencapaian target ketuntasan belajar siklus II dapat digambarkan pada diagram 

berikut: 
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Gambar 4.3 Ketuntasan belajar siswa siklus II 

Pada gambar 4.3 di atas menunjukkan ketuntasan belajar pada siklus II  hasilnya 

memuaskan karena sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu 

ketuntasan klasikal belajar siswa minimal 75%. 

4.1.2.2 Observasi Proses Pembelajaran 

       Observasi proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus II tampak 

beberapa peningkatan terhadap aktivitas belajar siswa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, peningkatan tersebut tampak pada keaktifan 

bertanya siswa dalam bertanya kepada guru,  keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya dan keberanian siswa mengungkapkan 

tanggapan atau pendapat. Hasil observasi proses pembelajaran tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Aktivitas belajar siswa Persentase ketercapaian (%) 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya 
kepada guru 

76,43 

2. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerjanya 

82,5 

3. Keberanian siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat 

76,42 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru 

79,28 

5. Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru 

80,71 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja 
kelompok 

84,64 

Rata-rata 80 

 

       Pada tabel 4.5 di atas dapat diketahui indikator keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru mencapai 76,43%. Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengalami peningkatan yang sangat 

baik dengan persentase keberhasilan sebesar 82,5%. Indikator keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan meningkat setelah siswa 

mendapat pengalaman pada pembelajaran siklus I, adapun hasil pada siklus II 

yakni 76,42%. Indikator ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru menunjukkan persentase ketercapaian 79,28%. Hasil 

observasi pada indikator kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru sebesar 80,71%. Ketercapaian indikator kerjasama siswa pada 

saat kerja kelompok sudah baik yaitu 84,64%.  
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       Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator aktivitas 

belajar siswa pada siklus II sebesar 80%. Disimpulkan bahwa hasil observasi 

aktivitas belajar siswa berhasil untuk mencapai skor rata-rata aktivitas belajar 

siswa ≥ 75%. 

       Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai 

performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari 

observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Performansi Guru Siklus II 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir 

1. APKG I 92,5 1 92,5 

2. APKG II 90 2 180 

Jumlah  3 272,5 

Nilai Performansi Guru 90,83 

 

Pada tabel 4.6 di atas menampilkan performansi peneliti yang sudah baik, ditandai 

adanya peningkatan yang signifikan baik pada pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran maupun pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.  

       Perolehan nilai pada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yakni 

92,5 sedangkan perolehan pada pelaksanaan pembelajaran yakni 90. Diperoleh 

nilai rata-rata performansi guru yakni 90,83. Nilai pada paparan di atas dapat 
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disimpulkan bahwa performansi guru pada siklus II sudah memenuhi kriteria 

pencapaian indikator keberhasilan minimal 71. 

4.1.2.3 Refleksi  

       Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, aktifitas siswa, hasil belajar siswa 

dan performansi guru sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari aktivitas siswa dan hasil tes formatif siswa yang meningkat, 

hasil peningkatan tersebut antara lain : 

4.1.2.3.1 Aktivitas Siswa 

       Aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami banyak peningkatan 

dibandingkan saat siklus I, hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi aktivitas 

siswa pada pertemuan 1 siklus II sebesar 78,81% dan pertemuan 2 siklus II 

sebesar 80,19%. Dari kedua pertemuan tersebut didapatkan presentase rata-rata 

sebesar 79,5%. Hasil pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan dari 

72,41% menjadi 79,5%. Perolehan hasil tersebut menunjukkan adanya 

ketercapaian indikator keberhasilan pada aktivitas belajar siswa yakni 75%. 

Peningkatan hasil yang diperoleh pada siklus II diperoleh, karena peneliti sudah 

membiasakan siswa untuk berbicara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat terbuka maupun individual. Selain itu guru memberikan bimbingan 

kepada kelompok, bagi anggota kelompok yang belum memahami materi 

pembelajaran saat disampaikan oleh guru, dapat dijelaskan oleh teman 

sekelompoknya. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang sudah 

mempresentasikan hasil belajarnya, dengan cara tersebut siswa berebut untuk 

maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya.  
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4.1.2.3.2 Performansi Guru  

       Hasil perolehan performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan, dari 

pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

Peneliti memperoleh nilai performansi guru sebesar 90. Hasil perolehan tersebut 

sudah memcapai indikator keberhasilan. Dengan memaksimalkan waktu 

pembelajaran dan menerapkan secara maksimal langkah-langkah pembelajaran 

yang sudah disiapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran menjadi meningkat. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar 

       Perolehan tes formatif pada siklus II menunjukkan peningkatan baik dari nilai 

rata-rata maupun persentase ketuntasan belajar klasikal. Nilai rata-rata kelas 

meningkat dari 71,5 menjadi 78,57 dan persentase ketuntasan belajar klasikal dari 

71,5% menjadi 82,85%. Sedangkan kriteria yang ditentukan nilai rata-ratanya 

adalah 70 dengan persentase tuntas klasikal 75%. Hal ini menunjukkan adanya 

keberhasilan pembelajaran siklus II. Peningkatan aktivitas siswa dan performansi 

guru membuat peningkatan juga terhadap hasil belajar siswa pada siklus II.  

4.1.2.4 Revisi  

       Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat diketahui bahwa 

perolehan nilai tes formatif nilai rata-rata kelas 78,57 dan persentase ketuntasan 

belajar mencapai 82,85%. Kriteria yang telah ditentukan yakni rata-rata nilai 70 

dengan persentase tuntas klasikal 75%. Hal ini menunjukkan keberhasilan 

pembelajaran pada siklus II. Hasil dari pelaksanaan siklus II tidak perlu adanya 
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revisi, karena sudah mencapai indikator keberhasilan hasil belajar siswa melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

4.2 Pembahasan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dijadikan sebagai bahan 

pembahasan dalam skripsi. Dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil tes 

dan non tes yang dilakukan dalam dua siklus yakni siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil tes diperoleh dari tes formatif pada setiap siklusnya. Sedangkan 

pembahasan hasil non tes terdiri dari hasil observasi aktivitas belajar siswa, 

observasi performansi guru dan dokumentasi.  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

       Setelah rangkaian proses penelitian yang dilakukan peneliti, terjadi 

peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru. 

Berdasarkan data nilai semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dari 44 siswa , yang 

tuntas KKM hanya 25 siswa dan yang tidak tuntas berjumlah 19 siswa. Maka, 

peneliti melakukan penelitian tindakan kelas melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together ( NHT) pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi sumber daya alam dan kegunaannya.  

       Pada siklus I terdapat 25 siswa yang tuntas belajar atau 71,5% dengan nilai 

rata-rata 71,57. Nilai rata-rata kelas sudah cukup baik dan memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu ≥ 70. Meskipun nilai rata-rata kelas sudah cukup baik, namun 

persentase ketuntasan belajar klasikal dalam kategori kurang baik, karena nilai itu 

masih kurang dari ketentuan indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%. 
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       Pada siklus II meningkat menjadi 29 siswa yang tuntas belajar atau 82,85% 

dengan nilai rata-rata kelas mencapai 78,57. Hal ini dapat diartikan bahwa 

perolehan hasil penelitian pada siklus II termasuk kategori baik pada nilai rata-rata 

kelas dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa. Hasil peningkatan rata-rata 

kelas sebesar 7% dan ketuntasan belajar sebesar 11,35%, sehingga dapat diartikan 

bahwa hasil belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II.  

       Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram yang meliputi hasil 

tes siklus I dan siklus II. Adapun diagram hasil belajar sebagai berikut: 

 

 Gambar 4.4 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pada gambar 4.4 tentang hasil onservasi penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa.  

       Pada siklus I nilai aktivitas siswa masih kurang baik. Hal ini dibuktikan masih 

banyak siswa yang tidak berani bertanya baik kepada guru maupun teman 
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sekelompoknya. Selain bertanya keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya juga kurang mereka masih malu-malu ketika harus 

membacakan hasil kerja kelompoknya. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat juga masih rendah, siswa mau mengemukakan pendapatnya jika 

ditunjuk. Kerjasama pada saat kerja kelompok masih didominasi siswa yang 

pandai pada masing-masing kelompok. Kondisi seperti ini terjadi karena siswa 

masih belum terbiasa dalam mengikuti pembelajaran kooperatif tipe NHT. Untuk 

itu, peneliti mempersiapkan dengan matang pembelajaran pada siklus II agar 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

       Aktivitas belajar pada siklus II sudah baik, hasil tersebut ditandai adanya 

keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat tanpa harus 

ditunjuk oleh guru tetapi mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk bertanya 

serta mengemukakan pendapatnya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Kerjasama siswa pada saat mengerjakan tugas sudah menunjukan peningkatan 

mereka sudah bisa membagi pekerjaan sehingga saling membantu satu sama lain. 

Pada saat kerja kelompok tampak adanya kekompakan dan siswa yang pandai 

mau membantu siswa yang kurang pandai pada masing-masing kelompoknya. 

Selain aktivitas belajar siswa yang meningkat, hasil belajar siswa juga meningkat. 

Nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I yakni 72,41% menjadi 80% 

pada siklus II. Sehingga terjadi penigkatan aktivitas belajar siswa sebesar 7,59%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

No Aktivitas Siswa Ketercapaian (%) Peningkatan (%) 
Siklus I Siklus II 

1. Keaktifan siswa dalam 
bertanya kepada guru 66,26 76,43 10,17 

2. 
Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil 
kerjanya 

70,83 82,5 11,67 

3. 
Keberanian siswa dalam 
mengemukakan pendapat 
/ tanggapan 

70 76,42 6,42 

4. 
Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru 

76 79,28 3,28 

5. 
Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru 

74,73 80,71 5,98 

6. Kerjasama siswa pada 
saat kerja kelompok 76,67 84,64 7,97 

 

Dilihat dari tabel 4.7 tentang hasil aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan. Setiap aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 

kemampuan bertanya siswa sampai kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok mengalami peningkatan yang sangat baik. 

      Hasil siklus I tentang performansi guru sudah baik namun masih perlu banyak 

perbaikan dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti lebih mengopimalkan 

waktu pembelajaran dengan kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk aktif 

bertanya dan aktif dalam kegiatan belajar. Hasil observasi siklus II mengalami 

peningkatan baik pada APKG 1 maupun APKG 2. Pada siklus II ini kemampuan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT semakin baik. 

Guru sudah menunjukkan adanya sikap membantu dan memilihara keterlibatan 

siswa baik secara individu maupun kelompok. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian  

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada subjek yang 

peneliti lakukan dapat berimplikasikan pada beberapa aspek yang meiliputi 

peningkatan hasil belajar, aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Berikut 

implikasi dari hasil penelitian melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

       Pada saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dibutuhkan 

kreatifitas guru dalam proses pembelajaran. Untuk memenuhi hal tersebut guru 

perlu mempelajari lebih dalam tentang model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yaitu dengan merancang media pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar, 

membimbing siswa dalam kerja kelompok, pemberian penghargaan kepada siswa 

dan pengelolan kelas yang baik. Selain itu guru harus mampu mengembangkan 

siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. 

