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ABSTRAK 

Lutfiana, Sucy. 2013. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Materi 
Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Metode Course Review Horay 
pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten 
Cilacap. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Mur Fatimah, 
S.Pd, M.Pd, pembimbing II:   Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 

 
Kata Kunci: Pengelolaan sumber daya alam, metode course review horay 
   

Kegiatan pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 
Kabupaten Cilacap masih berpusat pada guru. Guru belum menggunakan metode 
belajar inovatif yang kreatif dan menarik. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa 
masih relatif rendah dalam pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar siswa 
yang rendah. Tindakan untuk memecahkan permasalahan agar dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa adalah 
menerapkan metode course review horay dalam pembelajaran IPA materi 
pengelolaan sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 
Kabupaten Cilacap. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari 4 tahap meliputi tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan, serta tahap refleksi. 
Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian 
berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes merupakan hasil perolehan tes formatif 
pada tiap pertemuan. Sedangkan data hasil non tes merupakan hasil pengamatan 
melaui lembar pengamatan performansi guru dan lembar pengamatan aktivitas 
siswa. 

Nilai performansi guru mengalami peningkatan sebesar 6,8 dari siklus I ke 
siklus II. Pada siklus I nilai akhir performansi guru adalah 86,9 (A). Sementara 
itu, siklus II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi 93,7 (A). 
Peningkatan performansi guru, berdampak positif bagi aktivitas belajar siswa. 
Pada siklus I persentase aktivitas beajar siswa mencapai 74,8%  dengan kriteria 
tinggi. Kemudian pada siklus II persentase keaktifan meningkat sebesar 16,1% 
yaitu menjadi 90,9% dengan ktiteria sangat tinggi. Pengaruh aktivitas belajar 
siswa berbanding lurus hasil belajar siswa. Sedangkan  persentase ketuntasan 
belajar siswa (ketuntasan klasikal) meningkat dari 75,5% di siklus I menjadi 
84,4% disiklus II. Seluruh presentase ketuntasan klasikal tersebut telah memenuhi 
indikator keberhasilan dengan kriteria minimum 75%. Maka dari itu, guru kelas 
IV disarankan supaya dapat menerapkan metode course review horay dalam 
kegiatan pembelajaran, untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan 

awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah pertama. Pendidikan pada jenjang sekolah dasar 

sangat penting bagi siswa, karena merupakan bekal awal bagi siswa untuk 

menghadapi tuntutan-tuntutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

Keberhasilan di masa mendatang banyak ditentukan oleh bagaimana kemampuan 

siswa saat di sekolah dasar.  

Dalam pelaksanaan pendidikan khususnya tingkat sekolah dasar, pemerintah 

beberapa kali menyempurnakan kurikulum yang ada supaya kualitas pendidikan 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mulai dari kurikulum SD tahun 1968 

hingga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diberlakukan pada 

masa sekarang. Pemerintah berusaha untuk menyesuaikan bentuk kurikulum 

seiring kondisi dan tuntutan zaman, karena kurikulum dianggap sebagai penentu 

masa depan anak bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab 

I Pasal 1 Nomor 2 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
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Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Oleh sebab itu 

kurikulum mengalami penyempurnaan sepanjang tahun supaya generasi bangsa 

memiliki kualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan zaman, dimana ilmu 

pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat pada 

periode ini. 

Kurikulum memiliki beberapa komponen yang bisa menjadi tolak ukur 

keberhasilan. Salah satu komponen tersebut adalah strategi pembelajaran. Nana 

Sudjana dalam Hermawan (2010: 1.23) menjelaskan bahwa strategi pada 

hakikatnya adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran 

melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Strategi pembelajaran 

merupakan tindakan nyata guru dalam proses pembelajaran yang didalamnya 

terkandung metode, teknik dan sebagainya. Penggunaan strategi dalam 

pembelajaran membutuhkan guru dan siswa sebagai pelaksana dalam menerapkan 

metode, teknik, dan perangkat lain dalam proses pembelajaran. 

Guru memiliki peran penting dalam pembelajaran, guru tidak hanya 

bertugas untuk menyampaikan materi kepada siswa. Peranan guru menurut 

Slameto (2010: 97) yaitu memberikan dorongan, bimbingan, dan fasilitas belajar 

bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru berperan dan bertanggung jawab 

langsung dalam keberhasilan siswa. Peran guru lebih dominan untuk menciptakan 

suasana belajar yang kondusif dalam proses pembelajaran supaya tujuan 

pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Maka dari itu guru 

harus memperhatikan pelaksanaan tugasnya pada saat pembelajaran dengan baik. 
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Guru dalam melaksanakan tugasnya menurut Suharsimi dalam Suwardi 

(2007: 6) harus memilki tiga kompetensi yaitu kompetensi profesional yang 

merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi dan cara penyampaian 

materi, kompetensi personal yang tercermin pada sikap dan tingkah laku guru 

yang mantap dan bersahaja, dan kompetensi sosial yang meliputi kemampuan 

komunikasi sosial guru dengan siswa, teman sejawat maupun masyarakat. 

Kompetensi-kompetensi tersebut perlu diperhatikan dengan seksama oleh guru 

karena dengan memenuhi kompetensi-kompetensi diatas, tanggung jawab guru 

terhadap perannya dapat berjalan dengan teratur dan maksimal.  Penelitian 

Pederson (1960) dan Zahran (1967) dalam Slameto (2010: 184) mengungkapkan 

bahwa guru mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan konsep diri 

siswa, guru dapat meningkatkan ataupun menekannya. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa tujuan belajar dalam diri siswa dapat berlangsung dengan 

baik dipengaruhi oleh pelaksaan tugas dan peran guru, begitu pula dengan guru 

SD. Untuk dapat melaksanakan tujuan belajar dengan baik pada diri siswa, maka 

guru harus memahami karakteristik siswa SD. 

Siswa sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap akhir periode 

praoperasional hingga awal periode operasional formal sesuai dengan pembagian 

tahap perkembangan kognisi individu menurut Piaget dalam Soeparwoto (2007: 

85). Siswa SD kelas rendah masih sulit untuk dapat bersosialisasi dengan orang 

lain, maka dari itu guru perlu mengembangkan jiwa sosial anak melalui proses 

pembelajaran. Diawali dengan  mengenalkan siswa dengan teman baru, proses 

sosialisasi harus dilaksanakan oleh guru. Pemikiran siswa SD masih bersifat 
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konkret belum menangkap hal yang abstrak. Oleh karena itu apabila dalam proses 

pembelajaran guru mengggunakan metode ceramah semata, itu akan memberikan 

gambaran yang sulit kepada siswa untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya 

adalah siswa mulai mengembangkan pikiran formalnya, mereka bisa mencapai 

rasio dan dapat menggunakan abstraksi. Melibatkan mereka untuk aktif dalam 

suatu kegiatan akan memberikan akibat yang lebih positif. Umur siswa sekolah 

dasar masih tergolong pada usia akhir anak-anak seperti yang dijelaskan dalam 

Rifa’i dan Anni (2009: 68). Siswa sekolah dasar ada pada usia yang senang 

berkelompok dan bermain bersama dengan teman-temannya. Supaya guru dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan baik maka guru perlu memperhatikan kondisi 

siswa sekolah dasar yang telah dijelaskan di atas. Guru perlu menggunakan 

metode yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. 

Metode menurut Hamid (2011: 20) adalah jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan. Arifin dalam Hamid (2011: 20) menyebutkan bahwa metode 

adalah cara melaksanakan strategi. Jadi metode merupakan bagian dari strategi, 

metode merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran supaya 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terdapat banyak metode pembelajaran yang 

inovatif yang dikembangkan oleh para ahli. Guru dapat memilih metode tersebut 

untuk diterapkan dalam pembelajaran. Selain metode pembelajaran, guru juga 

membutuhkan media sebagai perantara penyampaian materi pembelajaran untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 
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Media pembelajaran menurut Miarso (1980) dalam Hermawan, dkk (2010: 

11.18) adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga siswa terdorong untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. Selain metode, media juga digunakan oleh 

guru sebagai rangsangan bagi siswa supaya lebih termotivasi untuk melaksanakan 

proses pembelajaran. Pemilihan jenis metode dan media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan seluruh aspek pembelajaran seperti kemampuan guru, 

karakteristik siswa, dan mata pelajaran yang akan disampaikan. Perbedaan mata 

pelajaran dapat memberikan dampak pada penggunaan metode pembelajaran yang 

berbeda juga. Salah satu mata pelajaran sekolah dasar yang membutuhkan metode 

dan media pembelajaran inovatif yaitu mata pelajaran IPA. 

Wahyana dalam Trianto (2012: 136) menyatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembanganya tidak hanya 

ditandai oleh fakta, tetapi oleh adanya metode atau sikap ilmiah. Jadi materi IPA 

berkaitan erat dengan keadaan alam yang ada pada lingkungan sekitar siswa 

seperti pelestarian lingkungan, mahluk hidup, peristiwa alam dan sebagainya. 

Pelaksanaan pembelajaran  IPA harus menggambarkan kondisi alam yang 

sebenarnya. Hal tersebut perlu dilakukan supaya tidak terjadi miskonsepsi atau 

kesalahpahaman siswa terhadap materi pelajaran IPA yang disampaikan oleh 

guru. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Siswa SD yang tidak 

dapat memahami konsep-konsep IPA dengan baik akan mengalami kesulitan 

dalam menguasai materi IPA. Lama-kelamaan mereka akan merasa bosan dan 
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mala untuk mengikuti pembelajaran IPA. Mereka menganggap materi pelajaran 

IPA sebagai materi pelajaran yang sulit, padahal materi IPA sangat erat kaitannya 

dengan lingkungan sekitar siswa SD. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa kelas IV SD Negeri 

Sindangbarang 02 diperoleh hasil bahwa mata pelajaran IPA dianggap sebagai 

mata pelajaran yang sulit dan membosankan karena banyak materi hafalan. 

Konsep-konsep  dalam materi IPA seringkali menimbulkan miskonsepsi siswa. 

Mereka salah mengartikan apa yang dijelaskan oleh guru karena mereka kurang 

memahami materi yang diajarkan dengan sungguh-sungguh. Siswa malas belajar 

dan kurang memperhatikan materi pelajaran. Permasalahan tersebut dapat 

disebabkan berbagai faktor, baik dari pihak guru maupun siswa. Faktor yang 

timbul dari siswa seperti kemampuan intelektual, kurangnya motivasi belajar, dan 

aktivitas belajar siswa rendah. Peranan siswa dalam pembelajaran menjadi sangat 

penting, karena tujuan dari proses pembelajaran adalah pembentukan generasi 

penerus yang berkualitas. Generasi penerus tersebut tidak dapat terbentuk dengan 

baik apabila pelaksanaan pembelajaran didominasi oleh  peran guru. Apabila hal 

tersebut terjadi, siswa menjadi pasif dalam pembelajaran, siswa hanya berperan 

sebagai pendengar. Keadaan tersebut akan membuat siswa merasa bosan sehingga 

siswa melakukan aktivitas lain untuk menghilangkan kebosanannya seperti 

dengan bermain, berbincang-bincang bahkan mengantuk dan tidur.  

Peneliti memperoleh data berupa dokumen nilai SD tahun pelajaran 2011/ 

2012 bahwa lebih dari 50% siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 

Kabupaten Cilacap pada mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya 
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alam belum tuntas KKM. Padahal KKM yang telah ditentukan oleh SD masih 

terbilang rendah, yaitu 63. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak 

Ngadino S. Pd dapat diambil kesimpulan bahwa beliau masih menggunakan 

metode ceramah dan pemberian tugas dalam pembelajaran. Guru enggan untuk 

menggunakan metode yang inovatif, aktif, dan interaktif karena mereka 

beranggapan metode tersebut sulit dan repot untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada tingkat 

pemahaman siswa terhadap suatu ilmu pengetahuan, bahkan siswa putus sekolah. 

Permasalahan tersebut bukan sekedar isu melainkan permasalahan yang 

benar-benar muncul. Berdasarkan permasalahan siswa tersebut maka guru sebagai 

pemimpin pembelajaran perlu memperhatikan faktor-faktor dalam dirinya yang 

menyebabkan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran seperti  penguasaan 

materi pelajaran, penciptaan kondisi belajar, dan cara penyampaian materi. Guru 

harus merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin. Pembelajaran yang 

efektif dan efesien adalah pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang telah 

disusun, pembelajaran yang membuat siswa berkembang dalam berbagai aspek. 

Aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sangat tidak 

diharapkan apabila siswa hanya sebagai pendengar pasif pada proses 

pembelajaran. Hal tersebut membuat kemampuan siswa tidak berkembang. Guru 

dapat melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

diatas, seperti penataan ruang belajar, penggunaan media, penggunaan metode, 

dan sebagainya.  
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Beberapa metode inovatif yang dimunculkan oleh beberapa ahli sangat 

kreatif dan menarik. Dari beberapa metode yang ada seperti time game 

tournament, jigsaw, STAD, bamboo dancing, course review horay, dan 

sebagainya. Setelah peneliti mempelajari beberapa metode tersebut, maka peneliti 

memilih metode course review horay  untuk diterapkan dalam pembelajaran kelas 

IV mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. Course review 

horay menurut Andhini (2011) adalah suatu model pembelajaran dengan 

pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan 

pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau 

kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus berteriak horay atau 

menyanyikan yel-yel kelompoknya (http://planetmatematika.blogspot.com). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka course review horay merupakan salah satu 

metode pembelajaran aktif yang menyenangkan dan bersifat gembira. 

Pembelajaran menggunakan metode course review horay sederhana tetapi 

menarik. Melalui penggunaan metode ini, pembelajaran yang dilaksanakan guru 

tidak lagi didominasi oleh ceramah. Guru akan lebih kreatif, inovatif dan 

menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Kegiatan guru yang semula didominasi ceramah akan lebih variatif dengan adanya 

tugas kelompok, permaianan, dan kompetisi. Suasana pembelajaran akan 

menciptakan keserasian bagi perkembangan otak kanan dan kiri guru dan siswa. 

Variasi pembelajaran melalui metode course review horay yang dilaksanakan oleh 

guru menunjukan peningkatan performansi guru. Melalui metode course review 

horay yang dilaksanakan oleh guru, maka siswa akan memilki peran yang lebih 
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pada proses pembelajaran. Siswa akan termotivasi aktif belajar melalui kerjasama, 

kompetisi, dan permainan yang tentunya tetap pada konteks materi pembelajaran. 

Keaktifan siswa sangat diperlukan karena siswa yang pasif cenderung memiliki 

hasil belajar yang rendah. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh Suprijono (2010: 

129) menggambarkan metode course review horay yang memancing keaktifan 

belajar siswa melalui kompetisi kelompok yang dikemas dengan permainan yang 

menarik dan gembira. Selain hasil belajar yang meningkat, metode pembelajaran 

ini juga dapat memberikan dampak positif bagi aktivitas belajar siswa seperti 

sikap tolong menolong, bekerjasama, berani mengutarakan pendapat, berani 

berkompetisi, dan sebagainya. Selain itu metode course review horay merupakan 

metode yang sederhana untuk dilaksanakan, sehingga guru tidak perlu merasa 

sulit dan direpotkan dalam penerapan metode ini. Meskipun metode ini memiliki 

tahap pelaksanaan yang sederhana, metode ini memiliki daya tarik besar untuk 

diterapkan dalam  pembelajaran. Selain metode pembelajaran, untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pengelolaan sumber daya alam 

guru membutukan media pembelajaran. Media pembelajaran juga diperlukan 

untuk menghindari miskonsepsi pada materi pengelolaan sumber daya alam. 

Media pembelajaran yang cocok digunakan untuk menggambarkan materi 

pengelolaan sumber daya alam secara nyata dalam mata pelajaran IPA adalah 

bentuk media pembelajaran audio visual seperti video. Video merupakan media 

pembelajaran modern yang efektif dan efesien. Penggunaan video dalam 

pembelajaran mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPA, 
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selain karena isi dari video tersebut adalah penggambaran nyata materi IPA, video 

dapat menarik perhatian siswa melalui efek gambar dan suara yang ditampilkan. 

Kenyatan-kenyataan diatas menarik perhatian peneliti untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dengan mengadakan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

melalui Metode Course Review Horay pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap”. 

 
1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Perumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan metode course review 

horay untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

materi pengelolaan sumber daya alam pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap?” 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, untuk 

memecahkan masalah tersebut peneliti akan menerapkan metode course 

review horay untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten 

Cilacap pada materi pengelolaan sumber daya alam. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran IPA SD melalui perbaikan dan peningkatan 

profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan 

metode belajar yang inovatif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian juga memiliki tujuan khusus yang 

hendak dicapai diantaranya meningkatkan: 

(1) Performansi guru pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya 

alam pada siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02. 

(2)  Aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten 

Cilacap pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

(3) Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten 

Cilacap pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Siswa 

(1) Siswa menjadi lebih semangat dan tidak mudah jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran. 

(2) Siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

(3) Mengembangkan sikap kerja sama antar siswa. 

(4) Siswa lebih menyukai pelajaran IPA. 
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(5) Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pengelolaan sumber daya 

alam. 

(6) Meningkatkan hasil belajar para siswa pada materi pengelolaan sumber daya 

alam. 

1.4.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan pengetahuan pada guru mengenai metode course review horay. 

(2) Guru lebih tertarik untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif. 

(3) Mendorong  semangat guru untuk meningkatkan kinerjanya sebagai profesi. 

(4)  Guru termotivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kualitas 

kerja guru. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan ilmu pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah tersebut. 