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata pelajaran IPA 

materi sumber daya alam dan kegunaannya di kelas V SD Negeri Kluwut 04 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, mampu melatih siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran dimana dalam proses pembelajaran tersebut menuntut 

keaktifan siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Selain itu 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat menumbuhkan keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan dapat saling bekerjasama untuk 

membantu mengajari temannya yang kurang memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Dalam pelaksanan pembelajaran kooperatif tipe NHT membutuhkan 

sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana 
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yang memadai serta tepat dalam penggunaannya akan mempermudah siswa 

memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga tujuan pembelajaran 

akan tercapai. 

       Keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dapat dilakukan oleh guru pada mata pelajaran, materi pelajaran dan kelas 

lain. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat diterapkan secara 

berkelanjutan sebagai daya tarik siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam hal ini digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

tersebut.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

       Merujuk hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

materi sumber daya alam dan kegunaannya. Adapun kesimpulan dari peneliti 

sebagai berikut: 

(1) Peningkatan hasil belajar siswa  

       Setelah guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yang sesuai, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pembelajaran 

tersebut terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil 

penelitian siklus I terdapat 25 siswa yang tuntas belajar dengan persentase 

ketuntasan 71,5% dan rata-rata kelas mencapai 71,57. Pada siklus II meningkat 

menjadi 29 siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 82,85% serta 

rata-rata kelas 78,57. 

(2) Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

       Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA menjadi meningkat 

dengan adanya perumusan indikator yang jelas. Peningkatan aktivitas belajar 

siswa diukur melalui lembar observasi pada tingkat keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
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kelompoknya, keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan, 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan kerjasama siswa 

pada saat kerja kelompok. Nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

mencapai 72,41% dan kemudian meningkat saat siklus II yakni mencapai 80%. 

(3) Peningkatan performansi guru 

       Performansi guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

baik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maupun dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran mengalami peningkatan. Perolehan nilai performansi 

guru pada siklus I yakni 82 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

90,83. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peneliti sudah menguasai materi 

pelajaran dan langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada saat proses pembelajaran. 

5.2 Saran  

(1) Model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran bagi guru. Guru dapat mencoba untuk menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam proses pembelajaran di kelas. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang terbukti bahwa model ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Seorang guru hendaknya selalu berusaha malakukan inovasi untuk memilih 

model pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian siswa tidak 

merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. 
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(3) Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat 

berinovasi dan berkreativitas dalam melakukan pembelajaran. Sebagai 

contoh, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

guru dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

sekolah. 
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Lampiran 1 

 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

1 2730 Abdul Kholik L 
2 2777 Nur Asikin L 
3 2780 Saeful Anwar L 
4 2784 Suki P 
5 2803 Tohirin L 
6 2820 Fitriyanti P 
7 2831 Abdul Kholik S. L 
8 2835 Agus Setiawan L 
9 2850 Casniyah P 
10 2853 Devi Lusiana P 
11 2863 Jeni L 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L 
13 2869 Irwan Irawan L 
14 2894 Rina Susanti P 
15 2900 Saefullah L 
16 2928 Tianingsih P 
17 2952 Akh. Sofyan L 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L 
19 2956 Aldi Setiawan L 
20 2958 Anah Nofiyah P 
21 2959 Anita P 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P 
23 2964 Desi P 
24 2965 Diah Puji Astuti P 
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No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

25 2966 Diana Sari P 
26 2967 Didik Dimas Mahara L 
27 2968 Dinda Indri Safitri P 
28 2969 Dinda Setiani P 
29 2970 Eka Safitri P 
30 2972 Faisal Ofani L 
31 2975 Heni Yismayanti P 
32 2976 Faisal Ramadhon L 
33 2977 Ilham Nurhadi L 
34 2978 Imam Mustofa Arif L 
35 2980 Indra Soleh L 
36 2982 Jihan Nuraeni P 
37 2985 Lili Nur Indahsari P 
38 2991 Nova Auliatul P 

 

Jumlah:  P = 19 

  L = 19 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS I 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
1 2730 Abdul Kholik L √ √ 
2 2777 Nur Asikin L √ S 
3 2780 Saeful Anwar L √ √ 
4 2784 Suki P √ √ 
5 2803 Tohirin L √ √ 
6 2820 Fitriyanti P √ √ 
7 2831 Abdul Kholik S. L √ √ 
8 2835 Agus Setiawan L √ √ 
9 2850 Casniyah P √ A 
10 2853 Devi Lusiana P √ √ 
11 2863 Jeni L √ √ 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L √ √ 
13 2869 Irwan Irawan L √ √ 
14 2894 Rina Susanti P √ √ 
15 2900 Saefullah L √ √ 
16 2928 Tianingsih P √ √ 
17 2952 Akh. Sofyan L √ √ 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L √ √ 
19 2956 Aldi Setiawan L √ √ 
20 2958 Anah Nofiyah P √ √ 
21 2959 Anita P √ √ 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P √ √ 
23 2964 Desi P √ √ 
24 2965 Diah Puji Astuti P √ √ 
25 2966 Diana Sari P √ √ 
26 2967 Didik Dimas Mahara L √ √ 
27 2968 Dinda Indri Safitri P √ √ 
28 2969 Dinda Setiani P √ √ 
29 2970 Eka Safitri P √ √ 
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No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
30 2972 Faisal Ofani L √ √ 
31 2975 Heni Yismayanti P √ √ 
32 2976 Faisal Ramadhon L √ √ 
33 2977 Ilham Nurhadi L √ √ 
34 2978 Imam Mustofa Arif L √ √ 
35 2980 Indra Soleh L √ S 
36 2982 Jihan Nuraeni P √ √ 
37 2985 Lili Nur Indahsari P √ √ 
38 2991 Nova Auliatul P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 38 35 
Persentase kehadiran siswa 100% 92,10% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 0 3 
Persentase ketidakhadiran siswa 0% 7,9% 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KLUWUT 04 

 

KELOMPOK 1 KELOMPOK 5 
Abdul Kholik Nur Asikin 
Fitriyanti  Tiyaningsih  
Nova Auliatul Imam Mustofa Arif 
Irwan Irawan Aldi Setiawan 
Heni Yismayasari Desi  

KELOMPOK 2 KELOMPOK 6 
Saefullah  Hendri Agus Riyanto 
Anah Noviyah  Saeful Anwar 
Agus Setiawan Anita  
Rina Susanti Dinda Setiani 
Faisal Romadhon Diana Sari 

KELOMPOK 3 KELOMPOK 7 
Didik Dimas Mahara Ade Yusuf Irawan 
Indra Saleh Ilham Nurhadi 
Casniyah  Suki  
Lili Nur Indah Sari Eka Safitri 
  

KELOMPOK 4 KELOMPOK 8 
Tohirin  Abdul Kholik S. 
Faisal Ofani Akh. Sofyan 
Cika Putri Ayu Devi Lusiana 
Jihan Nuraeni Dinda Indri Safitri 
Jeni  Diah Puji Astuti 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Standar Kompetensi :  7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  1. Mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya alam 

yang digunakan di Indonesia misalnya, air, 

tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan 4 jenis sumber daya 

alam yang ada di Indonesia. 

2. Melalui gambar sumber daya alam yang ada di Indonesia siswa dapat 

menyebutkan 3 kegunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari . 

II. MATERI AJAR 

A. Jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. 

B. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati 

C. Kegunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. 

III. METODE PEMBELAJARAN 

a) Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

b) Model pembelajaran : kooperatif tipe NHT 
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IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a) Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Salam 

2. Guru memanggil ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 

3. Guru mengadakan pengkondisian kelas ( merapikan tempat duduk, posisi 

duduk, menyiapkan alat tulis ) 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan Tanya jawab : “ masih 

ingatkah kalian dengan pelajaran IPA pada saat kalian kelas 4 tentang 

sumber daya alam? Coba sebutkan jenis- jenis sumber daya alam yang 

ada di Indonesia.  

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti ( 45 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

b. Guru menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. 

c. Guru menjelaskan sumber daya alam hayati dan non hayati 

d. Guru menunjukan gambar sumber daya alam. 

e. Guru menjelaskan kegunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. 

f. Guru membentuk 9 

g. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok kecil dengan anggota 4 atau 5 

siswa. 

h. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok. 

2. Elaborasi (25 menit) 

a. Guru memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing kelompok 

untuk dikerjakan bersama. 

b. Guru membagi bahan belajar untuk membantu siswa dalam menjawab soal 

c. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain untuk memecahkan 

masalah dalam kelompoknya. 

d. Guru membimbing kerja kelompok. 
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e. Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan hasil 

kerjasamanya. 

f. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban 

dari kelompok lain 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru memberikan konfirmasi kepada siswa tentang jawaban soal-soal 

yang telah dikerjakan. 

c) Kegiatan Akhir ( 30 Menit ) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas. 

2. Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dengan menggunakan permainan talking stick.  

3. Menutup pelajaran 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

a). Alat : gambar SDA, gambar SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui 

dan gambar sumber daya alam yang mengandung mineral dan non 

mineral. 

b). Sumber belajar : 

 Jelajah IPA: SD/MI kelas V/Rosa Kemala, Jakarta: Yudhistira. 2006 

 Sains SD kelas V: SD/MI kelas V/ Haryanto, Jakarta: Erlangga. 2004 

VI. EVALUASI 

• Prosedur evaluasi 

1) Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

tugas– tugas yang di kerjakan baik di rumah maupun di sekolah, seperti tes 

tertulis dan non tes. 

2) Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

• Teknik Penilaian : Tes dan non-test 

• Jenis penilaian  : Tes tertulis 
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• Alat penilaian  : Soal  

• Bentuk tes  : Objektif test 

• Skor penilaian  :  

  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir      

 

 

        Brebes, 19 April 2012 

 Observer      Peneliti  

 

 

 Susilowati, S.Pd     Zella Rosita  

 NIP. 19630506 198304 2 004   NIM. 1402408003 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Wamto,S.Pd 

NIP. 19600220 198201 1 004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Standar Kompetensi :  7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  2. Membedakan antara sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan diskusi kelompok siswa dapat membedakan sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengelompokan sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui yang 

mengandung mineral atau non mineral. 

II. MATERI AJAR 

A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

B. Barang tambang yang mengandung mineral dan non mineral  

III. METODE PEMBELAJARAN 

a) Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

b) Model pembelajaran : kooperatif tipe NHT 
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IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a) Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Salam 

2. Guru memanggil ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 

3. Guru mengadakan pengkondisian kelas ( merapikan tempat duduk, 

posisi duduk, menyiapkan alat tulis ) 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan Tanya jawab : “ coba 

kalian sebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang sudah kita pelajari 

kemarin. Tidak semua jenis sumber daya alam yang kita manfaatkan 

dapat diperbaharui. Ada beberapa sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti ( 40 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menjelaskan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

dan tidak dapat diperbaharui. 

b. Guru menunjukan gambar sumber daya alam yang dapat di perbaharui 

dan tidak dapat diperbaharui. 

c. Guru menjelaskan barang tambang yang mengandung mineral dan non 

mineral  

d. Guru membentuk 9 

e. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok kecil dengan anggota 4 

atau 5 siswa. 

f. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok. 

2. Elaborasi (25 menit) 

a. Guru memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan bersama. 

b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain untuk 

memecahkan masalah dalam kelompoknya. 

c. Guru membimbing kerja kelompok. 
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d. Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan hasil 

kerjasamanya. 

e. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru memberikan konfirmasi kepada siswa tentang jawaban soal-soal 

yang telah dikerjakan.  

c) Kegiatan Akhir ( 20 Menit ) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi 

yang belum jelas. 

2. Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan.  

3. Guru memberikan tes formatif siklus I 

4. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang mendapat 

nilai terbaik. 

5. Menutup pelajaran 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

a). Alat : gambar SDA, gambar SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui 

dan gambar sumber daya alam yang mengandung mineral dan non 

mineral. 

b). Sumber belajar : 

 Jelajah IPA: SD/MI kelas V/Rosa Kemala, Jakarta: Yudhistira. 2006 

 Sains SD kelas V: SD/MI kelas V/ Haryanto, Jakarta: Erlangga. 2004 

VI. EVALUASI 

• Prosedur evaluasi 

1) Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

tugas–tugas yang di kerjakan baik di rumah maupun di sekolah, seperti tes 

tertulis dan non tes. 

2) Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 
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• Teknik Penilaian : Tes dan non-test 

• Jenis penilaian  : Tes tertulis 

• Alat penilaian  : Soal  

• Bentuk tes  : Objektif test  

• Skor penilaian  :  

  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir       

 

   

        Brebes, 20 April 2012 

 Observer      Peneliti  

 

 Susilowati, S.Pd     Zella Rosita  

 NIP. 19630506 198304 2 004   NIM. 1402408003 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Wamto,S.Pd 

NIP. 19600220 198201 1 004 
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Lampiran 5 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   :    

ANGGOTA KELOMPOK  :    

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

Berikut ini terdapat beberapa jenis barang yang berasal sumber daya alam, 

kelompokan berdasarkan jenisnya (hayati dan non hayati). Sebutkan juga 

kegunaan barang-barang tersebut ! 

No. Jenis barang Sumber Daya Alam Kegunaan 
Hayati Non hayati 

1. Jagung    

2. Daging sapi    

3. Bulu domba    

4. Batu bara    

5. Kayu    

6. Batu kapur     

7. Jahe    

8. Minyak tanah    

9. Emas     

10. Pasir     
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   : 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Diskusikan dengan kelompok kalian, benda-benda di bawah dan kelompokan 

barang-barang tersebut kedalam SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui 

serta kelompokan barang tambang yang ada kedalam kelompok mineral dan 

bukan mineral ! 

No. Nama Benda 

Sumber Daya Alam Kelompok Mineral 

Dapat 
 diperbaharui 

Tidak dapat 
diperbaharui Mineral Non mineral 

1. Meja      

2. Emas     

3. tembaga     

4. Bensin     

5. Pintu      

6. Batu bara      

7. Kertas     

8. Batu kapur     

9. Minyak bumi     

10. Beras      
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Lampiran 6 

KISI-KISI SOAL IPA MATER SUMBER DAYA ALAM DAN KEGUNAANNYA 

 

Satuan Pendidikan : SD       Kelas /Semester : V/II 

Mata Pelajaran  : IPA       Materi Pokok : Sumber daya alam dan kegunaannya 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat menyebutkan macam-macam 

sumber daya alam berdasarkan jenis, sifat 

dan kegunaannya. 

• Siswa dapat menyebutkan sumber daya 

alam berdasarkan jenisnya, yakni sumber 

daya alam hayati dan sumber daya alam 

non hayati. 

Pilgan  

 

 

Pilgan dan 

isian singkat 

 

 

Pilgan  

C1 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

1,2,3 

 

 

4 

2 

 

 

5,7 
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• Siswa dapat mengklasifikasikan sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya, yakni 

sumber daya alam hayati dan sumber daya 

alam non hayati. 

• Siswa dapat membedakan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui. 

• Siswa dapat membedakan barang tambang 

yang mengandung mineral dan  non 

mineral. 

• Siswa dapat menyebutkan manfaat atau 

kegunaan sumber daya alam. 

• Siswa dapat menerapkan  manfaat sumber 

daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

Pilgan  

 

 

Isian singkat 

 

 

Pilgan  

 

Pilgan dan 

isian singkat 

 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

C3 

 

 

 

 

6, 8,9,11 

 

 

1, 3 

 

 

12,13 

 

10,14,15 

4, 5 
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Lampiran 7 

Soal ! 

A. Ayo beri tanda (X) pada salah satu jawaban yang benar ! 

1. Sumber daya alam terdiri dari…. 

a. tumbuhan dan hewan  c. tumbuhan, hewan dan bahan alam 

b. tumbuhan dan manusia  d. tumbuhan, hewan dan manusia 

2. Hutan merupakan salah satu jenis sumber daya alam…. 

a. yang tidak dapat diperbaharui 

b. non hayati 

c. hayati 

d. abiotik 

3. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika  diambil secara terus 

menerus adalah…. 

a. udara    c. bensin 

b. gas alam   d. batu bara 

4. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal 

dari…. 

a. benda mati   c. batuan 

b. makhluk hidup   d. barang tambang 

5. Dibawah ini manakah yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati 

yakni…. 

a. hewan dan minyak bumi   c. air dan tumbuhan  

b. emas  dan besi    d. tumbuhan dan  hewan 

6. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara 

lain…. 

a. tumbuhan, hewan dan tanah c. air, tanah dan bahan tambang 

b. minyak bumi, gas dan batu bara d. tumbuhan, gas dan tanah 

7. Dibawah ini yang termasuk sumber daya alam hayati yakni…. 

a. padi  c. tanah 

b. gas   d. air  
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8. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam  yang dapat 

diperbaharui, hal tersebut dikarenakan…. 

a. tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia 

b. tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan 

c. tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya 

d. tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak  

9. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain…. 

a. batu bara dan minyak bumi c. tumbuhan dan hewan 

b. air dan besi   d. tanah dan gas alam 

10. Salah satu manfaat rumput laut ialah dapat digunakan sebagai….  

a. bahan pembuatan kertas 

b. bahan pembuatan pupuk 

c. bahan pembuatan makanan 

d. bahan pembuatan kerajinan 

11. Berikut ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

adalah…. 

a. kayu jati  c. bensin 

b. batu bara  d. batu marmer 

12. Logam yang paling banyak digunakan sebagai perhiasan adalah…. 

a. besi    c. tembaga  

b. emas    d. aluminium  

13. Bulu domba dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai…. 

a. bahan sandang   c. bahan pembuatan kertas  

b. bahan kerajinan  d. bahan pembuatan perabot rumah tangga 

14. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, tetapi minyak bumi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai…. 

a. bahan pembuatan semen   c. bahan bangunan 

b. bahan pembuatan pupuk   d. bahan bakar 
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15. Garam yang kita gunakan untuk memasak merupakan salah satu bentuk 

pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari…. 

a. hutan   c. daratan 

b. lautan   d. udara 

 

B. Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

1. Batu marmer dan batu kapur merupakan barang tambang yang mengandung…. 

2. Besi dan aluminium merupakan jenis sumber daya alam…. 

3. Contoh barang tambang yang tidak mengandung mineral adalah…. 

4. Gas alam dalam kehidupan sehari-hari dapat kita manfaatkan sebagai bahan…. 

5. Barang tambang yang digunakan sebagai bahan bakar kereta api uap, yaitu…. 
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Lampiran 8 

Kunci Jawaban ! 

A. Pilihan ganda  

1. C 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. B 

7. A 

8. D 

9. C 

10. C 

11. A 

12. B 

13. A 

14. D 

15. B 

 

B. Isian singkat 

1. Mineral  

2. Non hayati 

3. Batu bara, gas alam dan minyak bumi  

4. Bahan bakar 

5. Batu bara 
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Lampiran 9 

 

HASIL KERJA KELOMPOK SISWA 

SIKLUS I 

 

No. Nama Kelompok 
Nilai Tiap Pertemuan 

1 2 

1. Hutan 80 90 

2. Minyak Bumi 80 70 

3. Tumbuhan 80 60 

4. 
Gas Alam 

100 75 

5. Air 85 95 

6. Batu Bara 80 90 

7. Hewan 90 90 

8. Emas  75 95 
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Lampiran 10 

 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I  

SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 55  √ 
2 Nur Asikin 0 - - 
3 Saeful Anwar 45  √ 
4 Suki 55  √ 
5 Tohirin 70 √  
6 Fitriyanti 55  √ 
7 Abdul Kholik S. 50  √ 
8 Agus Setiawan 87,5 √  
9 Casniyah 0 - - 
10 Devi Lusiana 90 √  
11 Jeni 90 √  
12 Hendri Agus Riyanto 72,5 √  
13 Irwan Irawan 87,5 √  
14 Rina Susanti 60  √ 
15 Saefullah 65  √ 
16 Tianingsih 42,5  √ 
17 Akh. Sofyan 45  √ 
18 Ade Yusuf Irawan 75 √  
19 Aldi Setiawan 70 √  
20 Anah Nofiyah 75 √  
21 Anita 80 √  
22 Cika Putri Ayu L. 85 √  
23 Desi 80 √  
24 Diah Puji Astuti 75 √  
25 Diana Sari 45  √ 
26 Didik Dimas Mahara 70 √  
27 Dinda Indri Safitri 90 √  
28 Dinda Setiani 70 √  
29 Eka Safitri 

72,5 √  
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ofani 90 √  
31 Heni Yismayanti 70 √  
32 Faisal Ramadhon 80 √  
33 Ilham Nurhadi 92,5 √  
34 Imam Mustofa Arif 90 √  
35 Indra Soleh 0 - - 
36 Jihan Nuraeni 70 √  
37 Lili Nur Indahsari 80 √  
38 Nova Auliatul 75 √  
Jumlah Nilai 2505   
Nilai Rata-rata 71,57   
Jumlah siswa tuntas belajar  25  
Persentase tuntas belajar  71,5%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar   10 
Persentase tidak tuntas belajar   28,5% 
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Lampiran 11 
 

ALAT PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 
 PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT 

 
Aspek yang diamati    1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

 

Nilai butir 1 = A  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan  

hasil kerjanya 

       Nilai butir 2 = B 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan  

tanggapan / tanggapan 

       Nilai butir 3 = C 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru 

       Nilai butir 4 = D 

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan oleh guru 

       Nilai butir 5 = E 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelom 

Nilai butir 6 = F  
 
 
 