(2) Meningkatnya kualitas guru dan siswa yang dapat meningkatkan kualitas 

sekolah karena hasil belajar siswa-siswinya meningkat. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

(1) Menambah wawasan peneliti mengenai penerapan metode course review 

horay dalam pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

(2) Mengetahui tingkat keberhasilan penerapan metode course review horay pada 

materi pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 

Kabupaten Cilacap. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilaksanakan. Teori yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

merupakan teori para ahli dalam bidangnya, yang diperoleh peneliti melalui 

berbagai sumber. Teori yang dijadikan acuan penelitian meliputi teori belajar, 

mengajar, dan pembelajaran, performansi guru, aktivitas siswa, hasil belajar, 

karakteristik siswa SD, hakikat pembelajaran IPA di SD, materi pengelolaan 

sumber daya alam, media audio visual, metode pembelajaran, cooperative 

learning, course review horay, penerapan course review horay pada pembelajaran 

IPA materi pengelolaan sumber daya alam. Teori-teori tersebut akan dijelaskan 

dengan menyertakan tokoh ahli sebagai pencetus teori dalam sumber yang 

diperoleh peneliti.  

2.1.1 Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran 

Belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan proses penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan 

berkesinambungan. Perwujudan pendidikan secara nyata dapat dilaksanakan 

melalui pelaksanaan belajar, mengajar dan pembelajaran. Untuk mengetahui 

bagaimana keterkaitan antara ketiga hal tersebut, maka pembahasan mengenai 

belajar, mengajar, dan pembelajaran perlu dipahami secara baik dan bertahap. 
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Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Harold Spears dalam Suprijono (2010: 2) mendefinisikan 

bahwa belajar merupakan mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar dan mengikuti arah tertentu.  Slavin dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri individu 

yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Sedangkan menurut Morgan et. al. 

dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) belajar merupakan perubahan relatif permanen 

yang terjadi karena dari praktek atau pengalaman. Setelah memahami pengertian 

belajar menurut beberapa ahli tersebut maka dapat dipahami bahwa pengalaman 

merupakan unsur yang penting dalam belajar. 

Pengalaman menjadi sebab utama terbentuknya perubahan perilaku yang 

bersifat permanen pada diri seseorang. Untuk mengetahui lebih mendalam 

mengenai unsur belajar, Rifa’i dan Anni (2009: 82-3) menyatakan bahwa konsep 

belajar memiliki tiga unsur utama: 

2.1.1.1 Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

Perilaku berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh 

perilaku yang tampak adalah berbicara, menulis, membaca dan sebagainya. Untuk 

mengetahui bahwa orang tersebut telah melaksanakan belajar atau belum dapat 

diamati melalui perubahan perilaku yang dialami oleh orang tersebut. Seseorang 

yang telah belajar akan mengalami perbedaan perilaku dibandingkan sebelum dia 

belajar. 
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2.1.1.2 Perubahan perilaku tersebut didahului oleh proses pengalaman 

Sebelum tejadi perubahan perilaku diperlukan sebuah sebab mengapa 

perubahan perilaku tersebut dapat terjadi. Sebab tersebut adalah pengalaman yang 

dilalui oleh orang tersebut. Pengalaman yang menghasilkan perubahan perilaku 

meliputi pengalaman fisik, psikis dan sosial. 

2.1.1.3 Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen 

Perubahan perilaku dikatakan sebuah hasil belajar apabila perubahan 

perilaku tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata seseorang. Salah satu 

contohnya adalah cara seseorang dalam berpakaian yang berakar dari pengalaman 

masa lalu atau dari belajar di masa lampau, kemudian cara berpakaian tersebut 

diterapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut menandakan bahwa 

perubahan perilaku dari hasil belajar bersifat permanen. 

Belajar  merupakan proses perubahan perilaku yang dialami seseorang 

karena adanya pengalaman yang diperoleh, melalui pengalaman tersebut yang 

diperoleh baik secara langsung maupun berasal dari pengalaman orang lain yang 

dia ketahui dengan benar. Pengalaman akan menimbulkan perubahan perilaku 

yang bersifat permanen dan dirasakan secara sadar oleh individu tersebut. 

Perubahan perilaku tersebut nantinya diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-

hari. Perubahan perilaku yang terjadi dalam proses belajar disebabkan oleh 

pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Perubahan individu bukan disebut belajar 

apabila disebabkan oleh obat-obatan, adaptasi, penginderaan, kekuatan mekanik, 

pertumbuhan, dan kematangan fisik, karena hal-hal tersebut bukan merupakan 

pengalaman. Contoh dari perubahan individu yang bukan berasal dari pengalaman 
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adalah penggunaan multivitamin, isu, perubahan tinggi badan, dan pertambahan 

berat badan. 

Contoh dari perubahan perilaku yang diperoleh karena suatu pengalaman 

dalam proses belajar adalah cara makan seseorang. Cara makan seseorang 

merupakan hasil dari proses belajar yang dia peroleh berdasarkan pengalaman 

masa lalu yang diperoleh secara langsung. Individu tersebut melihat saat ibu 

menyuapi makanan padanya. Berawal dari pengalaman tersebut si individu akan 

mulai belajar untuk meniru dan melaksanakan cara makan tersebut secara 

permanen dalam kehidupannya. Oleh sebab itu untuk membentuk perubahan 

perilaku dengan baik perlu adanya proses yang disebut dengan mengajar seperti 

yang dilakukan si ibu. Gambaran mengajar yang dilaksanakan oleh si ibu 

merupakan proses penyampaian yang dapat menimbulkan perubahan perilaku 

melalui cara tertentu. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai mengajar 

dalam pendidikan ada beberapa pengertian mengajar menurut beberapa sumber 

dalam Slameto (2010: 29) antara lain adalah: 

(1) Definisi lama menyatakan bahwa mengajar merupakan penyerahan 

kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan kepada anak 

didik kita atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi 

berikut sebagai generasi penerus. 

(2) Menurut DeQueliy dan Gazali mengajar adalah menanamkan pengetahuan 

pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. 

(3) Definisi mengajar di negara-negara modern adalah bimbingan kepada 

siswa dalam proses belajar. 
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Berdasarkan beberapa pengertian mengajar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mengajar adalah cara yang dirancang oleh guru atau pendidik dengan 

sebaik mungkin supaya proses belajar dapat menghasilkan perubahan perilaku 

siswa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seperti contoh dalam cerita 

sebelumnya, si ibu dapat menggunakan cara modeling dan praktek secara 

langsung kepada anak supaya anak tersebut dapat mengetahui, memahami, dan 

menerapkan cara makan dengan baik dalam kehidupanya. Modeling atau praktek 

dalam cerita tersebut yang disebut dengan rancangan cara, sedangkan tujuan yang 

ingin dicapai yaitu supaya anak tersebut dapat mengetahui, memahami dan 

menerapkan cara makan yang baik dalam kehidupanya. Seluruh proses belajar dan 

mengajar akan dikemas lebih kompleks dalam satu alur yang disebut dengan 

pembelajaran. Pada pembelajaran mengandung seluruh unsur belajar dan 

mengajar yang dirancang lebih kompleks dan ditunjang oleh unsur-unsur lain 

yang lebih lengkap. 

Pembelajaran menurut Suprijono (2010: 13) berdasarkan makna lesikal 

adalah berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan mendasar pada 

istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru 

mengajar sedangkan murid belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar 

diartikan sebagai upaya guru menggorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. 

Guru mengajar dalam prespektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mempelajarinya. Pembelajaran berpusat pada siswa.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pembelajaran 

mencakup seluruh aspek atau komponen belajar seperti tujuan, model, metode, 
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media, dan sebaginya. Proses pembelajaran tidak berpusat pada guru saja, siswa 

harus turut aktif dalam pembelajaran sehingga terjalin suasana belajar yang 

interaktif antara guru dan siswa. 

2.1.2 Performansi Guru 

Untuk menyukseskan pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki peran 

penting karena seluruh pengunaan komponen pembelajaran akan dimanajemen 

oleh guru. Maka dari itu, perlu dipahami dengan baik bagaimana posisi guru 

dalam proses pendidikan dan juga tanggung jawabnya dalam menyukseskan 

proses pembelajaran. Guru merupakan sebuah profesi, seperti yang diutarakan 

oleh Muhtar dalam Suwardi (2007: 16) bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan 

untuk memperoleh nafkah, baik pekerjaan yang membutuhkan keahlian maupun 

pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Guru merupakan bentuk pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh penghasilan, maka berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa guru merupakan suatu profesi. 

Dirto Hadi Susanto dalam Suwardi (2007: 17)  menyatakan bahwa profesi 

tidak hanya suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, namun profesi juga 

membutuhkan suatu keahlian khusus yang berkualitas untuk melayani dan 

mengabdi terhadap kepentingan umum. Guru sebagai profesi tidak hanya 

bertujuan untuk memperoleh penghasilan, namun pada dasarnya guru merupakan 

sebuah tanggungjawab yang diemban seseorang untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Maka dari itu tidak semua orang dapat menjadi guru. Guru sebagai profesi 

membutuhkan keahlian khusus, sehingga untuk menjadi seorang guru dibutuhkan 
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proses yang pendidikan tertentu. Hal ini dipertegas oleh Robert W. Richey dalam 

Suwardi (2007: 18) yang mengemukakan bahwa syarat profesi yaitu: 

(1) Lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadi. 

(2) Seorang profesi yang profesional akan meluangkan waktu yang panjang 

untuk mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengetahuan 

spesialisasi yang mendukung keahliannya. 

(3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut dan mampu 

mengikuti perkembangan pertumbuhan jabatan. 

(4) Menuntut suatu tata aktivitas intelektual yang tinggi. 

(5) Membentuk organisasi yang dapat meningkatkan standar profesi, disiplin 

diri dalam profesi dan kesejahteraan anggotanya. 

(6) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. 

(7) Memandang profesi sebagai suatu karakter hidup dan memandang 

keanggotaan dalam profesi sebagai suatu yang permanen. 

Pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya 

profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan 

loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Pelaksanaan profesi guru dapat 

berjalan dengan baik apabila guru memperhatikan performansi guru dalam 

melaksanakan profesinya tersebut. Menurut Sudjana (2010: 18): 

Kompetensi perilaku atau performansi guru artinya kemampuan guru 
dalam berbagai keterampilan atau berperilaku seperti keterampilan 
mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, 
bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan 
menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan menyusun 
persiapan atau perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan 
administrasi kelas, dan lain-lain. 
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Performansi guru merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 

menjalankan profesi guru yang dia emban, termasuk tanggung jawab terhadap 

siswa, lembaga, masyarakat, bangsa dan negara. Performasi guru dapat 

dilaksanakan dengan baik maka guru perlu memiliki persyaratan sebagai seorang 

pendidik seperti yang diungkapkan oleh Dwi Siswoyo dalam Suwardi (2007: 20) 

sebagai berikut: 

(1) Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

(2) Mempunyai kesadaran akan tugasnya dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

(3) Rasa wajib untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

(4) Bertanggung jawab terhadap siswa. 

(5) Senantiasa meningkatkan pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan yang 

berkaitan dengan profesinya sebagai pendidik. 

(6) Membina hubungan baik dengan masyarakat dan mengikuti perkembangan 

masyarakat. 

(7) Membina nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Hal-hal diatas harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh 

pendidik  sebagai tanggung jawab untuk membentuk diri menjadi guru yang 

profesional dan dapat memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan terhadap diri 

sendiri, pekerjaan, siswa, lembaga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

 



21 
 

 
 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Setelah memahami mengenai performansi guru, selanjutnya adalah 

bagaimana aktivitas siswa. Performansi guru sangat berpengaruh terhadap 

aktivitas siswa. Performansi guru harus menciptakan suatu kegiatan yang memacu 

keaktifan siswa yang tinggi, karena aktivitas merupakan aspek penting dalam 

perkembangan belajar siswa. Pada pembelajaran tradisional, aktivitas siswa bukan 

menjadi hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru, 

karena guru dianggap sebagai penentu keberhasilan pembelajaran. Siswa hanya 

menelan mentah apa yang diberikan oleh guru. Seiring dengan perkembangan 

pendidikan, peran siswa dalam pembelajaran menjadi sangat penting. Aktivitas 

siswa diharapkan dapat lebih menonjol sehingga pembelajaran menjadi lebih 

interaktif.  

Student-centered learning can be important part of the mix of 
techniques used by engineering educators to meet the numerous 
objectives of higher education. A variety of teaching methodes, both 
innovative and traditional, also better meets the needs of student by 
recognizing and accommodating their diverse learning styles and 
preferences. (Zimmerman, et, al., 2003) 
 
Penjelasan dari pernyataan tersebut berarti bahwa keaktifan yang berpusat 

pada siswa merupakan bagian penting dari teknik yang digunakan oleh tenaga 

pendidik untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Variasi metode belajar, baik 

inovatif dan maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

dengan menghargai dan menampung berbagai gaya belajar yang mereka sukai. 

Hal ini menjelaskan bahwadalam mencapai tujuan pembelajaran, apapun strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru harus berpusat pada siswa, baik inovatif 

maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi metode 
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pembelajaran yang digunakan harus berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan 

kebutuhan serta karakteristik siswa, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ditandai dengan aktivitas 

belajar siswa yang lebih dominan pada proses pembelajaran dibandingkan 

aktivitas yang dilaksanakan oleh guru. Ada berbagai macam aktivitas belajar 

siswa seperti membaca, praktikum, berbicara, berpendapat, bekerja kelompok, dan 

sebagainya. 

Mehl-Douglass dalam Hamalik (2011: 173), yang mengemukakan tentang 

The Priciple of Activity, sebagai berikut:  

One Learns only by some activities in the neural system: seeings, 
hearing, smelling, felling, thinking, physical or motor activity. The 
learner must actively engage in the “learning”, whether it be of 
information a skill, an understanding, a habit, an ideal, an attitude, an 
interest, or the nature of a taks. 

 

Pernyataan diatas mengungkapkan bahwa suatu pembelajaran terdiri dari 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sistem pengelihatan, pendengaran, 

penciuman, perasaan, pemikiran, jasmani atau gerakan aktivitas. Pembelajar harus 

lebih giat untuk melibatkan diri dalam pembelajaran, baik dalam hal kemampuan, 

pemahaman, kebiasaan, cita-cita, sikap, minat, atau pembawaan suatu tugas. Jadi 

pelaksanaan aktivitas siswa yang dilihat dalam pembelajaran itu ada bermacam-

macam didasarkan pada respon yang diberikan siswa dalam pembelajaran. Respon 

siswa tergambar dalam bentuk pengelihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, 

pemikiran dan gerakan siswa aktif yang terjadi karena adanya kemampuan dalam 

diri siswa, pemahaman siswa terhadap pembelajaran, kebiasaan siswa, cita-cita 
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atau keinginan, dan sebagainya yang telah disebutkan diatas. Paul B. Diedrich 

membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok sebagai berikut : 

(1) Visual activities (kegiatan-kegiatan visual), seperti membaca, 

memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi percobaan pekerjaan 

orang lain. 

(2) Oral activities (kegiatan-kegiatan lisan), seperti menyatakan, merumuskan 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

(3) Listening activities (kegiatan-kegiatan mendengarkan), seperti 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

(4) Writing activities (kegiatan-kegiatan menulis), seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

(5) Drawing activities (kegiatan-kegiatan menggambar), seperti menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

(6) Motor activities (kegiatan-kegiatan motorik), seperti melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, mereparasi model, bermain, berkebun, berternak. 

(7) Mental activities (kegiatan-kegiatan mental), seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

(8) Emotional activities (kegiatan-kegiatan emosional), seperti menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan para ahli tersebut diketahui bahwa 

aktivitas siswa merupakan kegiatan siswa dalam pembelajaran yang dapat diamati 

secara langsung oleh guru. Oleh karena itu aktivitas belajar siswa dapat diukur 

menggunakan lembar observasi. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Aktivitas belajar siswa yang tinggi diharapkan dapat berdampak pada 

tingginya hasil belajar siswa. Hal tersebut karena, pada aktivitas belajar siswa 

yang tinggi berarti siswa berperan langsung secara aktif dalam pembelajaran 

sehingga proses penyerapan materi pembelajaran oleh siswa lebih mudah. Hasil 

belajar merupakan suatu bentuk pencapaian dari proses pembelajaran. Hasil 

belajar juga menggambarkan keluasan cakupan materi yang yang dapat dipahami 

dengan baik oleh siswa. Menurut Agus Suprijono (2010: 5) hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. Merujuk pada pemikiran Gagne dalam Suprijono (2010: 5-6), hasil 

belajar berupa: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun verbal. 

(2) Kemampuan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 
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(4) Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sedangakan menurut Bloom  dalam Suprijono (2010: 6-7), hasil belajar 

mancakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan 

penjelasan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

dampak dari perubahan yang terjadi pada seluruh aspek pada diri siswa tersebut. 

Aspek-aspek tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk 

menilai hasil belajar bukan hanya dari hasil pengerjaan soal oleh siswa, namun 

aktivitas belajar siswa juga berkaitan erat dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar 

merupakan hal-hal yang diperoleh dari faktor-faktor pengalaman dimana aktivitas 

belajar siswa dapat dijadikan gambaran bagaimana usaha siswa untuk memaknai 

setiap proses pengalaman belajar yang dilaluinya. 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

 Setelah memahami mangenai keterkaitan antara performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa, hal penting lainya yang harus dipahami adalah 

pembentukan siswa SD sebagai tujuan akhir pembelajaran. Supaya performansi 

guru dapat memberikan pengaruh pada peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, maka guru harus memahami betul bagaimana karakterisrik  siswa SD. 

Pemahaman guru yang baik mengenai karakteristik siswa SD akan mempermudah 
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guru dalam menentukan tindakan yang baik kepada siswa SD sehingga aktivitas 

dan hasil belajar siswa SD terus meningkat. Menurut Piaget dalam Soeparwoto 

(2007: 85) tahap perkembangan kognisi individu didasarkan pada 4 stadium 

antara lain: (1) Periode sensori motorik (usia 0–18 bulan atau 0-2 tahun) dimana 

individu lebih banyak menggunakan penginderaan untuk menerima rangsangan 

dari luar dan meresponnya hanya dengan gerakan motorik saja; (2) Periode 

praoperasional (usia 18 bulan–7 tahun) pada tahap ini individu melalui tahap 

collective monolog dimana individu memiliki sifat egosentris dan hubungan 

dengan orang lain sedikit sekali; (3) Periode operasional konkret (usia 7–11 

tahun) dimana individu sudah mulai bisa menerapkan konsep-konsep yang ia 

pahami meski masih terbatas pada benda-benda nyata/konkret; (4) Periode 

operasional formal (usia 11 tahun ke atas), pada tahap ini individu sudah bisa 

mengaplikasikan konsep-konsep pada hal-hal yang abstrak, tidak harus berwujud 

benda nyata. 