 
 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2,82 

2,89 

2,95 

3,05 

2,92 

3,10 
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Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

TK =  x 100%    

=      
20 April 2012 

 
Observer 

 

 

Zella Rosita 

1402408003 
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Lampiran 12 
DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN AKTIVITAS  SISWA  

PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT 
 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Sebelum bertanya siswa menunjukkan jari terlebih dahulu.  
b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran. 
c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 
d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 
 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru). 
b. Menjelaskan presentasi hasil kerjanya dengan runtut. 
c. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 
d. Mempresentasikan di depan kelas 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru 
b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah 
c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman 
d. Siswa mengemukakan pandapat/tanggapan yang logis 
 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 
b. Siswa menyelesaikan tugas bersama kelompoknya. 
c. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. 
d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

  

5. Kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. 
b. Siswa mau mengerjakan tugas yang dibebankan padanya. 
c. Siswa mencari jawaban dari berbagai sumber yang dimiliki semua 

anggota kelompok. 
d. Saling bertukar pendapat tentang jawaban dari tugas yang dikerjakan. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Mau bekerjasama tanpa pilah-pilih dengan anggota kelompok lain 

dalam satu kelompoknya. 
b. Bekerjasama mencari solusi untuk memecahkan masalah. 
c. Saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok. 
d. Mengutamakan kepentingan kelompok/tidak egois. 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 13 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PERTEMUAN I SIKLUS I 
 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Nilai 

 A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 Abdul Kholik  √     √   √     √   √     √  62,5 
2 Nur Asikin   √    √    √    √    √     √ 79 
3 Saeful Anwar  √    √    √     √   √     √  58,3 
4 Suki  √    √    √    √    √    √   50 
5 Torihin   √   √     √   √     √    √  66,6 
6 Fitriyanti    √   √   √    √     √   √   66,6 
7 Abdul Kholik   √     √    √    √    √    √  70,8 
8 Agus Setiawan   √    √    √    √   √    √   66,6 
9 Casniyah   √    √     √  √    √      √ 75 
10 Devi Lusiana   √     √    √   √     √  √   83 
11 Jeni   √    √     √    √    √   √  87,5 
12 Hendri Agus     √    √   √    √    √    √  83 
13 Irwan Irawan  √     √    √   √      √   √  70,8 
14 Rina susanto    √  √     √    √   √      √ 75 
15 Saefullah   √   √     √   √     √     √ 70,8 



137 
 

 

16 Tianingsih   √   √      √    √   √     √ 83 
17 Akh. Sofyan  √     √     √   √   √     √  70,8 
18 Ade Yusuf I.   √     √    √    √   √     √ 91,6 
19 Aldi Setiawan   √     √   √    √    √    √  79 
20 Anah Sofiyah   √    √    √     √   √    √  79 
21 Anita   √    √   √      √   √    √  75 
22 Cika Putri Ayu  √    √    √     √     √   √  66,6 
23 Desi    √     √   √     √    √    √ 91, 
24 Diah Puji A.    √  √    √      √   √    √  75 
25 Diana Sari   √   √    √     √   √      √ 66,6 
26 Didik Dimas    √    √   √    √     √    √  66,6 
27 Dinda Indri S.  √     √    √     √    √   √  79 
28 Dinda Setiani  √      √    √  √     √    √  75 
29 Eka Safitri    √  √     √    √    √    √  75 
30 Faisal Ofani   √    √     √    √    √    √ 91,6 
31 Heni Y.  √     √     √    √   √   √   75 
32 Faisal R.   √   √    √     √     √   √  70,8 
33 Ilham Nurhadi  √      √   √    √   √     √  70,8 
34 Imam Mustofa   √     √     √   √    √     √ 79 
35 Indra soleh   √     √  √     √   √    √   66,6 
36 Jihan Nuraeni  √    √     √   √    √    √   54 
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Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
E. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
F. Kerja sama siswa pada saat kerja kelompok. 

  Kluwut, 19 April 2012 

  Observer 

 

 

  Zella Rosita 

  1402408003 

 

37 Lili Nur Indah     √   √   √     √    √    √  75 
38 Nova Auliatul   √    √    √     √   √     √ 83,3 

Jumlah Siswa 0 1
3 

1
9 6 0 12 18 8 0 12 16 10 0 9 18 11 0 11 19 8 0 7 20 11 38 

Jumlah Nilai 107 110 112 116 111 118 2808,3
Rata-rata 2,82 2,89 2,95 3,05 2,92 3,1

Persentase 70,39 72,37 73,68 76,32 73,03 77,63 73,90
% 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
PERTEMUAN II SIKLUS I 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Nilai 

 A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 1 Abdul Kholik  √     √   √     √   √     √  62,5 
2 Nur Asikin                         0 
3 Saeful Anwar  √    √    √    √    √     √  54 
4 Suki  √    √    √    √    √     √  54 
5 Torihin   √   √     √   √     √    √  66,6 
6 Fitriyanti   √     √    √    √   √     √ 91,6 
7 Abdul Kholik S   √    √   √     √    √    √  70,8 
8 Agus Setiawan  √     √    √     √   √    √  75 
9 Casniyah                         0 
10 Devi Lusiana  √     √    √    √     √  √   70,8 
11 Jeni   √    √    √     √   √    √  79 
12 Hendri Agus R.  √     √    √    √     √   √  75 
13 Irwan Irawan   √    √    √    √    √    √  75 
14 Rina susanto    √    √    √    √   √     √ 95,8 
15 Saefullah  √    √    √     √   √     √  58,3 
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16 Tianingsih  √     √   √     √    √   √   62,5 
17 Akh. Sofyan  √    √    √    √     √    √  58,3 
18 Ade Yusuf I.  √     √    √    √     √   √  75 
19 Aldi Setiawan   √    √   √     √    √    √  70,8 
20 Anah Sofiyah   √   √     √     √   √    √  75 
21 Anita   √    √   √      √    √   √  79 
22 Cika Putri Ayu  √    √    √     √    √    √  62,5 
23 Desi     √    √   √     √    √    √ 91,6 
24 Diah Puji Astuti   √    √    √   √      √   √  75 
25 Diana Sari   √   √    √     √    √     √ 70,8 
26 Didik Dimas M.  √    √    √      √  √     √  62,5 
27 Dinda Indri S.  √     √    √    √     √   √  75 
28 Dinda Setiani  √    √     √   √     √   √   58,3 
29 Eka Safitri   √    √   √     √    √    √  70,8 
30 Faisal Ofani  √     √    √    √    √    √  70,8 
31 Heni Yismayanti   √    √    √     √   √   √   75 
32 Faisal Ramadhon  √      √  √     √     √   √  75 
33 Ilham Nurhadi  √     √    √   √     √    √  66,6 
34 Imam Mustofa A   √   √     √    √     √   √  75 
35 Indra soleh                         0 
36 Jihan Nuraeni  √     √    √    √   √     √  66,6 
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Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
E. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
F. Kerja sama siswa pada saat kerja kelompok. 

  

  Kluwut,  20 April 2012 

  Observer 

 

 

  Zella Rosita 

  1402408003 

 

37 Lili Nur Indah S.  √     √    √   √     √     √ 70,8 
38 Nova Auliatul  √    √     √    √    √    √  66,6 

Jumlah Siswa 0 20 13 2 0 12 19 4 0 14 19 2 0 8 18 9 0 6 20 9 0 4 26 5 35 
Jumlah Nilai 87 97 93 106 108 106 2483,3 
Rata-rata 2,49 2,77 2,66 3,03 3,06 3,03  
Persentase  62,14 69,29 66,43 75,71 76,43 75,81 70,95% 
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Lampiran 14 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Aspek yang diamati    1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

 

Nilai butir 1 = A  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan  

hasil kerjanya 

       Nilai butir 2 = B 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan  

pendapat / tanggapan 

       Nilai butir 3 = C 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru 

       Nilai butir 4 = D 

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan oleh guru 

       Nilai butir 5 = E 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

Nilai butir 6 = F  
 
 
 
 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2,82 

2,89 

2,95 

3,05 

2,92 

3,10 
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Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

TK =  x 100%    

=      
Kluwut, 19 April 2012 

 
Observer 

 

 

Zella Rosita 

1402408003 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Aspek yang diamati    1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

 

Nilai butir 1 = A  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan  

hasil kerjanya 

       Nilai butir 2 = B  

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan  

tanggapan / tanggapan 

       Nilai butir 3 = C 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru 

       Nilai butir 4 = D 

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan oleh guru 

       Nilai butir 5 = E 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

Nilai butir 6 = F 

 
 
 
 
 
 
 

2,49 

2,77 

2,66 

3,03 

3,06 

3,03 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

TK =  x 100%    

=      
Kluwut, 20 April 2012 

 
Observer 

 

 

Zella Rosita 

1402408003 
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Lampiran 15 
 

REKAPITULASI HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
PERTEMUAN I DAN 2 SIKLUS I 

No. Aspek yang diamati  Pertemuan 
1 2 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 70,39 62,14 

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 
kerjanya 72,37 69,29 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat / 
tanggapan 73, 68 66, 43 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru 76,32 75,71 

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru 73,03 76,43 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 77, 63 75,71 

Rata-rata 73,90 70,95 

Rata-rata aktivitas hasil belajar siswa 72,41% 

 
 
 Kluwut, 25 April 2012 

   Peneliti 

 

 

   Zella Rosita 

  1402408003 
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Lampiran 16 
 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1)  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 1  2 3  4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)    

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA 

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER :  SUSILOWATI, S.Pd 
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2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran  

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 



149 
 

 

 

    

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  = 

 

        Observer 

    
 
 
 

Susilowati,S.Pd 
NIP. 19630506 198304 004 
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Lampiran 17 
 

DESKRIPTOR 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJRAN (RPP) 
 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 
 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 
menimbulkan tafsiran ganda 
- Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  
b. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 
yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 
berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 
logis, atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 
logis. 

 

 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 
hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 
tertuang di dalam rencana pembelajaran.  
Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 
kegiatan pembelajaran. 
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi 
tidak operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 
pembelajaran), dan sumber belajar. 
Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 
 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 
sebagai berikut : 
a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 
b. Sistematika materi. 
c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 
d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 
Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 
sebagai berikut : 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 
 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 
memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 
asli dan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 

Direncanakan penggunaan satu macam 
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan 
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3 
 
4 

tujuan 
Direncanakan penggunaan satu  macam 
media yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 
 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 
bawah ini: 
a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 
b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 
c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 
d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa . 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 
 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 
guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 
melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 
Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 
diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 
dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 
    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 
b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 
c. sesuai dengan perkembangan anak, 
d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 
e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 
f. bervariasi (multi metode), 
g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 



153 
 

 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 
i. memberikan peluang terjadinya proses kooperatif tipe NHT 

pada siswa  
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran  
 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 
pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan dan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan, 
disertai rencana kegiatan terstruktur dan 
mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 
bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 
tampak pada deskriptor sebagai berikut. 
 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
2 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 
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3 
 
4 

inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 
    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 
    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 
pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 
c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 
d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 
Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 
pembelajaran. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 
 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 
kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 
menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 
mensintesis, dan mengevaluasi. 
Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 
berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 
menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 
proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
3 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 
pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau 
sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau 
kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 
 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 
pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 
alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran.  
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 
berikut. 
a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 
b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 
c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 
d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 
kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 
tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  
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a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 
kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 
c. Alur dan cara kerja yang jelas, 
d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 
 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 
 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 
    - penilaian awal 
    - penilaian dalam proses 
    - penilaian akhir 
    Jenis penilaian meliputi : 
    - tes lisan 
    - tes tertulis 
    - tes perbuatan 
    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 
dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 
 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 
yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 
dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 
a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 
b. Tulisan ajeg (konsisten) 
c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 
d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 

d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 
 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 
    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 
b. Pilihan kata tepat. 
c. Struktur kalimat baku. 
d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 18 
HASIL OBSERVASI 

ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAM GURU 1 (APKG 1)  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 1  2 3  4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)     

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

Rata-rata butir 2 = B 

 

 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA 

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS I PERTEMUAN 1 

6. TANGGAL : 19 April 2012 

√

√

3,5 

√

√

√

3 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran  

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

 Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2,8 

4 

3,5 

2,5 
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =   

 

 
                                                 

 

Kluwut, 19 April 2012 

        Observer 

    
 
 
 
   Susilowati,S.Pd 
   NIP. 19630506 198304 004 
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HASIL OBSERVASI 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 1  2 3  4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)     

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA 

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SKLUS I PERTEMUAN 2 

6. TANGGAL : 20 April 2012 

7.   OBSERVER                     :  SUSILOWATI, S.Pd 

√

√

3,5 

√

√

√

√

3,33 
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3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran  

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

    

        Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,2 

4 

3,5 

3,5 
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =   

 

 
                                                 

Kluwut, 20 April 2012 

 Observer 

    
 
 
 

Susilowati,S.Pd 
NIP. 19630506 198304 004 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG 2)  

 PELAKSANAN PEMBELAJARAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

        1 2 3  4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA  

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04  

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER  :  SUSILOWATI,S.Pd 
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam uruatan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien    Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  
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 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

5.1    Menyampaikan tujuan pembelajaran  

dan memotivasi siswa belajar 

5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 

5.3 Penomoran 

 

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan 

bersama dalam kelompoknya 

5.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

5.6 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

5.7 Membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

5.8 Memberi penghargaan kepada siswa  
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sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 

dalam kelompok Rata-rata butir 5 = T        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

     

   Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG II  

 P + Q + R + S + T + U + V 
  =                   = 
                           7 
 

Observer, 

 

Susilowati,S.Pd 

NIP. 19630506 198304 2 004 

 

 

 

Lampiran 20 
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DESKRIPTOR  

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  
 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

1.  Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media 
pembelajaran dan sumber belajar yang dimanfaatkan guru 
dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 
b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 
c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 
d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 
 
 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 
berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 
tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat 
menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 
guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
b. Pengecekan kehadiran siswa. 
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 
d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 
mulai belajar. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

  Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   
menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( 
apersepsi ). 

c.   Menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran 
dan meyakinkan manfaatnya. 

d.   Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

             4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator  : 2. Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan 
tujuan, kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan 
(kontekstual). 

 Penjelasan :Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 
kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, 
kebutuhan siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan 
lingkungan.   

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 
pembelajaran. 
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 b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
siswa. 

 c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 
mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, 
disiplin kelas terpelihara). 

 d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi 
dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 Indikator  : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai 
dengan tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 
lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 
media pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun 
tidak sesuai dengan materi dan 
kebutuhan peserta didik. 
Guru menggunakan satu media dan 
sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu 
media dan sesuai dengan materi serta 
kebutuhan anak  

 Indikator  : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan 
yang logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 
dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan 
pembelajaran sehingga kegiatan satu dengan dengan yang 
lain merupakan tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

 b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 
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 c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR 

pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 

dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 

atau b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 Indikator  : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal. 

 Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan 

untuk memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau 

membentuk dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

    d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 
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   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

     f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 

supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 
waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

    c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 
dialokasikan. 

    e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 
pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 
menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 
bertalian dengan isi pembelajaran. 

Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan 
secara tepat. Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

 

Indikator  : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 
dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 
4 

 
 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 
siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 
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 Indikator  : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 
termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 
berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 
termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

  a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 
tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

  d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator  : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan 
cara yang digunakan guru dalam mempersiapkan, 
menarik minat, dan mendorong siswa untuk 
berpartisipasi dalam pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 
melakukan hal-hal berikut. 

  a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan 
yang sudah diperolehnya. 

 b.  Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

 c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 
mampu menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 
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Indikator  : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 
penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 
meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 
Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 
pembelajaran. Untuk menilai butir ini digunakan skala 
penilaian sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar. 

Indikator  : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 
luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 
hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau 

ulang. 
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b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 
sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara guru 
dengan siswa. *) 

 

 

 

 

 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 
tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 
dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  
indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila 
keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut sama 
sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, 
dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, 
atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan 
diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 
keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 
semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 
melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah 
yang dilakukan itu.  

Indikator  : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. Tingkat 
kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 
gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru menunjukkan 
kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

 d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 
serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-
hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 
kesulitan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala 
Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

 

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 
untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator  : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 
menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 
siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 
(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 
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c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

 d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam belajar. 

 

 

  

 

 

Indikator  : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 
menumbuhkan rasa percaya diri. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 
pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat kepada 
siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT 

Indikator :  5.1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa belajar 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 
b. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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c. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan singkat dan jelas 
d. Memotivasi siswa untuk belajar 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.2Guru menjelaskan materi pembelajaran 
Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
b. Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 
c. Menyajikan materi diselingi tanya jawab dengan siswa . 
d. Menggunakan alat peraga sesuai dengan materi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indikator : 5.3 Penomoran 
Penjelasan : Indikator ini mencakup pembagian anggota kelompok dalam 

diskusi kelompok. 
Untuk menilai butir ini perlu diperlukan deskriptor bereikut: 
a. Membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri atas 3 sampai 5 siswa 

dalam satu kelompok.  
b. Membagi kelompok diskusi dari tingkat kemampuan yang berbeda. 
c. Membagi kelompok diskusi dari jenis kelamin yang berbeda. 
d. Setiap kelompok  diberi nomor antara 1 sampai 5, masing-masing siswa 

mendapat satu nomor. 
 
 
 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 5.4 Guru menyatakan pertanyaan untuk dipecahkan bersama 
dengan kelompoknya. 

Penjelasan  : Indikator ini mencakup tentang pertanyaan yang diajukan dalam 
bentuk lembar kerja siswa yang harus diselesaikan bersama 
kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memberikan pertanyaan sebagai bahan yang akan dipelajari. 
b. Pertanyaan diberikan sesuai dengan kemampuan siswa. 
c. Pertanyaan ditujukan untuk semua anggota kelompok. 
d. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 5.5 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

Penjelasan   : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam membimbing 
siswa dalam diskusi kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memberikan perhatian kepada seluruh kelompok. 
b. Menjelaskan permasalahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 
c. Memberikan komentar dan meluruskan pandangan siswa agar tetap pada 

topik diskusi. 
d. Memberikan kesempatan kepada setiap untuk bertanya. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 5.6 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Penjelasan   : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam 
mengkondisikan siswa untuk berani berbicara dalam 
pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menyebutkan satu nomor tertentu, siswa yang memegang nomor tersebut 
menjawab hasil diskusi kelompok. 

b. Menyimpulkan jawaban dari masing-masing kelompok. 
c. Memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk berpendapat. 
d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada materi yang 

dipelajari. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 5.7 Guru menyimpulkan materi yang dipelajari . 

Penjelasan   : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam menyimpulkan 
materi pembelajaran . 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami 
siswa. 

b. Menyimpulkan materi dengan kalimat yang singkat dan jelas. 
c. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan ekspresi yang meyakinkan. 
d. Menyimpulkan materi dengan suara yang jelas didengar oleh siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 5.8 Guru memberi penghargaan sesuai hasil yang diperoleh 
setiap siswa dalam kelompok. 

Penjelasan   : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam memberikan 
penghargaan pada akhir pembelajaran sesuai dengan 
kemampuan masing-masing siswa dalam kelompoknya. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menunjukan perolehan hasil kerja kelompok kepada siswa. 
b. Menunjukan perolehan hasil tes individu kepada siswa. 
c. Menunjukan rata-rata antara hasil kerja kelompok dengan hasil tes 

individu. 
d. Memberi penghargaan berupa bintang atau lencana sesuai predikat yang 

diperoleh dalam kelompoknya. 
 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 
balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 
pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 

kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 
mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 
pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d.Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 
kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 
tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 
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b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau 
asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

 

 

 

Indikator  :  7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 
berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 
berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 
menanyakan kembali. 

   
 Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri. 

    *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 
maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 
keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 
mengajar, dan ketegasan). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 

c.  Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 21 
HASIL OBSERVASI 

ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  
 PELAKSANAN PEMBELAJARAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

        1 2 3  4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

    

        Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

√

√

√

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA  

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04  

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS I PERTEMUAN 1 

6. TANGGAL : 19 April 2012 

3,5 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam uruatan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran Rata-rata butir 3 = R 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2,6 

3,6 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

5.1    Menyampaikan tujuan pembelajaran  

dan memotivasi siswa belajar 

5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 

5.3 Penomoran 

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan 

bersama dalam kelompoknya 

5.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

5.6 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

5.7 Membimbing siswa untuk membuat 

Kesimpulan 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 
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5.8 Memberi penghargaan kepada siswa  

sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 

dalam kelompok Rata-rata butir 5 = T        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

                                             

 

                                                              Kluwut, 19 April 2012 

Nilai APKG II  

 P + Q + R + S + T + U + V 
  =                    
                           7 

 

Observer, 

 

 

Susilowati,S.Pd 

NIP. 19630506 198304 2 004 

√

√

√

√

√

√

√

3,2 

3,5 

3,2 
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HASIL OBSERVASI 

ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  
 PELAKSANAN PEMBELAJARAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

        1 2 3  4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                                                                     

       Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

√

√

√

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA  

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04  

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS I PERTEMUAN 2 

6. TANGGAL : 20 April 2012

3,5 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam uruatan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien     

       Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 

3 
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 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

5.1   Menyampaikan tujuan pembelajaran  

dan memotivasi siswa belajar 

5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 

5.3 Penomoran 

 

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan 

bersama dalam kelompoknya 

5.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

5.6 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

5.7 Membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

5.8 Memberi penghargaan kepada siswa  

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 
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sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 

dalam kelompok Rata-rata butir 5 = T        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

                                                      