Siswa sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap akhir periode 

praoperasional, periode pra operasional konkret, dan awal  periode operasional 

formal. Siswa SD kelas rendah masih sulit untuk dapat bersosialisasi dengan 

orang lain maka guru perlu mengembangkan jiwa sosial anak melalui proses 

pembelajaran. Diawali dengan  mengenalkan diri dengan teman baru proses 

sosialisasi harus dilaksanakan oleh guru. Pemikiran siswa SD masih bersifat 

konkret belum menangkap hal yang abstrak. Oleh karena itu apabila dalam proses 

pembelajaran guru mengggunakan metode ceramah semata, itu akan memberikan 

gambaran yang sulit kepada siswa untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya 
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adalah siswa mulai mengembangkan pikiran formalnya, mereka bisa mencapai 

rasio dan dapat menggunakan abstraksi. Melibatkan mereka untuk aktif dalam 

suatu kegiatan akan memberikan akibat yang lebih positif. 

2.1.6 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

Siswa SD dalam tugasnya memiliki tanggungjawab terhadap beberapa mata 

pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh mata pelajaran tersebut 

diharapkan dapat menunjang pembentukan karakter siswa SD dalam menghadapai 

tuntutan perkembangan zaman. Diantara beberapa mata pelajaran yang telah 

ditentukan oleh pemerintah dan harus dipelajari oleh siswa SD ada mata pelajaran 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Soemantri dalam Trianto (2012: 136) menyatakan 

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

Sains  yang berasal dari bahasa Ingggris atau ‘science’. Science terdiri dari sosial 

science (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan natural science (Ilmu Pengatahuan Alam). 

Namun dalam perkembangannya pengertian science menjadi salah kaprah karena 

hanya diartikan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam saja. Wahyana dalam Trianto 

(2012: 136) menyatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam. Perkembanganya tidak hanya ditandai oleh fakta, tetapi oleh 

adanya metode atau sikap ilmiah. Jadi IPA merupakan kumpulan ilmu 

pengetahuan mengenai gejala-gejala alam yang sistematis diperoleh dari fakta 

melalui metode dan sikap ilmiah. 

Materi pelajaran IPA sangat berkaitan dengan gejala-gejala alam dalam 

masyarakat sehingga IPA menjadi mata pelajaran yang penting untuk dikuasai. 
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Pembelajaran IPA di SD tidak seperti pembelajaran para ilmuwan, namun 

disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan siswa SD. IPA dipandang sebagai 

proses, produk, dan prosedur. Ada beberapa alasan mengapa IPA dimasukan 

dalam kurikulum sekolah menurut Samatowa (2011: 6) yaitu: (1) bahwa IPA 

berfaedah bagi suatu bangsa karena kesejahteraan materil suatu bangsa banyak 

tergantung pada kemampuan bangsa dalam mempelajari IPA, sebab IPA 

merupakan dasar teknologi dan disebut sebagai tulang pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi adalah IPA. Orang tidak akan menjadi insiyur 

ataupun  dokter yang profesional tanpa penguasaan IPA yang baik, (2) apabila 

IPA diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA merupakan mata pelajaran yang 

yang melatih dan mengembangkan kemampuan belajar kritis, (3) apabila IPA 

diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka 

siswa bukan materi pelajaran hafalan belaka, (4) mata pelajaran IPA mempunyai 

nilai-nilai pendidikan yaitu dapat membentuk kepribadian anak secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka IPA 

penting diajarkan di Sekolah Dasar sebagai bekal dalam menjalani kehidupan 

siswa. Aplikasi teori perkembangan kognitif pada pendidikan IPA menurut 

Samatowa (2011: 6-7) adalah sebagai berikut: 

2.1.6.1 Konsep IPA dapat berkembang baik, hanya melalui pengalaman langsung 

yang mendahului pengenalan generalisasi-generalisasi abstrak. Metode ini 

berlawanan dengan metode tradisional dimana IPA diperkenalkan secara 

verbal saja. 
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2.1.6.2 Daur belajar yang mendorong perkembangan konsep IPA sebagai berikut: 

(1) Eksplorasi, yaitu kegiatan dimana anak mengalami atau mengindra objek 

secara langsung. Pada langkah ini anak memperoleh informasi baru yang 

adakalanya bertentangan dengan konsep yang telah dimilkinya. 

(2) Generalisasi yaitu menarik kesimpulan dari beberapa informasi 

(pengalaman) yang tampaknya bertentangan dengan yang telah dimilki 

anak. 

(3) Dedukasi  yaitu mengaplikasikan konsep baru (generalisasi) pada situasi 

dan kondisi baru. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mata pelajaran IPA 

sangat berkaitan dengan gejala-gelaja alam yang sering terjadi di kehidupan 

sekitar siswa dan merupakan bekal bagi siswa untuk menjadi generasi penerus 

bangsa yang berkualitas. Oleh sebab itu mata pelajaran IPA penting untuk 

dipelajari oleh siswa, supaya tidak terjadi miskonsepsi terhadap peristiwa-

peristiwa alam yang terjadi. Siswa diharapkan dapat memahami dengan benar 

mengenai gejala-gejala alam yang terjadi secara rasional dan berdasarkan ilmu 

pengetahuan yang ada. 

2.1.7 Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

IPA merupakan mata pelajaran memiliki cakupan materi yang berkaitan erat 

dengan gejala-gejala alam disekitar lingkungan siswa seperti materi pengelolaan 

sumber daya alam. Dengan mempelajari materi ini diharapakan siswa dapat 

memahami berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungannya 

dan dapat menentukan tindakan yang bijak dalam mamanfaatkannya. Sumber 
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daya alam  dalam Ikhwan SD dan Wahyudi (2009: 152) merupakan segala sesuatu 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Sumber daya alam ada yang 

dapat diperbarui seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat 

diperbarui misalnya benda alam tak hidup (bahan tambang). Perkembangan 

teknologi dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam agar lebih 

bermanfaat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam bidang 

pertanian teknologi sumber daya alam digunakan dalam pengolahan tanah dan 

teknologi pengolahan pertanian. Teknologi untuk sumber daya alam laut meliputi 

teknologi penangkapan ikan dan pengolahan ikan. Penerapan teknologi juga 

digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan dan bahan galian. 

Pengambilan bahan alam tidak boleh sembarangan dan harus meperhatikan usaha 

pelestarian lingkungan. 

2.1.8 Media Audiovisual 

Bentuk pengelolaan sumber daya alam sangat beragam, seperti pengeloaan 

kain, pengelolaan kertas, pengelolaan aneka makanan, dan sebagainya. Untuk 

dapat menjelaskan seluruh pengelolaan sumber daya alam tersebut secara 

keseluruhan dengan baik dan jelas, guru mengalami kendala waktu, dana, dan 

tempat apabila harus secara langsung malaksanakan pengamatan di tempat-tempat 

pengelolaan sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu guru membutuhkan media 

yang dapat dijadikan alternatif pengganti yang dapat mewakili penggambaran 

pengelolaan sumber daya alam secara jelas. Media berasal dari bahasa latin 

“medium” yang berarti perantara. Menurut Assosiation of Education 
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Communication Technology dalam Suwardi (2007: 75) media adalah segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

Harjanto dalam Suwardi (2007: 76) mengartikan media pengajaran dalam 

arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi 

media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran secara 

terencana. Sedangkan media pengajaran dalam arti luas tidak hanya media 

komunikasi elektronik yang kompleks, akan tetapi juga mencakup media yang 

sederhana. Berdasarkan pendapat para pakar diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat atau benda yang menjadi 

perantara penyampaian materi pembelajaran. Jadi media pembelajaran digunakan 

untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep atau materi yang 

diajarkan. Media pembelajaran ada bermacam-macam, Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain dalam Suwardi (2007: 78) membagi media pembelajaran menjadi 

3 jenis, yaitu: 

2.1.8.1 Media Auditif 

Media auditif merupakan media yang mengandalkan kemampuan suara saja. 

Misalnya, radio, tape recorder dan piringan hitam. Media auditif tidak cocok 

untuk orang yang tuli atau orang yang mengalami gangguan pendengaran. 

2.1.8.2 Media Visual 

Media visual merupakan media yang mengandalkan indera pengelihatan 

saja. Misalnya gambar, slide dan film strip. Media visual ada yang diam dan ada 

yang bergerak. 

 



32 
 

 
 

2.1.8.3 Media Audiovisual 

Media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan 

gambar. Misalnya film dan video cassette.  

Pengunaaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan komponen 

dalam pembelajaran terutama materi pembelajaran. Media digunakan untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oleh sebab itu, 

media pembelajaran harus disesuaikan dengan isi materi pembelajaran. Untuk 

materi pengelolaan sumber daya alam, penggunaan media audiovisual berupa 

video merupakan  bentuk media yang paling sesuai. Penggunaan video akan 

memberikan gambaran secara nyata kepada siswa mengenai materi pengelolaan 

sumber daya alam sehingga melalui efek gambar dan suara yang disajikan. 

Penggunaan video dalam pembelajaran di awal pembelajaran lebih menarik minat 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya dan memancing rasa 

keingintahuan siswa untuk mempelajari materi tersebut. Apabila siswa dari awal 

pembelajaran sudah merasa tertarik, maka siswa akan bersemangat untuk 

melanjutkan dan mengetahui materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh 

sebab itu peneliti menggunakan video sebagai media dalam proses pembelajaran. 

2.1.9 Metode Pembelajaran 

Selain media pembelajaran dibutuhkan cara lain sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Cara tersebut dikenal dengan 

metode. Penggunaan media dan metode dalam suatu proses pembelajaran semakin 

menyukseskan proses pembelajaran karena keduanya memberikan dampak yang 

positif sehingga tercipta proses pembelajaran yang baik. Untuk mengetahui 
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gambaran yang lebih jelas mengenai metode pembelajaran, ada beberapa 

pengertian metode pembelajaran menurut ahli yang dapat dijadikan referensi. 

Metode menurut Hamid (2011: 20) adalah jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan. Arifin dalam Hamid (2011: 20) menyebutkan bahwa metode 

adalah cara melaksanakan strategi. Jadi metode merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran, metode merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut 

Djamarah dan Zain (2010: 72-4) metode memiliki beberapa kedudukan dalam 

pembelajaran, antara lain: 

2.1.9.1 Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik 

Tidak ada satupun proses pembelajaran yang tidak menggunakan metode. 

Metode berguna sebagai alat motivasi ekstrinsik, yang berarti bahwa metode 

merupakan alat motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Motivasi ekstrinsik 

menurut Sardiman adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada 

perangsang dari luar. Oleh sebab itu metode merupakan alat perangsang dari luar 

yang membangkitkan semangat belajar siswa. 

Guru dalam mengajar sering kali menggunakan berbagi metode, kerena 

semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Dengan menggunakan berbagai 

macam metode maka antar metode satu dengan yang lainya akan saling 

melengkapi. Penggunaan metode harus dapat menghasilkan proses pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan sehingga meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 
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2.1.9.2 Metode sebagai strategi pengajaran 

Kemampuan anak dalam memahami materi pembelajaran berbeda-beda, ada 

siswa dengan daya serap tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengatasi perbedaan 

tersebut dibutuhkan strategi pengajaran yang tepat. Strategi dapat membuat 

pembelajaran lebih efektif dan efesien sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Supaya strategi dapat terlaksana dengan baik maka guru harus menguasai 

komponen didalamnya yang disebut metode. Jadi metode merupakan alat dari 

strategi pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tercapai. 

2.1.9.3 Metode sebagai alat mencapai tujuan 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak boleh sekehendak 

hatinya. Proses pembelajaran harus mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan 

dan ingin dicapai. Tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai selama 

komponen-komponen dalam pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Salah 

komponen tersebut adalah metode. Oleh sebab itu metode bermanfaat untuk 

mencapai tujuan. Metode yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai tidak 

boleh berlawanan. Guru sebaiknya menggunakan metode yang menunjang 

kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan alat yang efektif untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Untuk melaksanakan proses pembelajaran suatu materi pembelajaran perlu 

dipikirkan metode pengajaran yang tepat. Ketepatan atau efektifitas pemilihan 

metode pembelajaran perlu memperhatikan beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi metode menurut Sumiati dan Asra antara lain: 
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2.1.9.3.1 Kesesuaian metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka tujuan 

itu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas sebelum menentukan atau 

memilih metode pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran berkaitan dengan 

kognitif siswa maka metode pembelajaran yang digunakan harus berbeda denga 

tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik. 

2.1.9.3.2 Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran 

Penggunaan metode pembelajaran akan medukung proses penyampaian 

materi pembelajaran. Maka dari itu metode yang digunakan harus disesuaikan 

dengan materi apa yang akan disampaikan, supaya materi pelajaran dapat diterima 

siswa dengan baik. 

2.1.9.3.3 Kesesuaian metode pembelajaran dengan kemapuan guru 

Pelaksanaan metode memilki langkah-langkah yang berbeda antara satu 

metode dengan metode lainnya. Oleh sebab itu guru perlu menguasai secara baik 

metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode 

disesuaikan juga dengan kemampuan yang dimilki guru tersebut karena guru juga 

memilki keterbatasan masing-masing. 

2.1.9.3.4 Kesesuaian metode pembelajaran dengan kondisi siswa 

Kondisi siswa berkaitan dengan usia, latar belakang kehidupan, keadaan 

tubuh, atau tingkat kemampuan berfikirnya. Siswa dengan kemampuan berfikir 

tinggi akan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran dengan model apapun 

dibandingkan dengan siswa yang memilki kemampuan rendah, maka pilihan 
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metode yang digunakan harus diperhatikan. Kondisi pembelajaran secara klasikal, 

kelompok atau individupun metode yang digunakan akan berbeda. 

2.1.9.3.5 Kesesuaian metode pembelajaran dengan fasilitas yang tersedia. 

Fasilitas sekolah satu sama lain berbeda-beda, ada yang lengkap dan ada 

yang terbatas. Sarana prasarana sering dibutuhkan untuk menunjang penggunaan 

metode, maka dari itu penggunaan metode harus memperhatikan keadaan fasilitas 

sekolah. 

2.1.9.3.6 Kesesuaian metode pembelajaran dengan situasi kondisi belajar 

siswa. 

Situasi kondisi berkaitan dengan tempat dimana pembelajaran itu 

dilaksanakan, apakah didaerah perkotaan yang memungkinkan menggunakan 

berbagai metode pembelajaran, atau didaerah pedesaan dengan letak geografis 

yang terpencil yang tidak memungkinkan menggunakan metode pembelajaran 

tertentu. Situasi kondisi ini  berkaitan erat juga dengan jenis lembaga pendidikan 

atau sekolah, apakah di TK, SD, SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi. Masing-

masing jenjang pendidikan ini menuntut pembelajaran berbeda karena adanya 

perbedaan usia dan daya pikir. 

2.1.9.3.7 Kesesuaian metode pembelajaran dengan waktu yang tersedia. 

Penggunaan waktu untuk masing-masing metode pembelajaran  dalam 

membahas suatu materi pembelajaran tentu saja berbeda. Selain harus 

memperhatikan alokasi waktu dalam silabus, penggunaan metode pembelajaran 

juga perlu memperhatikan kapan pembelajaran itu dilaksanakan, pagi, siang, atau 

sore. 
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2.1.9.3.8 Kesesuaian metode pembelajaran  dengan tempat belajar. 

Penggunaan metode pembelajaran perlu menentukan tempat dimana 

kegiatan itu dilakukan, apakah di ruang kelas, di ruang demonstrasi, atau diluar 

kelas dalam kegiatan studi lapangan. Metode pembelajaran memberi warna pada 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di suatu sekolah. 

Metode pembelajaran merupakan cara yang dirancang dan digunakan oleh 

guru atau pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Cara yang dirancang tersebut harus disesuaikan dengan komponen-

komponen lain yang ada dalam pembelajaran seperti guru, siswa, suasana kelas, 

waktu dan sebagainya. Hal itu perlu diperhatikan dengan baik karena sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan metode, dan keberhasilan 

penggunaan metode akan menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran. Ada 

beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA seperti course review horay, teams games tournament, jigsaw, two stay two 

stray , group investgation, dan sebagainya. 

2.1.10 Cooperative Learning 

Pembagian beberapa metode dapat didasarkan pada jenis model 

pembelajaran. Suatu model pembelajaran terdiri dari beberapa metode. Salah satu 

model pembelajaran yang sudah tidak asing dan teruji dengan baik adalah model 

pembelajaran cooperative learning. Hasan dalam Solihatin (2011: 4) 

mengungkapkan bahwa cooperative mengandung arti bekerja bersama dalam 

mencapai tujuan bersama. Slavin dalam Solihatin (2011: 4) menyatakan bahwa 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan 
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bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4-6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun 

kelompok. 

Sementara itu, Durukan (2011: 102-109) juga turut menjelaskan bahwa: 

Cooperative  learning  can  be  defined  as  a  learning approach  in  
which  students  help  one  another  on  an academic subject,  in small 
mixed groups  formed both  in class  and  in  non-class  environments,  
which  helps individuals  gain more  self  confidence  and  develop  
their communication  skills  and  problem  solving  and  critical 
thinking  abilities,  and  through  which  all  of  the  students actively  
participate  in  the  learning-teaching  process. 
 
Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, pembelajaran kooperatif dapat 

didefinisikan sebagai suatu pembelajaran di mana siswa saling membantu satu 

sama lain pada mata pelajaran, dalam kelompok-kelompok kecil yang membentuk 

campuran baik dalam kelas dan non-kelas atau lingkungan, yang membantu 

individu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dan mengembangkan 

keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, kritis, dan kemampuan berpikir, 

dan melalui itu semua, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses 

belajar-mengajar 

Pada dasarnya cooperative learning merupakan pembelajaran berbasis 

kelompok, siswa dalam satu kelompok dengan kemampuan berbeda bekerja sama 

untuk memecahkan persoalan yang disajikan. Oleh sebab itu kontribusi setiap 

anggota kelompok itu penting. Setiap kelompok perlu bekerjasama dengan baik 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.  Model pembelajaran coperative 
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learning berangkat dari asumsi Slavin dalam Solihatin (2011:5) bahwa “getting 

better together”, atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. 

Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan cooperative learning 
harus: (1) memberikan kesempatan terjadinya belajar berdemokrasi, 
(2) meningkatkan penghargaan siswa pada pembelajaran akademik 
dan mengubah norma-norma yang terkait dengan prestasi, (3) 
mempersiapkan siswa belajar mengenai kolaborasi dan berbagai 
keterampilan sosial melalui peran aktif siswa dalam kelompok-
kelompok kecil, (4) memberi peluang terjadinya proses partisipasi 
aktif siswa dalam belajar dan terjadinya dialog interaktif, (5) 
menciptakan iklim sosio emosional yang positif, (6) memfasilitasi 
terjadinya learning to live together, (7) menumbuhkan produktivitas 
dalam kelompok, (8) mengubah peran guru dari center stage 
performance menjadi koreografer kegiatan kelompok, dan (10) 
menumbuhkan kesadaran pada siswa arti penting aspek sosial dalam 
individunya (Suprijono 2010: 66-67). 

 

Esensi cooperative learning adalah tanggung jawab individu sekaligus 

kelompok, sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap ketergantungan positif yang 

menjadikan kerja kelompok berjalan lancar. Alasan lain yang yang menjadikan 

cooperative learning penting adalah bahwa para pendidik dan ilmuwan sosial 

telah lama mengetahui tentang pengaruh yang merusak dari persaingan yang 

sering digunakan dalam kelas. Jika diatur dengan baik, persaingan di antara para 

siswa yang sesuai dapat menjadi sarana yang efektif dan tidak berbahaya untuk 

memotivasi siswa melakukan yang terbaik. 

Suprijono (2010: 65) menyebutkan bahwa sintak model cooperative 

learning terdiri dari enam fase, yaitu: (1) menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa, (2) menyajikan informasi, (3) mengorganisir siswa ke 

dalam tim-tim belajar, (4) membantu kerja tim dan belajar, (5) mengevaluasi, dan 

(6) memberikan pengakuan atau penghargaan. 
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Pendapat Suprijono tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan 

cooperative learning membutuhkan peranan aktif, baik dari guru maupun siswa. 

Guru sebagai perancang dan pengendali kegiatan pembelajaran. Maka dari guru 

harus memahami betul konsep pelaksanaan pembelajaran cooperative learning. 

Model pembelajaran cooperative learning memiliki beberapa keunggulan 

yang dikemukakan Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010:24) yaitu: 

(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 menyenangkaan 

(5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru 

(6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

Sedangkan kelemahan model ini antara lain: 

(1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu 

(2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai 

(3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan 

meluasnya pembahasan topik permasalahan sehingga tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan 

(4) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

siswa yang lain menjadi pasif. 
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Setelah memahami mengenai keunggulan dan kelemahan model 

pembelajaran cooperative learning maka guru perlu memperhatikan dengan baik 

bagaimana porsi peran guru dan peran siswa dalam penerapan model 

pembelajaran cooperative learning pada pembelajaran. Guru harus berusaha 

dengan keras supaya pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

Setiap detail dalam pelaksanaan  model cooperative learning harus diteliti dengan 

baik. 

2.1.11 Course Review Horay 

Ada beberapa metode pembelajaran yang merupakan bagian dari model 

cooperative learning. Salah satunya adalah metode course review horay. Setelah 

mempelajari metode ini, timbul ketertarikan yang besar pada diri 

peneliti untuk menggunakan metode  course review horay dalam 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan oleh peneliti 

berkolaborasi bersama guru kelas. Course review horay menurut Andhini 

(2011) adalah suatu model pembelajaran dengan pengujian pemahaman siswa 

menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak yang 

telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan 

jawaban benar harus berteriak horay atau menyanyikan yel-yel kelompoknya 

(http://planetmatematika.blogspot.com). Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diketahui bahwa metode course review horay merupakan metode sederhana dan 

mengasyikan bagi siswa SD. Penggunaan metode ini dalam pembelajaran juga 

sangat sesuai dengan karakteristik siswa SD.                             
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Suprijono (2010: 133) mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam Course 

review horay adalah: 

(1) Guru menyampaikan kompetisi yang ingin dicapai. 

(2) Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan media pembelajaran sebagai perantara yang memudahkan 

penyampaian materi kepada siswa, baik menggunakan media audio, visual, 

maupun audio visual. 

(3) Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jawab. 

(4) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

(5) Untuk menguji pemahaman, setiap kelompok membuat kotak 9/16/25 sesuai 

kebutuhan dan diisi angka sesuai dengan  selera masing-masing kelompok. 

(6) Guru membaca soal secara acak dan kelompok menulis jawaban didalam 

kotak yang nomernya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau 

benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang (Χ). 

(7) Kelompok yang sudah mendapat tanda √ secara vertikal, horisontal, atau 

diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lain. 

(8) Nilai siswa dihitung berdasarkan jawaban benar jumlah hore yang 

diperoleh, kemudian penutup. 

2.1.12 Penerapan Metode Course Review Horay pada Pembelajaran Materi 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Langkah-langkah pelaksanaan metode course review horay telah 

dijelaskan diatas, sedangkan untuk langkah-langkah penerapan metode course 

review horay pada pembelajaran materi pengelolaan sumber daya alam adalah : 
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(1) Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi sumber daya alam 

yang telah tercantum dalam rencana pembelajaran yang telah disusun oleh 

guru. 

(2) Guru melaksanakan apresepsi dengan bertanya jawab seputar materi 

pengelolaan sumber daya alam. 

(3) Guru melakukan pretest mengenai materi yang akan diajarkan. 

(4) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

(5) Guru menjelaskan materi pengelolaan sumber daya alam menggunakan  

media audio visual berupa video yang berkaitan dengan materi. 

(6) Guru meminta siswa secara berkelompok mempelajari materi pengelolaan 

sumber daya alam dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian guru 

menjelaskan bahwa setelah siswa mempelajari materi tersebut siswa akan 

berkompetisi secara berkelompok untuk menjadi kelompok terbaik melalui 

penerapan metode course review horay. 

(7) Guru menjelaskan bahwa kelompok terbaik dengan skor terbanyak akan 

mendapatkan hadiah dan kelompok dengan skor terendah akan 

mendapatkan hukuman. 

(8) Setelah seluruh kelompok selesai mempelajari materi pelajaran, guru 

meminta setiap kelompok membuat 9 kotak dan diisi angka sesuai dengan  

selera masing-masing kelompok. 

(9) Pada langkah ke enam guru telah menjelaskan bagaimana proses kompetisi 

melalui metode course review horay sehingga guru bisa langsung 

memberikan pertanyaan seputar pengelolaan sumber daya alam.  



44 
 

 
 

(10) Guru membaca soal secara acak dan kelompok menulis jawaban didalam 

kotak yang nomernya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau 

benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang (Χ). 

(11) Kelompok yang sudah mendapat tanda √ secara vertikal, horisontal, atau 

diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lain. 

√ √ √

√ √  

√  √

Tabel 2.1 Kolom Course Review Horay 

(12) Nilai kelompok dihitung berdasarkan jawaban benar dan jumlah hore yang 

diperoleh. 

(13) Kelompok dengan skor tertingggi akan mendapatkan hadiah, sedangkan 

kelompok dengan nilai terendah mendapat hukuman yang sebelumnya telah 

di terangkan oleh guru. 

(14) Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa. 

(15) Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

(16) Guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Ada  beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di 

antaranya yaitu: 

(1) “Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V C SD Negeri Cangkol 2 
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Bandungrejsari 1 Kota Malang”, yang ditulis oleh Nugroho dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan pada tahun 2011. Data yang diperoleh berdasarkan 

penelitian tersebut yaitu dari jumlah siswa 22 pada kondisi awal 

memperoleh nilai rata-rata 57,8, pada siklus I nilai rata-ratanya 84,27 dan 

pada siklus II rata-ratanya 96,46. Dengan demikian model pembelajaran  

Course Review Horay dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas V 

SD Negeri  Cangkol 2 Bandung rejosari 1 Kota Malang. 

(2) “Penerapan Model Course Review Horay (CRH) untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN Merjosari 1 Malang”, yang ditulis 

oleh Lika Pratiwi dari jurusan PGSD Universitas Negeri Malang. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada tahun 

2011. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebelum penelitian 

dilaksanakan rata-rata nilai siswa 58,78 dengan ketuntasan kelas 43,75%, 

sedangkan SKM yang ditentukan adalah 65 untuk hasil belajar dan 65% 

untuk ketuntasan kelas. Setelah diadakan penelitian keaktifan siswa pada 

pembelajaran dengan penerapan model CRH 66,87 pada awal siklus I 

menjadi 84,97 pada akhir siklus II. Hasil belajar juga meningkat dari rata-

rata 58,78 dan ketuntasan kelas 43,75% sebelum tindakan menjadi rata-rata 

79,7 dan ketuntasan kelas mencapai 68,75% pada akhir siklus II. Dengan 

demikian penerapan model CRH dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu belum membahas secara khusus mengenai 

penerapan metode course review horay pada pembelajaran IPA materi 

pengelolaan sumber daya alam. Penelitian yang tersebut diatas juga belum 

menjadikan performansi guru sebagai variabel penting yang diteliti. Performansi 

guru pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting karena melalui 

performansi guru yang baik maka akan timbul aktivitas belajar siswa yang tinggi 

sehingga hasil belajar meningkat. Oleh karena itu peneliti merencanakan untuk 

melaksanakan penelitian mengenai penerapan metode course review horay pada 

pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas IV 

SD Negeri Sindangbarang 02 diketahui bahwa nilai ulangan harian 50% siswa 

pada materi sumber daya alam berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan yaitu 63. Setelah peneliti melakukan observasi maka 

diketahui bahwa permasalahan tersebut terjadi karena pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih dalam bentuk ceramah dan pemberian tugas. Bentuk 

pembelajaran tersebut menyebabkan siswa tidak dapat memahami materi yang 

disampaikan dengan baik dan dapat mengakibatkan miskonsepsi pada diri siswa 

terhadap materi IPA, khususnya materi pengelolaan sumber daya alam. Siswa 

kurang bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga aktivitas 
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belajar siswa tidak efektif. Ada beberapa siswa yang melaksanakan kegiatan 

diluar pembelajaran seperti berbincang, bermain, mengantuk, dan tidur. Aktivitas 

siswa tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.  

Guru membutuhkan suatu metode baru yang inovatif dan menyenangkan 

yang dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang segar bagi siswa. Salah 

satunya dengan menggunakan metode course review horay. Metode course review 

horay merupakan metode yang kompetitif dan menyenangkan, sehingga metode 

ini sangat cocok diterapkan bagi siswa SD. Metode ini merupakan metode inovatif  

yang sederhana, jadi guru tidak perlu merasa kesulitan untuk menerapkan metode 

ini dalam pembelajaran. Melalui metode course review horay  guru menjadi lebih 

kreatif. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru tidak lagi hanya 

menerapkan ceramah dan pemberian tugas, akan tetapi banyak kegiatan lain yang 

akan dilaksanakan oleh guru yang akan menciptakan suasana belajar baru dan 

menarik perhatian siswa. Dengan demikian, performansi guru akan meningkat. 

Peningkatan performansi guru melalui metode course review horay  akan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Permainan, belajar kelompok, kompetisi, dan diskusi kelas yang terdapat 

dalam metode course review horay akan membuat siswa senang dan 

mempersempit kesempatan siswa untuk melaksanakan aktivitas yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran seperti mengobrol, melamun, dan 

mengantuk karena melalui metode ini siswa dituntut selalu aktif, sehingga proses 

pembelajaran dapat terpusat pada siswa. Melalui peran langsung dan semangat 

belajar siswa yang terbentuk dari pelaksanaan metode course review horay, yang 
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meningkatkan aktivitas belajar siswa menyebabkan pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran menjadi lebih baik dan hasil belajar meningkat. Untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam pemahaman materi pengelolaan sumber 

daya alam melalui metode course review horay, maka peneliti akan melakukan 

analisis data, baik data kuantitatif maupun kualitatif menggunakan teknik analisis 

yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat diajukan suatu hipotesis 

sebagai berikut: “Melalui penggunaan metode course review horay dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi pengelolaan sumber daya alam 

pada siswa kelas IV SD Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IV SD Negeri Sindangbarang 

02 Kabupaten Cilacap yang berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-

laki dan 18 siswa perempuan. 

 

3.2 Variabel/ Faktor yang Diteliti 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu performansi guru, aktivitas, 

dan hasil belajar siswa pada materi pengelolaan sumber daya  alam melalui 

metode course review horay. 

 

3.3 Prosedur/Langkah-Langkah PTK 

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas menurut Muhadi (2011: 70). 

3.3.1 Rencana Tindakan (planing) 

 Perencanaan tindakan dikembangkan berdasarkan hasil observasi awal. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka peneliti mencari cara 

pemecahan masalah, kemudian menyusun perencanaan kegiatan belajarnya. 

Perencanaan ini persis seperti pembelajaran yang disusun oleh guru sehari-hari, 
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termasuk persiapan media, alat-alat pemantau perkembangan pengajaran seperti 

lembar observasi, tes, catatan harian, dan lain-lain. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan (action) 

Setelah merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian 

berdasarkan observasi alam maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti 

yang telah direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran materi pengelolaan sumber 

daya alam melalui metode course review horay. Bersamaan dengan tahap ini juga 

dilaksanakan fase observasi atau pengamatan. 

3.3.3 Pengamatan (observation) 

Untuk memperoleh hasil penelitian, tindakan yang telah dilaksanakan baik 

oleh guru maupun siswa harus melalui tahap pengamatan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan beberapa kegiatan seperti pengumpulan data. Tahap ini berlangsung 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dan pada akhir tindakan. Data yang 

diambil selama pelaksanaan tindakan misalnya observasi perilaku siswa. Pada 

akhir pelaksanaan tindakan dapat dilakukan observasi melalui tes ataupun 

wawancara. 

3.3.4 Refleksi (reflection) 

Berdasar pada hasil pengamatan yang telah diolah, maka perlu dilaksanakan 

refleksi berdasarkan seluruh hasil pengamatan yang diperoleh. Menurut Zuber-

Skerrit dalam Muhadi (2011:70), refleksi terdiri dari refleksi krisis dan refleksi 

diri. Refleksi kritis adalah pemahaman secara mendalam atas temuan siklus 

tersebut dan refleksi diri adalah mengaji kelebihan dan kekurangan yang terjadi 
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selama siklus berlangsung. Dengan demikian, fase ini berisi kegiatan pemaknaan 

hasil analisis, pembahasan, penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut. Hasil 

identifikasi tindak lanjut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun fase 

perencanaan (planning) siklus berikutnya. 

 

3.4 Kolaborasi dalam PTK 

Kolaborasi dalam PTK merupakan bentuk kerjasama antara peneliti dan 

guru kelas dalam pelaksanaan penelitian. Kolaborasi dalam PTK dijelaskan oleh 

Muhadi (2011: 71) merupakan suatu aspek penyelenggaraan PTK yang patut 

mendapat penekanan. Kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan bersama 

dalam suatu hubungan yang seimbang, harmonis dan saling menghargai. Dalam 

perkembangan awal, PTK dilakukan di sekolah dengan inisiatif yang datang dari 

peneliti dari luar sekolah, seperti dari perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga 

penelitian yang mengajak guru-guru melakukan PTK. 

Masalah yang selanjutnya muncul adalah besarnya peran peneliti dalam 

penelitian. Oleh karena itu, perlu diingatkan pentingnya kolaborasi dalam segala 

aspek PTK. Ketika PTK diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1997 , kolaborasi 

diharapkan terjadi antara peneliti dengan guru. Bantuan penelitian diberikan 

kepada peneliti dengan syarat guru sebagai mitra penelitian. Dengan semakin 

akrabnya guru dengan PTK diharapkan guru sendiri ataupun bersama koleganya 

dapat melakukan PTK. Ditjen Dikmenum pernah melakukan itu dengan 

memberikan dana bantuan penelitian langsung kepada guru. 
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa PTK kolaboratif 

terjadi dengan adanya kerjasama antara peneliti dengan guru kelas. Kerjasama 

tersebut terjadi supaya pelaksanaan PTK dapat memberikan manfaat yang serasi 

bagi seluruh pihak yang terkait. 

Kenis dan MC Taggart dalam Muhadi (2011: 71) menyebutkan lima prinsip 

kolaboratif dalam PTK, yaitu (1) penghargaan terhadap waktu; (2) pembuatan 

keputusan bersama; (3) partisipasi yang terbuka dan seimbang dalam diskusi; (4) 

menetapkan persetujuan yang bersifat mengikat; dan (5) pembagian tugas yang 

adil. 

Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti recanakan telah dirancang sesuai 

dengan ketentuan dan prinsip kolaboratif PTK yang telah dijelaskan diatas. 

Peneliti akan bertindak sebagai observer dan guru kelas sebagai pelaksana. 

Kerjasama antara peneliti dan guru akan dilaksanakan selama proses penelitian 

berlangsung dan proses pengelolaan data sehingga menimbulkan dampak positif 

bagi peningkatan profesionalisme peneliti dan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

3.5 Siklus Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan minimal dalam dua siklus 

dengan berbagai kemungkinan perubahan yang dianggap penting. Masing-masing 

siklus terdiri dari dua pertemuan. Adapun gambaran model untuk masing-masing 

tahap sebagai berikut (Arikunto, dkk 2008:16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 
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indikator pencapaian pada pertemuan kedua yaitu (1) menyebutkan macam-

macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya; (2) menjelaskan cara pengelolaan 

sumber daya alam. Rangkaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama 

direncanakan sebagai berikut: 

2.5.1.1 Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pada siklus 1 dirancang berdasarkan observasi awal 

yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang direncanakan pada siklus 1 sebagai 

berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 

(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan media audio visual dan metode 

course review horay dalam pelaksanaan pembelajaran. 