                                                       Kluwut, 20 April 2012 

Nilai APKG II  

 P + Q + R + S + T + U + V 
  =                    
                           7 

 

Observer, 

 

 

Susilowati,S.Pd 

NIP. 19630506 198304 2 004 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

3,62 

3,5 

3,2 
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Lampiran 22 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

DALAM MEMBUAT RPP SIKLUS I 

No. Aspek yang diamati Pertemuan 
1 2 

1. Merumuskan kompetensi dasar / indikator. 3,5 3,5 

2. 
Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran dan sumber belajar. 3 3,3 

3. Merencanakan skenario kegiatan. 2,8 3,2 

4. Merancang pengelolaan kelas. 2,5 3,5 

5. Merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat 
penilaian. 4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 3,5 3,5 

Jumlah  19,3 21 

Rata-rata  3,2 3,5 

Rata-rata siklus I 3,35 

Nilai APKG I 83,75 

 

  Kluwut, 26 April 2012 

Observer  Peneliti 

 

 

 

Susilowati, S.Pd  Zella Rosita 

19630506 198304 2 004  1402408003 
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Lampiran 23 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

No. Aspek yang diamati Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 3,5 3,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2,6 3 

3. Mengelola interaksi kelas. 3,6 3 

4. 
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 3,4 3,6 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 3,2 3,5 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru / calon guru. 3,2 3 

Jumlah  23 22,6 

Rata-rata  3,28 3,22 

Rata-rata siklus I 3,25 

Nilai APKG II 81,25 

 

  Kluwut, 26 April 2012 

Observer  Peneliti 

 

 

Susilowati, S.Pd  Zella Rosita 

19630506 198304 2 004  1402408003 
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Lampiran 24 
 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU  
SIKLUS I 

 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir 

1. APKG I 83,75 1 83,75 

2. APKG II 81,25 2 162,5 

Jumlah  3 246,25 

Nilai Performansi 82 

 
  Kluwut, 26 April 2012 

Observer  Peneliti 

 

 

Susilowati, S.Pd  Zella Rosita 

19630506 198304 2 004  1402408003 
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Lampiran 25 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS II 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
1 2730 Abdul Kholik L √ √ 
2 2777 Nur Asikin L √ √ 
3 2780 Saeful Anwar L A √ 
4 2784 Suki P √ √ 
5 2803 Tohirin L √ √ 
6 2820 Fitriyanti P √ √ 
7 2831 Abdul Kholik S. L √ √ 
8 2835 Agus Setiawan L √ √ 
9 2850 Casniyah P √ √ 
10 2853 Devi Lusiana P √ √ 
11 2863 Jeni L √ √ 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L √ √ 
13 2869 Irwan Irawan L √ √ 
14 2894 Rina Susanti P √ √ 
15 2900 Saefullah L √ √ 
16 2928 Tianingsih P √ √ 
17 2952 Akh. Sofyan L √ √ 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L √ √ 
19 2956 Aldi Setiawan L S S 
20 2958 Anah Nofiyah P √ √ 
21 2959 Anita P √ √ 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P √ √ 
23 2964 Desi P √ √ 
24 2965 Diah Puji Astuti P √ √ 
25 2966 Diana Sari P √ √ 
26 2967 Didik Dimas Mahara L √ √ 
27 2968 Dinda Indri Safitri P √ √ 
28 2969 Dinda Setiani P √ √ 
29 2970 Eka Safitri P √ √ 
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No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
30 2972 Faisal Ofani L √ √ 
31 2975 Heni Yismayanti P S S 
32 2976 Faisal Ramadhon L √ √ 
33 2977 Ilham Nurhadi L √ √ 
34 2978 Imam Mustofa Arif L √ √ 
35 2980 Indra Soleh L √ √ 
36 2982 Jihan Nuraeni P √ A 
37 2985 Lili Nur Indahsari P √ √ 
38 2991 Nova Auliatul P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 35 35 
Persentase kehadiran siswa 92,10% 92,10% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 3 3 
Persentase ketidakhadiran siswa 7,9% 7,9% 
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Lampiran 26 

 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KLUWUT 04 

 

KELOMPOK 1 KELOMPOK 5 
Devi Lusiana Jeni  
Aldi Setiawan Didik Dimas Mahara 
Saefullah  Diah Puji Astuti 
Fitriyanti  Heni Yismayasari 
Casniyah  Saeful Anwar 

KELOMPOK 2 KELOMPOK 6 
Dinda Indri Setiani  Ade Yusuf Irawan 
Hendri Agus Riyanto  Diana sari 
Suki  Anita  
Indra Saleh Akh. Sofyan 
Tohirin  Anah Nofiyah 

KELOMPOK 3 KELOMPOK 7 
Faisal Ofani Ilham Nurhadi 
Desi  Nur Asikin 
Abdul Kholik S. Cika Putri Ayu 
Nova Auliatul Jihan Nuraeni 
  

KELOMPOK 4 KELOMPOK 8 
Imam Mustofa Arif Irwan Irawan 
Lili Nur Indah Sari Rina Susanti 
Abdul Kholik Faisal Romadhon 
Eka Safitri Tiyaningsih  
Dinda Setiani Agus Setiawan 
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Lampiran 27 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester  : V/I 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Standar Kompetensi :  7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  2. Mendeskripsikan beberapa cara penggunaan sumber 

daya alam yang digunakan di Indonesia. Misalnya, 

mineral, air, tumbuhan dan hewan. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar penggunaan sumber daya alam siswa dapat 

membuat daftar contoh penggunaan sumber daya alam dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan 3 cara pelestarian 

sumber daya alam. 

II. MATERI AJAR 

A. Penggunaan sumber daya alam. 

B. Usaha pelestarian sember daya alam. 

III. METODE PEMBELAJARAN 

a) Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

b) Model pembelajaran : kooperatif tipe NHT 
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IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a) Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Salam  

2. Guru memanggil ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 

3. Guru mengadakan pengkondisian kelas ( merapikan tempat duduk, posisi 

duduk, menyiapkan alat tulis ) 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab : “ seluruh 

kebutuhan manusia telah tersedia di alam, kita sebagai manusia dapat 

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam 

memanfaatkan sumber daya alam kita tidak boleh sembarangan tetapi kita 

harus memperhatikan kelestariannya. Karena sumber daya alam itu tidak 

hanya untuk generasi sekarang saja, namun untuk generasi-generasi 

berikutnya ”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti ( 45 Menit ) 

1) Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru membentuk 8 kelompok. 

b. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil dengan anggota 4 dan 5 

siswa. 

c. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok. 

d. Siswa mengamati gambar sumber daya alam. 

e. Siswa memberikan tanggapan terhadap gambar penggunaan sumber daya 

alam dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Siswa melaporkan hasil diskusi dalam kelompoknya. 

g. Guru menjelaskan penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

h. Guru menjelaskan pelestarian sumber daya alam 

2) Elaborasi (25 menit) 

a. Guru memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan bersama. 
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b. Guru membimbing kerja kelompok. 

c. Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan hasil 

kerjasamanya. 

d. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain. 

3) Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru memberikan konvirrmasi kepada siswa tentang jawaban soal-soal 

yang telah dikerjakan. 

c) Kegiatan Akhir ( 30 Menit ) 

1.Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas. 

2.Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan.  

3.Menutup pelajaran 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

 a). Alat : gambar penggunaan sumber daya alam dan usaha pelestarian sumber 

daya alam. 

b). Sumber belajar : 

 Jelajah IPA: SD/MI kelas V/Rosa Kemala, Jakarta: Yudhistira. 2006 

 Sains SD kelas V: SD/MI kelas V/ Haryanto, Jakarta: Erlangga. 2004 

VI. EVALUASI 

• Prosedur evaluasi 

1) Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

tugas–tugas yang di kerjakan baik di rumah maupun di sekolah, seperti tes 

tertulis dan non tes. 

2) Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

• Teknik Penilaian : Tes dan non-test 

• Jenis penilaian : Tes tertulis 
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• Alat penilaian : Soal  

• Bentuk tes : Objektif test  

• Skor penilaian :  

  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir       

   

 

       Brebes, 26 April 2012 

  Observer      Peneliti  

 

 Susilowati, S.Pd     Zella Rosita  

 NIP. 19630506 198304 2 004   NIM. 1402408003 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Wamto,S.Pd 

NIP. 19600220 198201 1 004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Standar Kompetensi :  7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  7.7.4 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia 

yang mengubah permukaan bumi untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya pertanian, jalan, 

pertokoan, bendungan dan bahan bangunan. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan 3 kegiatan manusia 

dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang mengubah permukaan 

bumi. 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membuat daftar dampak kegiatan 

manusia yang mengubah permukaan bumi. 

II. MATERI AJAR 

A. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang mengubah permukaan 

bumi.  

1. Kegiatan penduduk di pedesaan 

2. Kegiatan penduduk di perkotaan 

3. Kegiatan penambangan 
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B. Dampak kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. 

1. Pembakaran hutan 

2. Penambangan gas alam 

3. Penambangan batu bara 

4. Pembangunan jalan raya 

III. METODE PEMBELAJARAN 

a)  Metode pembelajaran: ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

b) Model pembelajaran : kooperatif tipe NHT 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a) Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Salam 

2. Guru memanggil ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 

3. Guru mengadakan pengkondisian kelas (merapikan tempat duduk, posisi 

duduk, menyiapkan alat tulis) 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab : “ setelah 

kemarin kalian mempelajari cara penggunaan sumber daya alam , sekarang 

ibu akan beranya kepada kalian di kelas ini siapa yang bisa menyebutkan 

salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? 

Pada hari ini kita akan memepelajari tentang dampak pemanfaatan sumber 

daya alam yang dapat mengubah permukaan bumi ”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti ( 45 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menunjukan gambar-gambar kegiatan manusia yang 

memanfaatkan sumber daya alam. 

b. Guru menjelaskan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

mengubah permukaan bumi. 

c. Siswa menyebutkan contoh dampak kegiatan manusia yang 

mengubah permukaan bumi. 
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d. Guru menunjukkan gambar dampak kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi. 

e. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil dengan anggota 4 

atau 5 siswa. 

f. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap 

kelompok. 

2. Elaborasi (25 menit) 

a. Guru memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan bersama. 

b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain untuk 

memecahkan masalah kelompoknya. 

c. Guru membimbing kerja kelompok. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan hasil 

kerjasamanya. 

e. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru memberikan konfirmasi kepada siswa tentang jawaban soal-

soal yang telah dikerjakan. 

c) Kegiatan Akhir ( 30 Menit ) 

1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi 

yang belum jelas. 

2) Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan.  

3) Guru memberikan tes formatif siklus II 

4) Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang mendapat 

nilai terbaik. 

5) Menutup pelajaran 
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V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

 a). Alat : gambar penggunaan sumber daya alam dan usaha pelestarian 

sumber daya alam. 

b). Sumber belajar : 

 Jelajah IPA: SD/MI kelas V/Rosa Kemala, Jakarta: Yudhistira. 2006 

 Sains SD kelas V: SD/MI kelas V/ Haryanto, Jakarta: Erlangga. 

2004 

VI. EVALUASI 

• Prosedur evaluasi 

1) Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

tugas – tugas yang di kerjakan baik di rumah maupun di sekolah, seperti 

tes tertulis dan non tes. 

2) Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

• Teknik Penilaian : Tes  

• Jenis penilaian  : Tes tertulis 

• Alat penilaian  : Soal  

• Bentuk tes  : Objektif test  
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• Skor penilaian :  

  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir      

         

       Brebes, 27 April 2012 

 

 Observer      Peneliti  

 

 Susilowati, S.Pd     Zella Rosita  

 NIP. 19630506 198304 2 004   NIM. 1402408003 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Wamto,S.Pd 

NIP. 19600220 198201 1 004 
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Lampiran 28 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   :    

ANGGOTA KELOMPOK  :    

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

Buatlah daftar penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari! 

No. Gambar Kegunaan  bagi manusia 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   :    

ANGGOTA KELOMPOK  :    

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

Berikut ini terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan 

bumi. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang dampak kegiatan manusia 

terhadap lingkungan!  

No. Kegiatan manusia Dampak 

1. Pertanian dengan menebang hutan 
 

2. 
Daerah pantai diubah menjadi 

tambak ikan 

 

3. Penambangan emas dan batu bara 
 

4. 
Penangkapan ikan dengan 

menggunakan bom 

 

5. Pembangunan jalan raya 
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Lampiran 29 
KISI-KISI SOAL IPA MATER SUMBER DAYA ALAM DAN KEGUNAANNYA 

 
Satuan Pendidikan : SD       Kelas /Semester : V/II 

Mata Pelajaran  : IPA       Materi Pokok : Sumber daya alam dan kegunaannya 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat menyebutkan macam-macam 

penggunaan sumber daya alam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

• Siswa dapat menerapkan penggunaan 

sumber daya alam dalam kehidupan sehari-

hari. 

• Siswa dapat menjelaskan cara-cara untuk 

melastarikan sumber daya alam. 

• Siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 

Pilgan 

 

 

Pilgan 

Isian 

 

Pilgan 

Isian 

Pilgan 

C1 

 

 

C3 

 

 

C2 

 

C1 

1,7 

 

 

2,10 

1 

 

4,9 

2 

3,5 
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yang memanfaatkan sumber daya alam 

yang dapat mengubah permukaan bumi. 

• Siswa dapat menjelaskan dampak dari 

kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi. 

Isian 

 

 

Pilgan 

Isian 

 

 

 

C2 

4 

 

 

6,8 

3,5 
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Lampiran 30 

Soal ! 

A. Ayo beri tanda (X) pada salah satu jawaban yang benar ! 

1. PLTA merupakan suatu pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga…. 

a. uap   c. air  

b. angin   d. matahari 

2. Tanaman jahe, kunyit, dan temu lawak merupakan tanaman yang dapat kita 

gunakan sebagai…. 

a. bahan pangan  c. bahan kerajinan 

b. bahan obat   d. bahan pupuk 

3. Penduduk desa biasanya membakar hutan untuk membuat lahan…. 

a. pertanian    c. pertambangan  

b. tambak    d. industri 

4. Penanaman pohon bakau merupakan usaha pelestarian sumber daya alam di 

daerah…. 

a. perkotaan    c. pegunungan 

b. hutan    d. pantai 

 

5.   gambar disamping merupakan kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi di daerah…. 

a. desa    c. gunung  

b. perkotaan    d. pantai 

6. Semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur merupakan 

salah satu dampak dari penambangan…. 

a. gas alam  c. batu bara 

b. minyak bumi  d. emas  
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7. Pantai Randu Sanga merupakan penggunaan sumber daya alam dalam 

bidang…. 

a. perikanan   c. penangkaran penyu 

b. cagar alam   d. pariwisata 

8.  gambar disamping merupakan dampak dari 

kegiatan penambangan…. 

a. batu bara   c. minyak bumi 

b. gas alam   d. batu kapur 

9. Tanah longsor merupakan salah satu dampak dari kegiatan penebangan hutan 

yang secara liar, usaha pelestarian apa yang dapat kalian lakukan? 

a. tidak membuang sampah disembarang tempat    

b. penanaman kembali benih-benih pohon yang telah ditebang  

c. membuka lahan pertanian  

d. penanaman pohon bakau 

10. Tanaman eceng gondok dapat kita gunakan sebagai sumber bahan…. 

a. pangan   c. sandang 

b. kerajinan  d. obat-obatan 

B. Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

1. Kuda selain dapat dimanfaatkan daging dan susunya , juga dapat kita 

manfaatkan tenaganya sebagai alat…. 

2. Usaha pelestarian hewan langka agar tidak punah dapat kita lakukan 

dengan mendirikan…. 

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak akan 

menyebabkan…. 

4. Penduduk yang tinggal di daerah pantai, biasanya memanfaatkan laut 

dengan mengubah daerah tersebut menjadi…. 

5. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan…. 
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Lampiran 31 

Kunci Jawaban ! 

A. Pilihan ganda  

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. B 

6. A 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

 

B. Isian singkat 

1. Transportasi   

2. Suaka marga satwa  

3. Pencemaran air 

4. Daerah tambak ikan 

5. Banjir dan tanah longsor 
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Lampiran 32 
Hasil Lembar Kerja Siswa 

Siklus II 
 

No. Nama Kelompok 
Nilai Tiap Pertemuan 

1 2 

1. Batu Bara 80 100 

2. Gas Alam 100 100 

3. Tanah  90 100 

4. Minyak Bumi 75 100 

5. Tumbuhan  85 95 

6. Air  80 100 

7. Hewan  80 95 

8. Hutan  90 100 
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Lampiran 33 

 

 

HASIL TES FORMATIFSIKLUS II 

SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 85 √  
2 Nur Asikin 90 √  
3 Saeful Anwar 35  √ 
4 Suki 40  √ 
5 Tohirin 75 √  
6 Fitriyanti 75 √  
7 Abdul Kholik S. 75 √  
8 Agus Setiawan 95 √  
9 Casniyah 65  √ 
10 Devi Lusiana 95 √  
11 Jeni 100 √  
12 Hendri Agus Riyanto 90 √  
13 Irwan Irawan 70 √  
14 Rina Susanti 100 √  
15 Saefullah 35  √ 
16 Tianingsih 80 √  
17 Akh. Sofyan 35  √ 
18 Ade Yusuf Irawan 90 √  
19 Aldi Setiawan 0 - - 
20 Anah Nofiyah 90 √  
21 Anita 85 √  
22 Cika Putri Ayu L. 70 √  
23 Desi 85 √  
24 Diah Puji Astuti 95 √  
25 Diana Sari 75 √  
26 Didik Dimas Mahara 55  √ 
27 Dinda Indri Safitri 100 √  
28 Dinda Setiani 95 √  
29 Eka Safitri 75 √  
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ofani 90 √  
31 Heni Yismayanti 0 √  
32 Faisal Ramadhon 75 √  
33 Ilham Nurhadi 90 √  
34 Imam Mustofa Arif 85 √  
35 Indra Soleh 80 √  
36 Jihan Nuraeni 0 - - 
37 Lili Nur Indahsari 80 √  
38 Nova Auliatul 95 √  
Jumlah Nilai 2750   
Nilai Rata-rata 78,57   
Jumlah siswa tuntas belajar  29  
Persentase tuntas belajar  82,85%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar   6 
Persentase tidak tuntas belajar   17,15% 
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Lampiran 34 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PERTEMUAN I SIKLUS II 
 
 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Nilai 

 A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 Abdul Kholik   √    √    √    √    √     √ 79 
2 Nur Asikin   √    √    √    √     √   √  79 
3 Saeful Anwar                         0 
4 Suki  √     √    √    √   √     √  66,6 
5 Torihin  √     √    √     √   √    √  79 
6 Fitriyanti   √    √    √    √    √     √ 79 
7 Abdul Kholik S  √     √   √     √   √     √  62,5 
8 Agus Setiawan   √    √    √     √    √    √ 87,5 
9 Casniyah  √     √   √     √   √     √  66,6 
10 Devi Lusiana   √    √     √   √     √   √  87,5 
11 Jeni    √   √     √   √     √    √ 91,6 
12 Hendri Agus R.   √     √   √    √    √    √  79 
13 Irwan Irawan  √     √    √    √    √    √  75 
14 Rina susanto   √    √    √     √    √    √ 87,5 
15 Saefullah  √     √   √    √    √     √  58,3 
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16 Tianingsih   √    √    √     √   √    √  79 
17 Akh. Sofyan  √     √   √     √   √     √  62,5 
18 Ade Yusuf  I    √    √    √   √     √   √  91,6 
19 Aldi Setiawan                         0 
20 Anah Sofiyah   √     √   √     √    √   √  87,5 
21 Anita   √    √    √    √    √     √ 79 
22 Cika Putri Ayu  √     √    √    √    √    √  70,8 
23 Desi    √    √    √    √     √   √  79 
24 Diah Puji Astuti   √    √     √   √    √     √ 83,3 
25 Diana Sari  √     √    √    √    √    √  70,8 
26 Didik Dimas M.   √    √    √   √    √     √  66,6 
27 Dinda Indri S.   √     √   √     √    √   √  91,6 
28 Dinda Setiani   √    √    √    √     √   √  79 
29 Eka Safitri  √     √    √    √    √     √ 79 
30 Faisal Ofani   √     √   √     √    √    √ 91,6 
31 Heni Y.                         0 
32 Faisal R.   √    √    √    √    √    √  75 
33 Ilham Nurhadi   √     √    √   √     √    √ 91,6 
34 Imam Mustofa    √     √    √   √     √    √ 91,6 
35 Indra soleh  √     √   √    √    √     √  62,5 
36 Jihan Nuraeni  √     √    √    √    √    √  75 
37 Lili Nur Indah S   √    √    √    √    √    √  79 



223 
 

 

Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
E. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
F. Kerja sama siswa pada saat kerja kelompok. 