(3) Menyiapkan video yang menggambarkan mengenai sumber daya alam, 

jenis-jenis sumber daya alam, dan cara pengelolaannya. 

(4) Menyiapkan perangkat pembelajaran metode course review horay berupa 

soal mengenai materi sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, dan 

cara pengelolaannya. 

(5) Menyiapkan instrumen observasi pembelajaran untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa alat penilaian kompetensi guru. 

(6) Menyusun instrumen penilaian berupa tes formatif. 

(7) Menyiapkan hadiah dan hukuman sebagai penguatan terhadap siswa. 
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2.5.1.2 Tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan pada siklus 1 didasarkan pada perencanaan 

yang telah disusun. Tindakan pada siklus 1 sebagai bertikut: 

(1) Guru melakukan apresepsi dengan tanya jawab seputar sumber daya alam 

kepada siswa. 

(2) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang. 

(3) Peneliti bersama guru melakukan pengumpulan data, baik data kuantitatif 

maupun kualitatif. Data kuantitif diperoleh berdasarkan hasil belajar siswa 

dalam mengerjakan soal tes formatif. Data kualitatif berasal dari lembar 

observasi yang telah dirancang oleh peneliti bersama guru  untuk menilai 

aktivitas belajar siswa dan penilaian performansi guru melalui APKG 1 dan 

2 serta lembar pengamatan pelaksanaan metode. 

2.5.1.3 Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilaksanakan pada saat tindakan berlangsung dan 

setelah tindakan telah dilaksanakan. Kegiatan pengamatan akan dilaksanakan oleh 

peneliti bersama guru meliputi: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran IPA pada materi pengelolaan 

sumber daya alam menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) 

dan lembar pengamatan pelaksanaan metode. 

(2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi: (1) keantusiasan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; (2) meningkatnya aktivitas 

siswa untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.; (3) 

meningkatnya aktivitas siswa untuk berbicara, bertanya dan menjawab; (3) 
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meningkatnya aktivitas siswa yang menunjukan kegembiraan ketika 

mengikuti proses pembelajaran seperti tertawa , meneriakan yel-yel, dan 

bertepuk tangan; (4) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru; (5) meningkatnya aktivitas siswa dari awal sampai akhir 

proses pembelajaran. 

(3) Hasil belajar mengapresiasi pengelolaan sumber daya alam meliputi: (1) 

nilai rata-rata kelas; (2) banyaknya siswa yang tuntas belajar yakni skor 

yang dicapai siswa >=63; (3) persentase tuntas belajar klasikal adalah 75%. 

2.5.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus pertama. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus pertama berdasarkan data-

data yang telah diperoleh, kemudian peneliti dan guru kelas merefleksikan hasil 

analisis tersebut untuk merencanakan tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

3.5.2 Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan karena adanya kekurangan pada siklus pertama. 

Siklus kedua akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Masing-masing 

pertemuan memiliki alokasi waktu sebanyak 2 x 35 menit. Indikator pencapaian 

pada siklus kedua pertemuan pertama yaitu (1) menjelaskan pengertian teknologi 

pengelolaan sumber daya alam; (2) menjelaskan teknologi pengelolaan sumber 

daya alam pada di dalam pertanian, laut, sungai, hutan, dan bahan galian. 

Sedangkan indikator pencapaian  pada siklus kedua pertemuan kedua yaitu (1) 

mengetahui dampak positif penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber 
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daya alam; (2) mengetahui dampak negatif penggunaan teknologi dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Rangkaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

kedua sebagai berikut: 

2.5.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang direncanakan pada siklus dua didasarkan pada hasil refleksi 

siklus 1, supaya terjadi perbaikan pembelajaran pada siklus 2, pada tahap-tahap 

pembelajaran yang dilaksanakan kurang maksimal pada siklus 1. Rencana 

kegiatan pada siklus 2 sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran pada siklus 1. 

(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan media audio visual dan metode 

course review horay dalam pelaksanaan pembelajaran, serta melakukan 

pengecekan seluruh media pembelajaran untuk mengetahui kondisi media 

pembelajaran. 

(3) Mempelajari materi dengan seksama berdasarkan cakupan materi yang telah 

tercantum dalam RPP. 

(4) Menyiapkan video yang menggambarkan mengenai keuntungan dan 

kerugian penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDA. 

(5) Menyiapkan perangkat pembelajaran metode course review horay dengan 

menyusun soal mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan teknologi 

dalam pengelolaan SDA. 

(6) Menyiapkan instrumen observasi pembelajaran untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa. 
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(7) Menyusun instrumen penilaian berupa tes formatif materi keuntungan dan 

kerugian penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDA. 

(8) Menyiapkan hadiah dan hukuman sebagai penguatan terhadap siswa dalam 

kelompok. 

(9) Menyiapkan hadiah untuk siswa dengan nilai sempurna. 

2.5.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan pada siklus 2 didasarkan pada perencanaan 

yang telah disusun. Tindakan pada siklus 2 sebagai bertikut: 

(1) Melakukan persiapan seluruh perangkat pembelajaran. 

(2) Memeriksa kondisi media pembelajaran khususnya LCD. 

(3) Guru melakukan apresepsi dengan tanya jawab seputar materi keuntungan 

dan kerugian penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDA kepada siswa. 

(4) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang. 

(5) Peneliti bersama guru melakukan pengumpulan data, baik data kuantitatif 

maupun kualitatif. Data kuantitif diperoleh berdasarkan hasil belajar siswa 

dalam mengerjakan soal tes formatif. Data kualitatif berasal dari lembar 

observasi yang telah dirancang oleh peneliti bersama guru  untuk menilai 

aktivitas belajar siswa dan penilaian performansi guru melalui APKG 1 dan 

2 serta lembar pengamatan pelaksanaan metode. 

 

 

 

 



62 
 

 
 

2.5.2.3 Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilaksanakan pada saat tindakan dilaksanakan dan 

setelah tindakan selesai dilaksanakan. Kegiatan pengamatan akan dilaksanakan 

oleh peneliti bersama guru meliputi: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran IPA pada materi pengelolaan 

sumber daya alam menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) 

dan lembar pengamatan pelaksanaan metode. 

(2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi: (1) keantusiasan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas; (2) meningkatnya aktivitas 

siswa untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.; (3) 

meningkatnya aktivitas siswa untuk berbicara, bertanya dan menjawab; (3) 

meningkatnya aktivitas siswa untuk menikmati proses pembelajaran seperti 

tertawa , meneriakan yel-yel, dan bertepuk tangan; (4) ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru; (5) meningkatnya aktivitas 

siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran. 

(3) Hasil belajar mengapresiasi pengelolaan sumber daya alam meliputi: (1) 

nilai rata-rata kelas; (2) banyaknya siswa yang tuntas belajar yakni skor 

yang dicapai siswa >=63; (3) persentase tuntas belajar klasikal 75%. 

2.5.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus kedua. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus kedua berdasarkan data-data 

yang telah diperoleh. Apabila pada siklus kedua peningkatan aktivitas, hasil 
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belajar siswa dan performansi guru telah mencapai tujuan yang diharapkan maka 

penelitian dapat dinyatakan berhasil. Namun apabila peneliti dan guru 

menemukan kekurangan yang menunjukan belum terlaksananya pembelajaran 

dengan baik maka peneliti dan guru kelas merefleksikan hasil analisis tersebut 

untuk merencanakan tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

 

3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Data dan cara pengumpulan data terdiri dari data-data yang dijadikan bahan 

penelitian dan bagaimana cara untuk memperolehnya. 

3.6.1 Sumber Data 

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

Penjelasan dari masing-masing sumber data yaitu sebagai berikut: 

3.6.1.1 Guru 

Data yang diperoleh dari guru adalah performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, bagaimana cara guru dalam mengelola kelas dan seluruh kegiatan 

guru dalam proses pembelajaran yang diperoleh ketika observasi dilaksanakan.  

3.6.1.2 Siswa 

Data yang diperoleh dari siswa adalah hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa yang diperoleh melalui lembar pengamatan langsung oleh peneliti. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui keantusiasan siswa untuk mempelajari 

mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam.  Selain itu juga hasil 

belajar siswa yang diperoleh melalui data nilai siswa dalam mengikuti ulangan 

harian pada materi pengelolaan sumber daya alam tahun ajaran  2011/2012. 
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3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data mengenai jumlah siswa, nama 

siswa, dan data nilai siswa kelas IV SD Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ditunjukkan dengan hasil belajar IPA yang diperoleh siswa 

melalui tes formatif. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Diperoleh dari lembar pengamatan performansi dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPA. Sebelum penelitian dilaksanakan dilaksanakan wawancara 

kepada guru dan siswa untuk mengetahui pendapat guru dan siswa mengenai 

proses pembelajaran IPA sebelum dilaksanakan penelitian. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dan 

guru untuk memperoleh data kuntitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu: 

3.6.3.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai performansi guru 

dan aktivitas belajar materi pengelolaan sumber daya alam pada siswa Kelas IV 

SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap melalui metode course review 

horay. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi performansi 
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guru, lembar pengamatan pelaksanaan metode, dan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa untuk mengukur peningkatan yang terjadi setelah dilaksanakan 

penelitian dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan penelitian. 

3.6.3.2 Tes 

Tes akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes yang 

dilaksanakan yaitu tes formatif. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis 

dengan dua bentuk tes yaitu  pilihan ganda dan isian singkat. 

3.6.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Dokumentasi ini berupa daftar nama siswa kelas IV, lembar penilaian 

APKG, lembar penilaian aktivitas siswa, daftar nilai siswa kelas IV, foto-foto, dan 

video aktivitas dalam pembelajaran di kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 

Kabupaten Cilacap. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara-cara atau rumus yang digunakan untuk 

mengelola data yang diperoleh dalam penelitian, baik data kuantitatif maupun 

data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.7.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil tes formatif siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan hasil 

belajar siswa yaitu: 
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3.7.1.1 Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-

masing siswa. 

 

Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP    = Skor perolehan 

SM   = Skor maksimal 

3.7.1.2 Untuk menentukan rata-rata kelas 

 

Keterangan: 

 = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

 = Jumlah siswa 

M   = Rata-rata kelas 

(Sudjana 2010: 125) 

3.7.1.3 Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 

Keterangan: 

TBK = Nilai Tuntas Belajar Klasikal 

T      = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

F  = Jumlah Siswa 

(Aqib, dkk, 2010: 40) 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh menggunakan teknik nontes. Pada umumnya 

data hasil nontes bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran sehingga 

dapat dilihat kecenderungan jawaban siswa (sebagai responden) melalui alat ukur 

tersebut. Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut: 

3.7.1.1 Wawancara yang dilakukan kepada siswa dan guru kelas untuk 

mengetahui keaadaan siswa dan guru pada pembelajaran IPA di kelas dan 

informasi hasil belajar siswa tahun pelajaran sebelumnya pada materi 

pengelolaan SDA. 

3.7.1.2 Pada pengamatan atau observasi terdapat dua jenis lembar pengamatan 

yakni pengamatan terhadap performansi guru menggunakan APKG 1 dan 2 

dan juga lembar pengamatan metode, sedangkan untuk menilai aktivitas 

siswa menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa.  

3.7.1.2.1 Pengamatan performansi guru (APKG 1 dan 2) 

Sebelum dapat menentukan nilai akhir, skor perolehan dari APKG 1 dan 2 

ditransfer ke nilai terlebih dulu kemudian dimasukkan ke rumus berikut: 

Nilai akhir APKG I dan APKG II sebagai berikut: 

 

Nilai APKG 1 dan 2 =  

 

Patokan penilaian APKG: 

A = Nilai akhir mencapai 85-100 

AB = Nilai akhir mencapai 80-84 

B = Nilai akhir mencapai 70-79 
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BC = Nilai akhir mencapai 65-69 

C = Nilai akhir mencapai 60-64    

CD = Nilai akhir mencapai 55-59 

D = Nilai akhir mencapai 50-54 

E = Nilai akhir mencapai <50   

  
(Pusat Pengembangan PPL, 2012) 

3.7.1.2.2 Lembar pengamatan pelaksanaan metode 

Nilai pelaksanaan metode oleh guru  =  x 100 

3.7.1.2.3 Pengamatan aktivitas siswa 

Tingkat keaktifan siswa (%) =  x 100 % 

Selanjutnya kualifikasi presentase keaktifan siswa dijelaskan oleh Yonny, 

dkk (2010: 175) yaitu: 

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria  

75-100 Sangat Tinggi 

50-74,99 Tinggi 

25-49,99 Sedang 

0-24,99 Rendah 

 

3.7.1.3 Proses dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama dan 

kedua untuk mendukung keabsahan hasil penelitian. 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukuur keberhasilan penelitian yang 

dilaksanakan. Indikator keberhasilan dalam metode course review horay, yaitu: 

(1) Hasil belajar siswa, pembelajaran dikatakan berhasil apabila pada hasil 

evaluasi belajar rata-rata kelas mendapat nilai 63 berdasarkan KKM yang 

ditetapkan sekolah. 

(2) Tingkat keberhasilan kelas 75%. 

(3) Aktivitas belajar siswa berada pada kualifikasi memuaskan dengan 

perolehan nilai B atau tingkat keaktifan ≥ 70 %. 

(4) Perfomansi guru mengacu pada persyaratan lulus APKG 1dan 2 dengan 

nilai akhir minimal 71 meliputi nilai APKG 1 ≥ 71,875 serta APKG 2 ≥ 

72,5. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan secara kolaboratif oleh peneliti dan guru mitra di SD Negeri 

Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap pada Senin, 8 April 2013 sampai Rabu, 17 

April 2013. Sebagai subjek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri 

Sindangbarang 02. Materi yang dibelajarkan pada penelitian ini adalah materi 

pengelolaan sumber daya alam. Pemilihan materi tersebut didasarkan pada data 

dokumen hasil belajar siswa yang dianggap sulit dipahami oleh siswa, ditandai 

dengan hasil belajar dan ketuntasan klasikal yang rendah. Materi tersebut akan 

dibelajarkan menggunakan metode course review horay. Pemilihan metode 

didasarkan pada sumber-sumber yang ada, yang menunjukan keistimewaan pada 

metode ini sehingga menimbulkan ketertarikan pada peneliti dan guru mitra 

terhadap metode course review horay dan diyakini dapat meningkatkan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa karena metode tersebut telah 

disesuaikan dengan karakteristik siswa SD. Melalui penerapan metode course 

review horay pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam, 

diharapakan hasil penelitian akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang 

diperoleh berupa data kualitatif yaitu performansi guru dan aktivitas belajar siswa 

dan data kuantitatif yaitu nilai hasil belajar siswa.  Data kualitatif merupakan data 

hasil yang diperoleh melalui lembar pengamatan APKG 1 dan 2, lembar 
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pengamatan pelaksanaan model, dan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Sedangakan data kuantitaif diperoleh melalui tes formantif yang dikerjakan siswa. 

Hasil penelitian dipaparkan pada uraian berikut ini: 

4.1.1 Deskripsi Data Pratindakan 

Peneliti bersama guru mitra melaksanakan beberapa tindakan sebelum 

penelitian dilaksanakan. Tindakan ini merupakan observasi awal penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai proses pembelajaran 

yang biasa berlangsung dan informasi lain yang dapat dijadikan sebagai acuan 

penelitian. Observasi awal yang dilaksanakan meliputi: 

4.1.1.1 Pengamatan pembelajaran 

Pengamatan pembelajaran dilaksanakan oleh peneliti untuk mengetahui 

gambaran mengenai pembelajaran yang biasa dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 

Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap. Dengan melaksanakan observasi ini 

peneliti akan mengetahui bagaimana cara mengajar guru yang biasa dilaksanakan 

dan gambaran aktivitas siswa pada pembelajaran yang biasa dilaksanakan. Setelah 

peneliti melaksanakan pengamatan diperoleh hasil bahwa pembelajaran masih 

berpusat pada guru dan siswa kurang berperan dalam pembelajaran.  

4.1.1.2 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan oleh peneliti kepada siswa dan guru kelas IV SD 

Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap. Wawancara dilaksanakan secara tidak 

terstruktur kepada guru untuk mengetahui mengetahui bagaimana cara yang 

digunakan guru dalam mengelola suatu pembelajaran. Informasi yang diperoleh 

bahwa pembelajaran belum menggunakan metode yang inovatif dan siswa kurang 
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dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian wawancara tidak terstruktur 

juga dilaksanakan kepada siswa kelas IV untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran IPA. Setelah dilaksanakan wawancara diperoleh informasi bahwa 

beberapa siswa menganggap mata pelajaran IPA sulit dan membosankan. 

4.1.1.3 Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan merupakan data siswa yang terdiri dari nama, 

jumlah siswa kelas IV tahun ajaran 2011/2012 dan tahun ajaran 2012/2013, serta 

hasil belajar siswa tahun ajaran 2011/2012 pada mata pelajaran IPA. Siswa kelas 

IV tahun ajaran tahun ajaran 2011/2012 berjumlah 13 orang, yang terdiri dari  3 

siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Sedangkan siswa kelas IV tahun ajaran 

2012/2013 berjumlah 29 orang, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. Hasil belajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam pada siswa 

kelas IV tahun ajaran 2011/2012 masih rendah, lebih dari 50%  nilai siswa belum 

memenuhi KKM yaitu 63. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan observasi awal yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

peneliti bersama guru menyusun tidakan pada siklus 1. Tindakan pembelajaran 

pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 

memiliki alokasi waktu 2 x 35 menit. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Senin, 8 April 2013. Indikator pencapaian pada pertemuan pertama yaitu  (1) 

menjelaskan pengertian sumber daya alam; (2) menyebutkan macam-macam 

sumber daya alam menurut sifatnya. Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada Rabu, 10 April 2013. Indikator pencapaian pada pertemuan kedua yaitu (1) 
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menyebutkan macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya; (2) 

menjelaskan cara pengelolaan sumber daya alam. Data yang diperoleh pada siklus 

I meliputi performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Data mengenai 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi, 

sedangkan data mengenai hasil belajar siswa diperoleh melalui pelaksanaan tes 

formatif. 

4.1.2.1 Paparan Performansi guru 

Setelah dilaksanakan pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus I diperoleh data hasil performansi guru melalui pengamatan 

APKG 1 dan 2 dan juga lembar pengamatan pelaksanaan metode. APKG 1 

mengenai perencanaaan pembelajaran dan APKG 2 mengenai pelaksanaan 

pembelajaran. Rumus yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir yaitu 

perolehan skor APKG 1 ditambah dua kali skor perolehan APKG 2, kemudian 

dibagi 3. Hasil penskoran yang diperoleh mengenai performansi guru dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus 1 

Keterangan: 

Rincian lebih lanjut mengenai data penilaian APKG I dan II siklus I terdapat pada  

pada lampiran 8, 9, 12 dan 13. 

Pertemuan 
ke APKG Skor 

Perolehan 
Konversi 

Nilai 
Rata-
rata 

Rata-rata 
siklus 1 

1 1 37 88,1 84,3  
 

86,9 
2 42 82,4 

2 1 37 88,1 89,5 2 46 90,2 
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Data yang didapatkan menerangkan bahwa skor perolehan performansi 

guru telah sesuai dengan persyaratan lulus melebihi ketuntasan yaitu nilai APKG 

1 ≥ 71,875 serta APKG 2 ≥ 72,5. Namun dalam proses pembelajaran masih ada 

beberapa hal yang perlu diperbaiki. Penguasaan guru terhadap metode 

pembelajaran perlu lebih ditingkatkan. Ada sedikit kecanggungan ketika guru 

melaksanakan metode course review horay dalam pembelajaran.  Hal tersebut 

karena pembelajaran pada siklus 1 merupakan adaptasi awal guru untuk 

melaksanakan metode corse review horay. Metode yang baru bagi guru dalam 

proses pembelajaran. Permasalahan lain yang muncul yaitu persiapan media 

berupa LCD dalam pembelajaran membutuhkan waktu yang agak lama sehingga 

waktu pembelajaran pada tahap selanjutnya berkurang, sehingga manajemen 

waktu kurang berhasil. Ada beberapa tahap pembelajaran yang kurang runtut 

pelaksanaannya dan ada materi yang lupa untuk disampaikan. Terlepas dari itu 

semua, guru mitra telah berusaha keras untuk dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan sebaik mungkin sehingga skor perolehan telah melebihi batas lulus baik 

APKG 1 maupun APKG 2. Sedangkan untuk lembar pelaksanaan metode, dari 9 

indikator yang ditentukan, guru memperoleh nilai 100 karena telah melaksanakan 

seluruh tahap metode course review horay. Akan tetapi saat melaksanakan 

langkah-langkah tersebut guru masih terlihat canggung, sehingga guru harus 

berupaya lebih luwes dalam pelaksanaannya. 
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4.1.2.2 Paparan Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian aktivitas belajar siswa terdiri dari tujuh indikator yang terdiri 

dari: (1) siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses 

pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan sebagainya yang tidak 

berhubungan dengan materi pelajaran; (2) siswa berani untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang tidak dia pahami; (3) siswa memiliki keberanian untuk menjawab 

pertanyaan dari guru secara lisan; (4) keaktifan siswa bekerjasama dalam diskusi 

kelompok; (5) keaktifan siswa untuk menghubungkan materi pembelajaran 

dengan lingkungan dan kegiatan sehari-hari di sekitar siswa; (6) keaktifan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran; (7) siswa secara mandiri mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan oleh guru. Setiap indikator terdiri dari empat deskriptor 

dan setiap deskriptor memiliki point satu. Skor perolehan aktivitas belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

Pertemuan 
Ke 

Jumlah Skor 
Perolehan Aktivitas 

Rata-Rata Konversi 
Nilai 

Rata-Rata 
Nilai Siklus 1 

1 581 20 71,4 74,8 
2 636 21,9 78,2 

Keterangan: 

Rincian lebih lanjut terdapat pada lampiran 20, 21, 22, dan 25. 

Berdasarkan data aktivitas belajar siswa siklus I tersebut, dapat diketahui 

bahwa peran siswa dalam pelaksanakan pembelajaran termasuk dalam kategori 

tinggi pada pertemuan pertama dan sangat tinggi pada pertemuan kedua. Aktivitas 

siswa mengalami peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan 2 sebesar 6,8%. 

Pada pertemuan pertama, siswa masih terlihat asing dengan metode pembelajaran 
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yang digunakan. Kemudian pada pertemuan dua terjadi peningkatan aktivitas 

belajar karena siswa sudah mulai mengenal dan menyatu dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. Namun masih ada beberapa siswa yang pasif 

dalam mengikuti pembelajaran. Setelah diteliti ternyata ada siswa memang 

pendiam dan ada siswa yang berulang kali tinggal kelas karena memiliki 

kemampuan rendah. Penggunaan metode course review horay pada pembelajaran 

IPA memberikan suasana yang baru bagi para siswa sehingga aktivitas belajar 

siswapun meningkat. Indikator pencapaian yang masih sulit dicapai pada siklus I 

yaitu menumbuhkan kemauan bertanya kepada siswa-siswi. 

4.1.2.3 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes formatif yang dikerjakan siswa 

pada pertemuan 1 Senin, 8 April 2013 dan pertemuan 2 Rabu, 10 April 2013. 

Soal-soal dalam tes formatif yang dikerjakan telah meliputi indikator pencapaian 

yang telah ditentukan dalam silabus. Berikut ini merupakan data hasil tes formatif 

yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 4.3 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus 1 

No Interval 
Frekuensi Jumlah Rata-rata Keteranngan 

Pert. 
1 

Pert. 
2 

Pert. 
1 

Pert. 
2 

Pert. 
1 

Pert. 
2 Tuntas Tidak Tuntas 

1 93-100 0 5 0 479 0 95,5 √ −
2 87-92,9 5 1 450 88 90 88 √ −
3 81-86,9 3 3 255 255 85 85 √ −
4 75-80,9 9 6 710 467 78,9 77,8 √ −
5 69-74,9 3 2 210 73 70 73 √ −
6 63-68,9 3 5 195 334 65 66,8 √ −
7 < 63 6 8 250 308 41,7 38,5 − √

Jumlah 29 29 2070 2004     
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Tabel 4.4 Data Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

No Siklus I Formatif 1 Formatif 2 
1 Jumlah nilai 2070 2009 
2 Rata-rata nilai 71,4 69,2 
3 Tuntas belajar klasikal 79% 72% 
4 Rata-rata ketuntasan belajar 

klasikal siklus 1 
75,5% 

Keterangan: 

Rincian lebih lanjut terdapat pada lampiran 26. 

Ketuntasan belajar siswa  kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 termasuk 

dalam kategori berhasil. Rata-rata kelas pada pertemuan 1 dan 2 telah melebihi 

batas KKM yaitu 63. Nilainyapun bervariasi, nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 

100. Terjadi penurunan ketuntasan belajar klasikal dari pertemuan satu ke 

pertemuan 2 sebanyak 7%. Penurunan tersebut terlihat pada tabel 4.4 bahwa siswa 

yang tidak tuntas pada pertemuan 1 yaitu 6 orang dengan rata-rata 41,7, 

meningkat menjadi 8 orang pada pertemuan 2 dengan rata-rata 38,5. Hal ini 

terjadi karena guru mitra lupa untuk menyampaikan beberapa pokok materi 

pembelajaran, sehingga nilai beberapa siswa menurun. Selain itu guru mitra 

berpendapat bahwa kualitas soal pada pertemuan ke dua memang lebih sulit dari 

pertemuan pertama, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih baik bagi 

para siswa. Akan tetapi, pada pertemuan 2 siswa dengan nilai lebih dari sama 

dengan 93 ada 5 orang, padahal pada pertemuan 1 tidak ada siswa yang mendapat 

nilai tersebut. 



75 
 

 
 

 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

4.1.2.4 Refleksi 

Pelaksaan siklus I Pada Penelitian Tindakan Kelas ini, materi pengelolaan 

sumber daya alam melalui metode course review horay pada siswa kelas IV SD 

Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap belum dapat dikatakan berhasil 

sepenuhnya. Ada beberapa indikator pada masing-masing aspek penelitian belum 

tercapai. Kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki, baik pada 

perancanaan maupun pelaksanaan. Maka dari itu perlu diadakan siklus 

selanjutnya. Data-data yang ditemukan adalah sebagi berikut: 

4.1.2.4.1 Performansi Guru 

Penilaian performansi guru pada siklus I ini berada pada kriteria baik 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pelaksanaan 

pembelajaran melalui metode course review horay oleh guru telah sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran course review horay yang diamati melalui lembar 

pengamatan metode yang dirancang oleh peneliti. namun ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki kembali seperti manajemen waktu, penguasaan materi, kesiapan 

LCD, dan kemampuan guru untuk menggali kemampuan bertanya siswa. Metode 
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course review horay merupakan metode baru bagi guru, sehingga pelaksanaan 

pada siklus pertama ini merupakan adaptasi awal guru terhadap metode 

pembelajaran.untuk mempelajari hal yang baru tersebut, guru membutuhkan 

waktu lebih banyak sebagai bentuk penyesuaian sehingga manajemen waktu 

belum sesuai dengan alokasi waktu yang ada pada RPP. Hal yang kedua yaitu 

penguasaan materi, guru sebenarnya telah memahami dengan baik mengenai 

materi yang akan diajarkan. Namun pada pertemuan dua, guru lupa untuk 

menyampaikan suatu pokok bahasan sehingga nilai ketuntasan klasikal siswa 

menurun. Maka dari itu perlu adanya pemantapan materi yang lebih baik pada 

siklus selanjutnya. Permasalahan ketiga yang muncul yaitu gangguan teknis pada 

media pembelajaran. LCD yang digunakan oleh guru mengalami gangguan pada 

saat digunakan untuk menayangkan video pembelajaran. Selanjutnya adalah 

kemampuan guru untuk menggali kemampuan bertanya siswa. Beberapa siswa 

masih malu dan takut untuk bertanya. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan metode course review 

horay pada siklus I sudah melebihi kriteria minimum. Peningkatanpun  terjadi dari 

pertemuan satu ke pertemuan 2. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi. 

Ada beberapa indikator pencapaian yang belum maksimal dicapai oleh siswa. 

Terutama pada kemauan bertanya siswa. Sebagian besar siswa masih malu untuk 

bertanya kepada guru. Mereka lebih merasa nyaman untuk bertanya kepada teman 

sekelanya. Selain itu masih ada beberapa siswa yang suka melamun di kelas pada 

saat pembelajaran berlangsung. Siswa-siswa tersebut memang memiliki 
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perwatakan yang pendiam di kelas, sehingga guru perlu lebih mengaktifkan 

mereka. Penyesuaian siswa-siswi terhadap metode pembelajaran membuat mereka 

masih terlihat canggung untuk mengekspresikan setiap tahap pembelajaran 

melalui metode course review horay dengan semangat, siswa masih terlihat malu-

malu. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar 

Rata-rata hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Namun ada penurunan 

ketuntatasan klasikal dari pertemuan satu ke pertemuan dua sebanyak 7%. 

Pertemuan pertama memiliki ketuntasan klasikal 79%, sedangkan pada pertemuan 

kedua menurun menjadi 72%. Prtesentase ketuntasan klasikan pada pertemuan 

pertama, ketuntasan klasikal telah melebihi indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. Akan tetapi pada pertemuan kedua presentase ketuntasan klasikal 

siswa belum mencapai indikator keberhasilan. Hal tersebut dikarenakan ada 

materi pokok yang lupa disampaikan oleh guru. Maka dari itu, selain pemantapan 

materi oleh guru, siswa juga perlu dihimbau untuk terlebih dahulu belajar dirumah 

sebelum pembelajaran dilaksanakan. 

4.1.2.5 Revisi 

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Peneliti perlu melakukan perbaikan 

agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih memuaskan. Perbaikan 

yang dilakukan antara lain: 
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(1) Perbaikan RPP, terutama pada pengalokasian waktu disetiap tahap 

pembelajaran. 

(2) Guru mempelajari dengan baik setiap tahap dalam RPP. 

(3) Pendalaman materi dilaksanakan oleh guru dengan mempelajari materi 

pembelajaran sehari sebelum penelitian dilaksanakan, dan diulang kembali 

sesaat sebelum dilaksanakan pembelajaran. 

(4) Penguji cobaan LCD, sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

(5) Guru memancing kemampuan bertanya siswa dengan cara menanyakan 

terlebih dahulu hal-hal yang sekiranya belum dipahami oleh siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Deskripsi data mengenai tidakan siklus II meliputi performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. Tindakan pembelajaran pada siklus II 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan memiliki alokasi 

waktu 2 x 35 menit. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 15 April 

2013. Indikator pencapaian pada pertemuan pertama yaitu  (1) menjelaskan 

pengertian teknologi pengelolaan sumber daya alam; (2) menjelaskan teknologi 

pengelolaan sumber daya alam di pertanian, laut, sungai, hutan, han bahan galian. 

Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2013. Indikator 

pencapaian pada pertemuan kedua yaitu (1) mengetahui dampak positif 

penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam; (2) mengetahui 

dampak negatif penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Kekurangan-kekurangan pada siklus I telah dirfleksikan untuk kemudian diadakan 
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perbaikan pada siklus II. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa meningkat. 

4.1.3.1 Paparan Performansi Guru 

Penilaian performansi guru dilaksanakan dengan tata cara yang sama, 

seperti pada siklus I. Penilaian meliputi APKG I mengenai perencanaan 

pembelajaran, APKG 2 mengenai pelaksanaan pembelajaran, dan lembar 

pengamatan metode untuk memastikan bahwa guru telah menerapkan metode 

course review horay sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan. Berdasarkan 

refleksi pada siklus I, peneliti bersama guru telah melaksanakan perbaikan 

pembelajaran supaya performansi guru pada siklus II lebih baik dari siklus 

sebelumnya. Adapun Data hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam 

perencanaan pembelajaran siklus II pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II 

Keterangan: 

Data dalam tabel tersebut terinci lebih lanjut terdapat pada lampiran 8, 10, 12, dan 

14.  

Sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan, hasil dari 

penilaian performansi guru, baik pada pertemuan satu ataupun pertemuan dua 

telah melampaui dari kriteria minimum. Nilai performansi guru pada pertemuan 

Pertemuan 
ke APKG Skor 

Perolehan Konversi Nilai Rata-rata Rata-rata 
siklus 2 

1 1 38 90,5 91,6 
 
 

93,7 
2 47 92,2 

2 1 40 95,2 95,8 2 49 96,1 
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pertama yaitu 91,6 (A) dengan kriteria sangat baik, sedangan pada pertemuan 

kedua yaitu 95,8 (A) dengan kriteria sangat baik. Lembar pengamatan 

pelaksanaan metode mencapai nilai sempurna. Pelaksanaan setiap tahap dalam 

metode course review horay oleh guru semakin baik dan luwes. Perbaikan 

berdasarkan seluruh kekurangan pada siklus I yang telah dilaksanakan membuat 

pola pembelajaran semakin teratur dan baik. 

4.1.3.2 Paparan Aktivitas Siswa 

Teknik penilaian aktivitas belajar siswa pada siklus II tidak berbeda 

dengan siklus I. Indikator pencapaian dan cara penilaian tidak berubah. Seluruh 

hasil refleksi siklus I telah diterapkan pada siklus II. Hasil dari aktivitas belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  pada Siklus II 

Pertemuan 
Ke 

Jumlah Skor 
Perolehan Aktivitas 

Rata-Rata Konversi 
Nilai 

Rata-Rata 
Nilai Siklus 2 

1 708 24,4 87,1% 90,9% 
2 741 26,5 94,6% 

Keterangan: 

Rincian tabel rangkuman aktivitas belajar diatas terdapat pada lampiran 20, 23, 

24, dan 25. 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I. Perbaikan-perbaikan telah diterapkan pada 

siklus II, sehingga pada pertemuan pertama nilai aktivitas siswa mencapai 87,1% 

dengan kriteria amat tinggi, dan pertemuan dua sebesar 94,6% dengan kriteria 

sangat tinggi. Rata-rata aktivitas yang diperoleh pada siklus II sangat baik dengan 

tingkat aktivitas 90,9%. 
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4.1.3.3 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II diperoleh 

data hasil belajar siswa berupa hasil perolehan nilai dari tes formatif 3 dan 4 yang 

masing-masing terlaksana di setiap akhir pertemuan 1 dan 2 pada siklus II. 

Berikut ini merupakan data hasil tes formatif yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 4.7 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus II 

No Interval 
Frekuensi Jumlah Rata-rata Keteranngan 

Pert. 
1 

Pert. 
2 

Pert. 
1 

Pert. 
2 

Pert. 
1 

Pert. 
2 Tuntas Tidak Tuntas 

1 93-100 2 8 195 768 97,5 95,6 √ −
2 87-92,9 1 4 90 358 90 89,5 √ −
3 81-86,9 2 3 170 253 85 84,3 √ −
4 75-80,9 8 3 635 235 78,1 78,3 √ −
5 69-74,9 3 1 210 70 70 70 √ −
6 63-68,9 8 6 520 396 65 66 √ −
7 < 63 5 4 225 166 45 41,6 − √

Jumlah 29 29 2045 2246     
 

Tabel 4.8 Data  Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

No Siklus I Formatif 1 Formatif 2 
1 Jumlah nilai 2045 2246 
2 Rata-rata nilai 70,5 77,4 
3 Tuntas belajar klasikal 82,8% 86,2% 
4 Rata-rata ketuntasan belajar 

klasikal siklus II 
84,4% 

Keterangan: 

Rincian lebih lanjut terdapat pada lampiran 26. 