 Kluwut,  26 April 2012 

 Observer 

 

 

 

 Zella Rosita 

  1402408003 

 

  

38 Nova Auliatul   √    √    √     √    √    √ 91 

Jumlah Siswa 0 1
2 21 2 0 0 28 7 0 5 24 6 0 3 24 8 0 7 14 14 0 0 23 12 35 

Jumlah Nilai 95 112 106 110 112 117 2758,3 
Rata-rata 2,71 3,2 3,02 3,1 3,2 3,34 78,81 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
PERTEMUAN II SIKLUS II 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Nilai 

 A B C D E F 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 Abdul Kholik   √    √    √     √   √     √ 83,3 
2 Nur Asikin   √     √   √    √     √    √ 87,5 
3 Saeful Anwar  √     √   √    √    √     √  58,3 
4 Suki   √    √    √    √    √    √  75 
5 Torihin   √    √    √    √    √    √  75 
6 Fitriyanti   √    √    √    √    √    √  75 
7 Abdul Kholik    √    √    √    √    √     √ 79 
8 Agus S.    √    √   √    √     √   √  87,5 
9 Casniyah   √    √    √    √   √     √  70,8 
10 Devi Lusiana   √     √    √   √     √    √ 91,6 
11 Jeni   √     √    √    √    √   √  91,6 

12 Hendri Agus 
Riyanto    √    √   √    √     √    √ 91,6 

13 Irwan Irawan   √    √    √    √    √    √  75 
14 Rina susanto   √     √   √     √    √   √  87,5 
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15 Saefullah  √     √    √    √   √     √  66,6 
16 Tianingsih   √    √    √    √    √    √  75 
17 Akh. Sofyan  √     √   √     √    √    √  66,6 
18 Ade Yusuf I.    √    √   √    √     √    √ 91,6 
19 Aldi Setiawan                         0 
20 Anah Sofiyah   √    √    √    √   √ √     √ 83,3 
21 Anita    √    √    √  √     √     √ 91,6 
22 Cika Putri A   √    √    √    √    √    √  79 
23 Desi    √    √    √   √     √    √  75 
24 Diah Puji A.   √     √   √    √    √     √ 87,5 
25 Diana Sari   √    √    √   √     √    √  75 
26 Didik Dimas    √    √    √  √     √      √ 70,8 
27 Dinda Indri S.    √    √   √    √     √   √  91,6 
28 Dinda Setiani   √    √    √     √    √   √  83,3 
29 Eka Safitri   √    √    √    √    √    √  75 
30 Faisal Ofani   √     √    √   √     √    √ 91,6 
31 Heni Y.                         0 
32 Faisal R.   √    √    √    √    √     √ 79 
33 Ilham Nurhadi   √     √   √    √     √    √ 87,5 
34 Imam Mustofa     √    √    √   √     √    √ 95,8 
35 Indra soleh   √    √    √    √    √    √  75 
36 Jihan Nuraeni                         0 
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Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
B. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
E. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
F. Kerja sama siswa pada saat kerja kelompok. 

 Kluwut,  27 April 2012 

 Observer 

 

 

 Zella Rosita 

 1402408003 

37 Lili Nur Indah    √     √   √    √    √     √ 83,3 
38 Nova Auliatul    √   √    √     √    √   √  87,5 

Jumlah Siswa 0 6 25 7 0 0 21 14 0 2 28 5 0 2 24 9 0 4 18 13 0 0 20 15 35 
Jumlah Nilai 109 119 108 112 114 120 2841,6 
Rata-rata 3,11 3,4 3,09 3,2 3,26 3,43 81,19 
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Lampiran 35 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 
Aspek yang diamati    1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru  

 

Nilai butir 1 = A  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan  

hasil kerjanya 

       Nilai butir 2 = B  

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan  

tanggapan / tanggapan 

       Nilai butir 3 = C  

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru 

       Nilai butir 4 = D  

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan oleh guru 

       Nilai butir 5 = E  

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok  

Nilai butir 6 = F  
 
 
 
 
 

√ 

3,00 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

3,20 

3,03 

3,14 

3,20 

3,34 
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Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

TK =  x 100%    

 =  
 

 
Kluwut, 26 April 2012 

        Observer 
  

 

 

Zella Rosita 

1402408003 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

Aspek yang diamati    1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

Nilai butir 1 = A  

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan  

hasil kerjanya      

Nilai butir 2 = B   

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan  

tanggapan / tanggapan     

Nilai butir 3 = C  

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan guru     

Nilai butir 4 = D  

5. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas  

yang diberikan oleh guru     

Nilai butir 5 = E  

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

Nilai butir 6 = F  

 

 

 

 

 

 

√

√ 

√

√

√

√

3,11 

3,40 

3,09 

3,20 

3,26 

3,43 
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Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

 

TK =  x 100%     
 
 
=      

  
Kluwut, 27 April2012 
Observer 

 

 

 

Zella Rosita 

1402408003 
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Lampiran 36 
 

REKAPITULASI HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
PERTEMUAN I DAN 2 SIKLUS II 

No. Aspek yang diamati Pertemuan 
1 2 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 75 77,86 

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 
kerjanya 80 85 

3. 
Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 

/ tanggapan 75,71 77,14 

4. 
Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru 78,57 80 

5. 
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru 80 81,43 

6. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 83,57 85,71 

Rata-rata 78,81 81,19 

Rata-rata aktivitas hasil belajar siswa 80 

 
 
  Kluwut, 03 Mei 2012 

   Peneliti 

 

 

  

   Zella Rosita 

  1402408003 
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Lampiran 37 
 

HASIL OBSERVASI 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 1  2 3  4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)     

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.5 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA 

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 1 

6. TANGGAL : 26 April 2012 

√

√

3,5 

√

√

√

3,3 



233 
 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran  

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1  Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,8 

3,5 

4 

4 
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =   

 

 
                                              

Kluwut, 26 April 2012 

Observer 

    
 
 
 
       Susilowati,S.Pd 
       NIP. 19630506 198304 004 
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HASIL OBSERVASI 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 1  2 3  4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)     

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

 

       Rata-rata butir 2 = B 

 

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA 

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 2 

6. TANGGAL : 27 April 2012

√

√

4 

√

√

√

3,66 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.6 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.7 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran  

3.8 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.9 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.10 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,66 

3,5 

4 

3,5 
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =   

 

 
                                              

Kluwut, 27 April 2012 

       Observer 

    
 
 
 
       Susilowati,S.Pd 
       NIP. 19630506 198304 004 
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Lampiran 38 
 

HASIL OBSERVASI 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

 PELAKSANAN PEMBELAJARAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1 2 3  4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                    

      Rata-rata butir 1 = P 

√

√

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA  

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04  

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 1 

6. TANGGAL : 26 April 2012 

4 
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam uruatan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

        Rata-rata butir 2 = Q 

3 Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  

       Rata-rata butir 3 = R 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,5 

3,2 
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4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = S 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

5.1    Menyampaikan tujuan pembelajaran  

dan memotivasi siswa belajar 

5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 

5.3 Penomoran 

5.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan 

bersama dalam kelompoknya 

5.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

5.6 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

5.7 Membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6 
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5.8 Memberi penghargaan kepada siswa  

sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 

dalam kelompok  

      Rata-rata butir 5 = T        

 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

      Rata-rata butir 6 = U 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

       Rata-rata butir 7 = V 

                                                         Kluwut, 26 April 2012 

Nilai APKG II  

 P + Q + R + S + T + U + V 
  =                    
                           7 

Observer, 

 

 

Susilowati,S.Pd 

NIP. 19630506 198304 2 004 

 
 

 
 

√

√

√

√

√

√

√

4 

3,5 

3,25 
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HASIL OBSERVASI 
ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

 PELAKSANAN PEMBELAJARAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

        1 2 3  4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                       Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 

√

√

√

 
1. NAMA GURU :  ZELLA ROSITA  

2. SEKOLAH : SD NEGERI KLUWUT 04  

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS : V 

5. SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 2 

6. TANGGAL : 27 April 2012 

4 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam uruatan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

         Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

Siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

                       Rata-rata butir 3 = R 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,66 

3,4 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

6.1 Menyampaikan tujuan pembelajaran  

dan memotivasi siswa belajar 

6.2 Menjelaskan materi pembelajaran 

6.3 Penomoran 

6.4 Mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan 

bersama dalam kelompoknya 

6.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

6.6 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

6.7 Membimbing siswa untuk membuat 

Kesimpulan 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6 
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6.8 Memberi penghargaan kepada siswa  

sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 

dalam kelompok Rata-rata butir 5 = T        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

                                                         

 

                                                       Kluwut, 27 April 2012 

Nilai APKG II  

 P + Q + R + S + T + U + V 
  =                    
                           7 

 

Observer, 

 

 

Susilowati,S.Pd 

NIP. 19630506 198304 2 004

√

√

√

√

√

√

√

3,75 

3,5 

3,5 
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Lampiran 39 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

DALAM MEMBUAT RPP SIKLUS II 

 

No. Aspek yang diamati 
 Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan kompetensi dasar / indikator. 3,5 4 

2. 
Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran dan sumber belajar. 
3,3 3,66 

3. Merencanakan skenario kegiatan. 3,8 3,66 

4. Merancang pengelolaan kelas. 4 3,5 

5. 
Merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat 

penilaian. 
3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 4 4 

Jumlah  22,1 22,32 

Rata-rata  3,68 3,72 

Rata-rata siklus II 3,7 

Nilai APKG I 92,5 

     

   Kluwut, 01 Mei 2012 

Observer   Peneliti 

 

 

Susilowati, S.Pd   Zella Rosita 

19630506 198304 2 004   1402408003 
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Lampiran 40 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No. Aspek yang diamati  Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 4 4 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3,5 3,66 

3. Mengelola interaksi kelas. 3,2 3,4 

4. 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar. 
3,6 3,6 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 4 3,75 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru / calon guru. 3,25 3,5 

Jumlah  25 25,41 

Rata-rata  3,57 3,63 

Rata-rata siklus II 3,6 

Nilai APKG II 90 

 

   Kluwut, 01 Mei 2012 

Observer   Peneliti 

 

 

Susilowati, S.Pd   Zella Rosita 

19630506 198304 2 004   1402408003 
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Lampiran 41 
 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU  
SIKLUS II 

 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir 

1. APKG I 92,5 1 92,5 

2. APKG II 90 2 180 

Jumlah  3 272,5 

Nilai Performansi 90,83 

 
   Kluwut, 01 Mei 2012 

Observer   Peneliti 

 

 

Susilowati, S.Pd   Zella Rosita 

19630506 198304 2 004   1402408003 
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Lampiran 42 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 

SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 
Alamat: Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes 

 
SURAT IZIN PENELITIAN 

Nomor : ........./ ............... / 2012 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  WAMTO, S.Pd 
NIP                   :  19600220 198201 1 004 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 

 
Memberikan izin untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian 
tindakan kelas  (PTK) kepada: 
 

Nama :  ZELLA ROSITA 
NIM :  1402408003 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 
 
 
Kluwut, 10 April 2012 

      Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Wamto, S.Pd 
NIP. 19600220 198201 1 004 
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Lampiran 43 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 

SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 
Alamat: Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes 

 
SURAT KETERANGAN MENGAJAR  

Nomor : ........./ ............... / 2012 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  WAMTO, S.Pd 
NIP                   :  19600220 198201 1 004 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  ZELLA ROSITA 
NIM :  1402408003 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar: 
Pernah mengajar sejak 18 Juli 2011 sampai 7 Mei 2012 di SD Negeri Kluwut 04, 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 

Kluwut,7 Mei 2012 
      Kepala Sekolah 
 
 
 
 

     
 Wamto, S.Pd 

    NIP. 19600220 198201 1 004 
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Lampiran 44 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 
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