Data pada tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata kelas pada 

pertemuan pertama sebesar 70,5 dan kedua sebesar 77,4 telah melebihi KKM 

yang ditentukan yaitu 63.  Rata-rata siklus II mengalami peningkatan dari siklus I 

sebesar 8,9%. Rata-rata siklus I sebesar 75,5% menjadi 84,4% pada siklus II. 
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Maka dari itu, rata-rata tuntas belajar klasikal pada siklus II telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu minimal 75% siswa tuntas. Secara visual tuntas 

belajar klasikal pada siklus II dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

4.1.3.4 Refleksi 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan oleh peneliti dalam dua pertemuan. 

Perbaikan-perbaikan telah diterapkan di siklus II berdasarkan refleksi siklus I 

sehingga pada siklus II dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa. Keseluruhan indikator keberhasilan sudah tercapai 

sehingga tidak perlu diadakan siklus selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan 

peningkatan-peningkatan yang terjadi pada siklus II: 

4.1.3.4.1 Performansi Guru 

Perolehan nilai performansi guru pada siklus II meningkat sebanyak 6,8 

dari siklus I, yaitu dari 86,9 (A) menjadi 93,7 (A). Perolehan nilai performansi 

guru pada siklus II berada pada kritetia sangat baik. Seluruh langkah-langkah 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru sesuai dengan yang 
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tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tahap-tahap 

penerapan metode course review horay telah dilaksanakan dengan baik 

berdasarkan hasil pengamatan observer melalui lembar observasi metode yang 

disusun peneliti. Maka dari itu, penilaian performansi guru dapat dinyatakan 

berhasil, melebihi indikator keberhasilan yang ditentukan.  

4.1.3.4.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan di 

setiap indikator yang diamati. Pada siklus I perolehan aktivitas belajar siswa 

sebesar 74% ,8 dan meningkat pada siklus II menjadi 90,9%. Dari kriteria tinggi 

menjadi sangat tinggi. Keaktifan ini sudah melebihi indikator keberhasilan  

sebesar 75%. Peningkatan ini terjadi karena telah diadakan perbaikan selama 

proses pembelajaran di siklus II. Guru berhasil memancing kemauan bertanya 

siswa, dengan begitu siswa menjadi lebih percaya diri. 

4.1.3.4.3 Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa telah berhasil 

meningkatan hasil belajar siswa. Hasil refleksi pada siklus I memberikan 

perbaikan pada siklus II. Data yang diperoleh siswa bahwa ketuntasan klasikal 

pada siklus sati sebesar 75,5% meningkan menjadi 84,4% pada siklus II. Hasil 

tersebut telah meelebihi indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu 75%. Maka 

dari itu, seluruh aspek dalam pembelajaran yang meliputi performansi guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa meningkat. 
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4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang diteliti yang 

meliputi performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa telah memenuhi 

indikator keberhasilan. Peningkatan pada seluruh aspek telah terjadi dari siklus I 

ke siklus II. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas siswa juga 

mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi dan perolehan nilai performansi guru 

dalam pembelajaran telah melampaui nilai 71. Hasil belajar berupa nilai rata-rata 

kelas telah melampaui standar minimal yang ditetapkan sebagai KKM yaitu 63, 

dengan ketuntasan belajar klasikal lebih dari 75%. Dengan demikian 

pembelajaran selesai dilaksanakan dengan kualifikasi memuaskan. 

4.2  Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil yang diperoleh pada 

siklus I dan II mengenai hasil pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa melalui lembar pengamatan dan juga hasil belajar siswa yang diperoleh 

melalui teknik tes. Pembahasan ini terdiri dari pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan data yang dihasilkan pada siklus I 

dan II. Data tersebut meliputi performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

Setelah data tersebut diolah, dapat diketahui bahwa telah terjadi pengkatan 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Data 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
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4.2.1.1 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Data pengamatan performansi guru  menerangkan bahwa nilai APKG guru 

pada siklus I yaitu 86,9 (A) dengan perincian bahwa nilai rata-rata perencanan 

(APKG I) yaitu 88,1 dan nilai rata-rata pelaksanaan (APKG II) yaitu 86,3. Nilai 

tersebut telah melebihi indikator keberhasilan yang di tentukan bahwa perfomansi 

guru mengacu pada persyaratan lulus APKG 1 dan 2 dengan nilai akhir minimal 

71 meliputi nilai APKG 1 ≥ 71,875 serta APKG 2 ≥ 72,5. Namun masih ada 

beberapa kekurangan pada siklus I mengenai manajemen waktu, penguasaan 

materi, kesiapan LCD, dan kemampuan guru untuk menggali kemampuan 

bertanya siswa. Kekurangan pada siklus I ini berdampak pada hasil belajar siswa, 

sehingga terjadi penurunan hasil belajar dari pertemuan pertama ke pertemuan 

dua. Seluruh tahap-tahap metode course review horay dapat terlaksana 

seluruhnya, namun guru masih terlihat canggung. Sehingga guru dan peneliti 

melaksanakan perbaikan-perbaikan yang diterapkan pada siklus II. Perbaikan 

tersebut meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Sudjana (2010: 18) bahwa: 

Kompetensi perilaku atau performansi guru artinya kemampuan guru 
dalam berbagai keterampilan atau berperilaku seperti keterampilan 
mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, 
bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan 
menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan menyusun 
persiapan atau perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan 
administrasi kelas, dan lain-lain. 
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Performansi guru merupakan tanggungjawab guru terhadap seluruh proses 

pembelajaran, sehingga segala sesuatunya harus disiapkan dengan baik. Setelah 

perbaikan dilaksanakan pada siklus II, perolehan nilai performansi guru mencapai 

93,7 (A) dengan perincian nilai rata-rata APKG I (perencanaan) yaitu 94,8 (A) 

dan nilai rata-rata APKG II (pelaksanaan) yaitu 94,2 (A).  Penerapan metode 

course review horay juga terlaksana dengan lebih baik dan luwes oleh guru. 

Perolehan ini mendapat kriteria baik sekali dan telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Peningkatan performansi guru dari siklus I ke siklus 

II dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Nilai APKG 

4.2.1.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 

presentase keaktifan siswa 74,8% dengan kriteria sangat tinggi. Namun ada 

beberapa kekurangan pada siklus I sehingga hasil tersebut dirasa kurang 

maksimal. Kekurangan pada siklus I paling menonjol dengan masih sulitnya 

menumbuhkan budaya pada siswa SD. Untuk menanyakan hal-hal yang mereka 
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tidak pahami, siswa SD lebih banyak bertanya kepada teman. Siswa SD masih 

telihat malu dan takut untuk bertanya kepada guru. Maka dari itu guru bersama 

peneliti melaksanakan perbaikan untuk memancing kemampuan bertanya siswa 

dengan cara menanyakan terlebih dahulu hal-hal yang sekiranya belum dipahami 

siswa. Selain itu, siklus I merupakan proses pengenalan awal metode course 

review horay kepada siswa, sehingga siklus selanjutnya perlu dilaksanakan supaya 

siswa lebih menyatu dengan metode tersebut. 

Setelah perbaikan siklus II, melalui pengamatan peneliti dan guru 

diperoleh hasil bahwa aktivitas belajar siswa meningkat sebanyak 16,1% dari 

siklus I. Aktivitas belajar siswa pada siklus II mencapai 90,9% dengan kriteria 

amat baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Hasil Aktivitas Belajar Siswa 

Peningkatan aktivitas belajar tersebut sangat diperhatikan dalam 

pelaksanaan penelitian ini. Aktivitas belajar siswa merupakan bentuk partisipasi 
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siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang baik tidak lagi berpusat 

pada guru, akan tetapi berpusat kepada siswa supaya potensi dalam diri siswa 

dapat tergali dengan baik. Hal tersebut  sesuai dengan pernyataan berikut: 

Student-centered learning can be important part of the mix of 
techniques used by engineering educators to meet the numerous 
objectives of higher education. A variety of teaching methodes, both 
innovative and traditional, also better meets the needs of student by 
recognizing and accommodating their diverse learning styles and 
preferences. (Zimmerman, et, al., 2003) 
 

Maksud pernyataan tersebut bahwa keaktifan yang berpusat pada siswa 

merupakan bagian penting dari teknik yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi. Variasi metode belajar, baik inovatif dan 

maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan 

menghargai dan menampung berbagai gaya belajar yang mereka sukai. Hal ini 

bermaksud bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran, apapun strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru harus berpusat pada siswa, baik inovatif 

maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu 

aktivitas belajar siswa harus diperhatikan dalam setiap proses pembelajaran. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus I lebih dari indikator keberhasilan dan 

KKM yang telah ditentukan. Rata-rata kelas mencapai 70,3 sementara KKM yang 

ada adalah 63. Sedangkan ketuntasan klasikal yaitu 75,5%, yang berarti telah 

melebihi indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu 75%. Namun masih ada 

kekurangan, karena terjadi penurunan ketuntasan klasikal dari pertemuan pertama 

ke pertemuan kedua sebanyak 7%. Pada pertemuan pertama ketuntasan klasikal 
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mencapai 79%, sedangkan pada pertemuan kedua menurun menjadi 72%. Hal 

tersebut terjadi karena guru lupa untuk menjelaskan pokok bahasan cara 

pengelolaan sumber daya alam, sehingga ketuntasan klasikal menurun. Maka dari 

itu dilaksanakan perbaikan pada siklus II mengenai penguasaan materi guru 

terhadap materi pembelajaran. 

Rata-rata kelas meningkat menjadi 73, 95, sedangkan ketuntasan klasikal 

menjadi 84,4%. Peningkatan yang terjadi menunjukan bahwa pembelajaran IPA 

materi pengelolaan sumber daya alam menggunakan metode course review horay 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebagai tujuan dari pembelajaran. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Hamid (2011: 20) yang mengungkapakan bahwa 

metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Adapun peningkatan hasil belajar 

dari silkus I ke siklus II dapat digambarkan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas secara kolaboratif oleh guru bersama peneliti 

mengenai peningkatan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar materi 

pengelolaan sumber daya alam melalui metode course review horay pada siswa 

kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap telah berhasil mencapai 

tuuan yang diharapkan. Berdasarkan pada hasil penelitian siklus II, maka 

pembelajaran menggunakan metode course review horay telah meningkatkan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Secara garis besar, implikasi 

hasil penelitian dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain: 

4.2.2.1 Bagi Guru 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas menggunakan metode course 

review horay telah berhasil  meningkatkan performansi guru. Guru memulai untuk 

memahami lebih baik mengenai metode belajar yang interaktif. Melalui 

penggunaan metode ini, guru telah berhasil melaksanakan variasi pembelajaran. 

Guru telah sukses untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran yang ditandai peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Pengkondisian siswa yang dilaksanakan oleh guru, terutama pada saat diskusi 

kelompok dan permainan merupakan pelajaran yang penting bagi guru bahwa 

dalam suatu proses pembelajaran serius bukan berarti kaku. Permainan yang 

mendidik dan interaktif sangat sesuai dengan karakteristik siswa SD. Maka dari 

itu gurupun harus kreatif dan menyenangkan. 

Penguasaan meteri pelajaranpun menjadi pokok penting dalam 

pembelajaran. Guru harus mempelajari terlebih dulu materi yang akan 
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dibelajarkan supaya informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian melalui Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilaksanakan menggunakan metode course review horay ini 

maka  guru memperoleh wawasan dan pengetahuan baru mengenai alternatif 

metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran IPA materi 

pengelolaan sumber daya alam, sehingga guru dapat selalu mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. 

4.2.2.2 Bagi Siswa 

Penerapan metode course review horay pada pembelajaran IPA di kelas IV 

SD Negeri Sindangbarang 02 telah memberikan warna baru bagi siswa. Suasana 

belajar yang diciptakan melalui metode course review horay menjadikan 

gambaran belajar yang interaktif dan menyenakan bagi para siswa. Melalui proses 

kerja kelompok, sosialisasi siswa sebagai mahluk sosial akan meningkat. Siswa 

lebih memahami bahwa sebagai mahluk sosial mereka dapat melengkapi satu 

sama lain. Mereka saling bantu membantu, bahu membahu untuk dapat menjadi 

yang terbaik. Mengajarkan kepada siswa bahwa ilmu itu ada intu diamalkan dan 

tujuan pembelajaran adalah kecerdasan kehidupan bangsa, bukan milik pribadi. 

Melalaui metode ini akan timbul kesetaraan pengetahuan kepada siswa dan 

menghilangkan sifat individualis. 

Selain kerja kelompok, tahap pembelajaran dengan menggunakan metode 

course review horay yaitu permainan dan kompetisi. Permainan merupakan cara 

pembelajaran yang sangat sesuai dengan karakteristik siswa SD, sehingga mereka 

lebih temotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Permainan telah identik dengan 
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kegemaran anak, sehingga penggunaan permainan pada pembelajaran dapat 

membuat siswa SD lebih enjoy dan tertarik. Jenis permainan dalam pelaksanaan 

metode course review horay juga sangat mendidik. Pengisian sembilan kolom 

kosong dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru secara lisan, sehingga 

setiap kelompok harus dapat menyusun kotak yang berisikan jawaban benar 

sehingga membentuk garis diagonal, vertikal, ataupun horisontal, akan meberikan 

pendidikan pada siswa bahwa taktik dan strategi sangan berhasil untuk mencapai 

tujuan dan kesuksesan. Sedangkan pelaksanaan kompetisi pada penerapan metode 

ini memberikan dapak positif bagi siswa. Siswa akan lebih mengerti bahwa untuk 

menjadi yang terbaik, siswa membutuhkan perjuangan, tidak boleh bermalas-

malasan. Belajar menjadi kunci kesuksesan.  

Maka dari itu, untuk melaksanakan metode course review horay dengan 

baik, siswa harus berani dan kreatif. Siswa harus bisa bekerja sama dan saling 

menghargai satu sama lain, saling membantu untuk memecahkan masalah yang 

ada. Semua anggota kelompok harus berperan aktif, karena keberhasilan 

kelompok adalah keberhasilan bersama, tidak boleh menggantungkan prestasi 

kelompok hanya pada seorang anggota saja. Dalam melaksanakan kompetisi, 

setiap kelompok juga harus sportif, karena itu merupakan cerminan pribadi 

kelompok. Setiap kelompok harus optimis untuk berhasil, namun harus siap untuk 

kalah. Setiap kelompok harus siap untuk hasil apapun, dan harus terus berusaha.  

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

Peningkatan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa serta 

performansi guru juga menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Masyarakat 
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dapat melihat cerminan kualitas suatu sekolah berdasarkan pada kulitas guru dan 

siswanya. Melalui penerapan metode course review horay pada pembelajaran IPA 

di kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02, performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa berhasil meningkat. Untuk menunjang terlaksananya penerapan 

metode dengan baik, maka sekolah perlu mengadakan perbaikan sarana dan 

prasarana seperti LCD. Penggunaan media proyektor tersebut telah menjadi media 

pembelajaran yang sangat penting untuk menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

4.2.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian Tindakan Kelas ini juga memberikan pemaknaan khusus bagi 

peneliti. Wawasan dan pengetahuan baru telah diperoleh peneliti. Melalui metode 

course review horay, peneliti seharusnya memahami karakteristik siswa SD. 

Permainan, kompetisi, dan penguatan harus disesuaikan dengan kondisi di 

lapangan yang sebenarnya. Seluruh tahap pembelajaran melalui metode course 

review horay dirancang dengan sebaik mungkin. Perancangan kegiatan 

pembelajaran harus memperhatikan seluruh komponen  pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.  Memulai dari pendalaman satu 

macam metode pembelajaran inovatif, peneliti termotivasi untuk mempelajari 

lebih dalam mengenai metode pembelajaran inovatif lain sebagai bekal peneliti 

untuk menjalakan profesi. Pemahaman baru mengenai siswa Sekolah Dasar lebih 

nyata dilaksanakn oleh peneliti. Tujuan dari pendidikan dan guru sebagai profesi 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan jangan sampai disalah artikan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, 

dapat diketahui bahwa Penelitian Tindakan Kelas mengenai penerapan metode 

course review horay pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya 

alam telah terbukti meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap. Peningkatan 

tersebut dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut : 

(1) Peningkatan Performansi Guru 

Pengamatan terhadap performansi guru yang menerapkan metode course 

review horay pada pembelajaran IPA telah dilakukan dalam dua siklus dan 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I nilai akhir 

performansi guru adalah 86,9 (A). Sementara itu, pada siklus II nilai akhir 

performansi guru meningkat menjadi 93,7 (A). Berdasarkan hasil tersebut maka 

terjadi peningkatan sebesar 6,8 dari siklus I ke siklus II.  
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(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa yang dilakukan dalam 

pembelajaran dua siklus mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I persentase aktivitas belajar siswa mencapai 74,8%  dengan kriteria tinggi. 

Kemudian pada siklus II persentase keaktifan ini meningkat sebesar 16,1% yaitu 

menjadi 90,9% dengan ktiteria sangat tinggi.  

(3) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Meningkatnya performansi guru dan aktivitas belajar siswa juga 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Data perolehan hasil 

belajar yang terdiri dari rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan 

belajar siswa (ketuntasan klasikal) pada siklus I sebesar 75,5%. Hasil ini 

meningkat 8,9% pada siklus II menjadi 84,4%. Seluruh presentase ketuntasan 

klasikal tersebut telah memnuhi indikator keberhasilan dengan kriteria minimum 

75%. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

(1) Guru dapat menerapkan metode pembelajaran  course review horay pada 

mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 
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(2) Guru harus mempersiapkan seluruh komponen pembelajaran dengan baik 

sebelum menerapkan metode course review horay.  

(3) Guru kelas IV hendaknya mau untuk mengajak guru lain untuk 

menggunakan metode yang inovatif khususnya course review horay. 

(4) Kepala sekolah diharapkan dapat memotivasi guru untuk terus menerapkan 

metode ivovatif khususnya course review horay telah terbukti dapat 

meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. 
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Lampiran 1 
 

Pengembangan Silabus 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri Sindangbarang 02  Kabupaten Cilacap 

Mata Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/ Semester  : IV/ II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami Hubungan antara Sumber Daya Alam 

Dengan Lingkungan, Teknologi, Dan Masyarakat. 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
/ 

Pembelajaran 
Indikator Alokasi 

Waktu 
Bentuk 

Penilaian 
Sumber 
Belajar 

11.1 
Menjelaskan 
hubungan 
antara 
sumber daya 
alam dengan 
lingkungan. 

Pengelolaan 
sumber daya 
alam 

• 
Menjelaskan 
pengertian 
sumber daya 
alam. 
 

4 jp Unjuk 
kerja, 
pilihan 
ganda, 
dan 
uraian 

Buku IPA 
cetak 
perpaduan 
dari 
beberapa 
BSE IPA 
2. LKS 
3. Video 

• 
Menyebutkan 
jenisjenis 
sumber daya 
alam. 
 

Unjuk 
kerja, 
pilihan 
ganda, 
dan 
uraian 

• 
Menjelaskan 
cara 
mengelola 
sumber daya 
alam. 
 

Unjuk 
kerja, 
pilihan 
ganda, 
dan 
uraian 

11.2 
Menjelaskan 
hubungan 
antara 
sumber daya 
alam dengan 
teknologi 
yang 
digunakan. 

Pengelolaan 
sumber daya 
alam 

Menjelaskan 
keuntungan 
dan kerugian 
pengelolaan 
sumber daya 
alam dengan 
teknologi 
yang 
digunakan. 

4 jp Unjuk 
kerja, 
pilihan 
ganda, 
dan 
uraian. 

Buku IPA 
cetak 
perpaduan 
dari 
beberapa 
BSE IPA 
2. LKS 
3. Video 
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Lampiran 2 
 
Daftar Nilai Tes Formatif Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam Siswa Kelas IV  

SD Negeri Sindangbarang 02 Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2011/2012 

 

No Nama Nilai
1 Rizky Aldian 60 
2 Agung Triyogi 55 
3 Ariyanto Riyan S 80 
4 Basari Tri Biantoro 85 
5 Cucu Cahyati 60 
6 Didik Tri Waluyo 60 
7 Indra Warsono 55 
8 Kharisma Yogi O 85 
9 Kuncoro 55 
10 Liya Rusdian H 90 
11 Rofi Alvian E 95 
12 Syahrul Evan A 60 
13 Riko Panurja 95 

 
 
       Guru Kelas 
 
  
 
       Ngadino, S.Pd 
       NIP. 1955 1013 197701 1003 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 Sekolah  : SD Negeri Sindangbarang 02 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

 Kelas/Semester : IV/ II 

 AlokasiWaktu : 2 x 35 Menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar  Kompetensi 

Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Menyebutkan macam-macam sumber daya alam menurut sifatnya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui penerapan metode course review horay diharapkan siswa: 

1. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam, setelah melihat video 

pembelajaran mengenai keanekaragaman sumber daya alam, 

2. dapat menyebutkan 2 macam penggolongan sumber daya alam, setelah 

mendengar penjelasan guru mengenai penggolongan sumber daya alam, 

siswa. 

3. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam  berdasarkan sifatnya, 

setelah melihat video pembelajaran mengenai keanekaragaman sumber 

daya alam. 
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4. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui, 

setelah mendengar penjelasan guru mengenai penggolongan sumber daya 

alam berdasarkan sifatnya. 

5. dapat menyebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, 

setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 

6. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, setelah mendengar penjelasan guru mengenai penggolongan 

sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 

7. dapat menyebutkan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course 

review horay. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi Ajar (terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran 

Course Review Horay 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Salam. 

b. Guru mengondisikan siswa. 

c. Apersepsi dengan tanya jawab mengenai lingkungan sekitar. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari. 
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e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang 

akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagi siswa dalam 7 kelompok. 

2) Guru menampilkan video pembelajaran mengenai 

keanekaragaman sumber daya alam. 

3) Guru bertanyajawab dengan siswa mengenai isi video tersebut. 

4) Guru menjelaskan 2 penggolongan sumber daya alam yaitu 

berdasarkan sifat dan jenis sumber daya alam. 

5) Guru menjelaskan mengenai penggolongan sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya adalah sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 

6) Guru meminta siswa mempelajari materi sumber daya alam dan 

penggolongan sumber daya alam berdasarkan sifatnya secara 

berkelompok. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagikan ikat kepala bergambar sebagai identitas 

kelompok dan meminta ketua kelompok untuk 

menggunakannya. 

2) Siswa menyimpan seluruh buku pelajaran di dalam laci. 

3) Guru membagikan kertas yang berisikan sembilan kolom 

kosong (terlampir). 

4) Guru menerangkan tata cara permainan. 

5) Siswa memberi nomor secara acak pada masing-masing kolom. 

6) Guru membacakan soal secara acak. 

7) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada kolom yang 

berisikan nomer soal yang dibacakan oleh guru. 

8) Kelompok dan guru membahas secara langsung jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 
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9) Setelah waktu menjawab habis, setiap kelompok mengangkat  

kertas jawaban mereka. 

10) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dan meminta tanggapan dari kelompok lain. 

11) Guru memberikan jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. 

12) Kelompok memberikan tanda   pada kolom yang berisikan 

nomer soal apabila jawaban benar, dan memberikan tanda Χ 

apabila jawaban salah. 

13) Guru memberikan pertanyaan sebanyak 9 soal dan 

membahasnya bersama seluruh kelompok. 

14) Apabila ada kelompok yang memperoleh tanda  sehingga 

membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal maka 

kelompok tersebut harus meneriakan yel-yel. 

15) Kelompok yang paling sering meneriakan yel-yel akan 

mendapat penghargaan berupa alat tulis. Sedangkan kelompok 

dengan point salah terbesar akan mendapat hukuman dengan 

maju ke depan kemudian diberi pertanyaan ulang kepada 

masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok yang 

bisa menjawab diperbolehkan untuk duduk. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman. 

2) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa. 

3. Kegiatan penutup (20 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pembelajaran pembelajaran. 

b. Guru memberikan test formatif dan siswa mengerjakan. 

c. Guru bersama siswa mencocokan hasil evaluasi. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Aprilia dan Achyar Afifatul. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Azmiyati, Choiril dkk. 2008. IPA 4 Saling Temas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Amin, Choirul dan Priyono Amin. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media 

a. Video pembelajaran 

b. Kertas berisikan 9 kolom kosong. 

 

4. Penilaian 

1. Prosedur  :  Proses dan hasil 

2. Tehnik  : Observasi dan tes 

3. Bentuk  : Lembar observasi dan tes tertulis 

4. Alat penialaian  : Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan soal   

5. Kunci jawaban : Terlampir 

6. Penilaian  : 

a. Aktivitas belajar siswa 

Tingkat keaktifan siswa (%) =  x 100 % 

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria 

75-100 Sangat Tinggi 

50-74,99 Tinggi 

25-49,99 Sedang 

0-24,99 Rendah 
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b. Hasil belajar siswa. 

 
 

c. Rata-rata kelas 

 
 

 

d. Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 
 

 

      Sindangbarang , 7 April 2013 

 

Guru Kelas IV,    Peneliti, 

 

 

 

 

Ngadino, S.Pd     Sucy Lutfiana 

NIP. 1955 1013 197701 1003  NIM. 1401409335 

 

    Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

     Rasikin, S.Pd 
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Lampiran I 

Materi ajar 

 

Segala sesuatu yang berasal dari alam dan kita butuhkan itu disebut sumber 

daya alam. Penggolongan sumber daya alam ada 2: 

1. Berdasarkan sifat atau ketersediaannya. 

2. Berdasarkan jenisnya. 

Berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat di perbarui. Berdasarkan jenisnya ada 3 sumber daya alam hayati, hewani 

dan tak hidup. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sumber daya 

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

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat 

dengan mudah diproduksi ulang baik atau diregenerasi secara alami maupun 

dengan campur tangan manusia. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk 

memproduksi ulang karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena 

itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 

1. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui : air, udara, tanah, hewan, 

tumbuhan dan sebagainya. 

2. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: batubara, emas, perak, 

minyak bumi, dan sebagainya. 
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Lampiran II 

Selembar kertas dengan sembilan kolom kosong. 
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Lampiran III 

Kisi-kisi soal dan Soal 

 

a. Kisi-kisi soal metode 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

Menjelaskan 
hubungan antara 
sumber daya 
alam dengan 
lingkungan. 
 

Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian sumber 
daya alam 
menggunakan kata-
kata sendiri. 

Uraian C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 2 
macam penggolongan 
sumber daya alam. 

Uraian  C1 2 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan 
perbedaan antara 
sumber daya alam 
yang dapat diperbarui 
dan tidak dapat 
diperbarui. 

Uraian C2 3 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 
macam sumber daya 
alam yang tidak dapat 
diperbarui. 

Uraian C1 4 Mudah 

Disajikan sebuah 
pernyataan mengenai 
jenis sumber daya 
alam. Siswa dapat 
menentukan 
kebenaran dari 
pernyataan tersebut. 

Uraian C2 5 Sedang 

Siswa dapat 
menentukan 
pernyataan yang tidak 
benar mengenai 
sumber daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C2 6 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pengertian paling 
tepat mengenai 
sumber daya alam 
yang tidak dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 7 Sulit 
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Disajikan beberapa 
sumber daya alam. 
Siswa dapat 
menghubungkan 
antara sumber daya 
alam dengan 
penggolongan sumber 
daya alam 
berdasarkan sifatnya. 

Uraian C3 8 Sulit 

Disajikan dua buah 
pernyataan mengenai 
ciri-ciri sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui. Siswa 
dapat menentukan 
pernyataan yang 
paling tepat. 

Uraian C2 9 Sulit 
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Lampiran IV 

Soal 

 

1. Jelaskan pengertian sumber daya alam menggunakan bahasamu sendiri! 

2. Sebutkan 2 macam penggolongan sumber daya alam! 

3. Jelaskan perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak 

dapat diperbarui! 

4. Sebutkan 3 macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui! 

5. Tumbuhan, hewan, udara, air, barang tambang, dan tanah. Semua sumber 

daya tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

Pernyataan tersebut benar atau salah! Jelaskan alasanmu! 

6. Pernyaataan berikut merupakan pernyataan yang salah mengenai sumber daya 

alam yaitu ... 

a. sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. 

b. sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang 

digunakan dengan bijaksana. 

c. sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. 

d.sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat 

digunakan manusia dengan bebas. 

7. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah ... 

a. sumber daya alam yang cepat habis. 

b. sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi lagi. 

c. sumber daya alam yang memiliki proses produksi lama hingga beribu-ribu 

tahun. 

d. sumber daya alam yang bernilai mahal. 

8. Tanah, tembaga, perak, emas, air, udara, hewan, dan aluminium. Golongkan 

beberapa macam sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya! 
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9. a. Sumber daya alam dapat diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. 

b. Sumber daya alam dapat diperbarui karena dapat diproduksi kembali 

dengan cepat. 

Manakah pernyataan diatas yang paling benar? A atau B! 

 

Kunci jawaban 

1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. 

2. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dan berdasarkan jenisnya. 

3. Perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui yaitu pada waktu produksi yang berdampak pada ketersediaan 

sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui proses 

pruduksiya lebih cepat sehingga jumlahnya  lebih banyak. Sedangkan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbarui proses produksinya sangat lama 

sehingga jumlanya terbatas. 

4. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti emas, tembaga, perak, 

alumanium, dan sebagainya. 

5. Salah karena barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui. 

6. D 

7. C 

8. Tanah, air, udara, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbarui. Sedangkan emas, tembaga, perak, dan alaumanium adalah sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

9. B 
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Lampiran V 

b. Kisi-kisi soal evaluasi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan

Menjelaskan 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 
lingkungan. 
 

Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C1 1 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 2 macam 
penggolongan sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C1 2 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian sumber 
daya alam yang dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 3 
 

Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 macam 
sumber daya alam 
yang tidak dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C1 4 Mudah 

Disajikan beberapa 
pernyataan mengenai 
ciri-ciri sumber daya 
alam yang tidak dapat 
diperbarui. Siswa 
dapat mengidentifikasi 
pernyataan yang benar 
mengenai sumber daya 
alam yang tidak dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 5 Sulit 

Disajikan beberapa 
macam sumber daya 
alam. Siswa dapat 
mengidentifikasi 
sumber daya alam 
yang termasuk sumber 
daya alam yang dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 6 Sedang 

Siswa dapat 
menjelaskan mengapa 
udara merupakan 
sumber daya alam 
yang dapat diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 7 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan pihak 
yang berwenang untuk 
menjaga kelestarian 

Pilihan 
ganda 

C1 8 Mudah 
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sumber daya alam. 
Siswa dapat 
menyebutkan bahan 
baku tanah sehingga 
tanah merupakan 
sumber daya alam 
yang dapat diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C1 9 Sedang 

Siswa dapat 
menentukan sifat yang 
baik dalam 
pemanfaatan sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C1 10 Mudah 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 macam 
sumber daya alam 
berdasarkan jenisnya. 

Esai C1 1 Mudah 

Siswa dapat 
mengungkapkan sikap 
yang baik dalam 
penggunaan sumber 
daya alam yang tidak 
dapat perbaharui. 

Esai C2 2 Mudah 

Siswa dapat 
menyebutkan 2 sumber 
daya alam yang ada di 
sungai. 

Esai C1 3 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan manfaat 
dari sumber daya alam. 

Esai C2 4 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 sumber 
daya alam yang dapat 
diperbarui yang 
terdapat di sekitar 
sekolah. 

Esai C1 5 Mudah 
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Lampiran VI 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. absen  : 

 

Soal Evaluasi 

 

1. Sumber daya alam adalah .... (skor: 1) 

a. segala sesuatu yang ada di laut yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

b. segala sesuatu yang ada di hutan yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

c. segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

d. segala sesuatu yang ada di sekitar rumah yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

2. Penggolongan sumber daya alam didasarkan pada 2 macam yaitu ... (skor: 1) 

a. berdasarkan sifat dan jenisnya. 

b. berdasakan sifat dan ketersediaannya. 

c. berdasarkan asal dan jenisnya 

d. berdasarkan tujuan dan manfaatnya. 

3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah ... (skor: 1) 

a. sumber daya alam yang murah. 

b. sumber daya alam yang dapat diregenerasi. 

c. sumber daya alam yang dapat dimakan. 

d. sumber daya alam yang jumlahnya sedikit. 

4. Berikut ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

yaitu ... (skor: 1) 

a. timah, tanah, tembaga.  c. tembaga, udara, tanah  

b. nikel, udara, perak.  d. tembaga, timah, nikel. 
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5. (1) Harganya mahal  (3) Proses produksi ulang lama 

(2) Jumlahnya terbatas  (4) Nikel, timah, dan minyak bumi 

Pernyatan yang benar mengenai sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui yaitu ... (skor: 1) 

a. (1), (2), (3)    c. (4), (2), (3) 

b. (2), (1), (4)    d. (4), (1), (3) 

6. (1) Udara  (3) Nikel (4) Timah 

(2) Tanah  (4) Hewan 

Beberapa macam sumber daya diatas yang merupakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui yaitu ... (skor: 1) 

a. (1), (4), (5)  c. (2), (4), (5) 

b. (3), (2), (5)  d. (1), (2), (4) 

7. Udara merupakan sumber daya alam yang dapat diproduksi ulang karena ... 

(skor: 1) 

a. hasil fotosintesis tumbuhan.  c. dapat dihirup manusia 

b. jumlahnya banyak.   d. bendanya tidak telihat 

8. Menjaga sumber daya alam yang ada merupakan wewenang ... (skor: 1) 

a. pemerintah.    c. pegawai perhutani. 

b. seluruh warga.    d. para menteri. 

9. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena merupakan 

hasil dari ... (skor: 1) 

a. endapan hewan.   c. pelapukan batuan. 

b. endapan tumbuhan.   d. tumpukan sampah.  

10. Sikap yang baik supaya sumber daya alam dapat terjaga dengan baik yaitu ... 

(skor: 1) 

a. menggunakan supaya cepat habis. 

b. menggunakan sesuai dengan kebutuhan. 

c. menggunakan sampai puas. 

d. menggunakan dengan berlebihan. 
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Esai 

1. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu, ..., ..., ..., (skor: 3) 

2. Memanfaatkan sumber daya alam seharusnya dengan sifat .... (skor: 1) 

3. Sumber daya alam yang terdapat di sungai yaitu ... dan ... (skor: 2) 

4. Sumber daya alam bermanfaat untuk ... kebutuhan hidup manusia. (skor: 1) 

5. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di sekitar sekolah yaitu ..., ..., dan 

.... (skor: 3) 

Kunci Jawaban

 

Pilihan ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. C 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

10. B 

Esai 

1. Hewani, nabati, tak hidup 

2. Bijaksana 

3. Batu, air, ikan, kecebong, lumut, dan sebagainya. 

4. Memenuhi 

5. Pohon, hewan, tanah, udara, dan sebagainya. 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 Sekolah  : SD Negeri Sindangbarang 02 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

 Kelas/Semester : IV/ II 

 AlokasiWaktu : 2 x 35 Menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar  Kompetensi 

Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. 

 

C. Indikator. 

1. Menyebutkan macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 

2. Menjelaskan cara pengelolaan sumber daya alam. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui penerapan metode course review horay diharapkan siswa: 

1. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya, 

setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai penggolongan sumber 

daya alam. 

2. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam hewani, setelah 

mendengarkan penjelasan guru mengenai penggolongan sumber daya 

alam. 

3. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam hewani, setelah 

melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 
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4. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam nabati, setelah 

mendengarkan penjelasan guru mengenai penggolongan sumber daya 

alam. 

5. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam nabati, setelah 

melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 

6. dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam tak hidup, setelah 

mendengarkan penjelasan guru mengenai penggolongan sumber daya 

alam. 

7. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam tak hidup, setelah 

melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 

8. dapat menjelaskan 2 cara pemanfaatan sumber daya alam, setelah melihat 

video pembelajaran mengenai pemanfaatan sumber daya alam. 

9. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan 

secara langsung, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course 

review horay. 

10. dapat menyebutkan 3 macam sumber daya alam yang tidak dapat 

dimanfaatkan secara langsung, setelah melaksanakan diskusi kelas pada 

metode course review horay. 

11. dapat menyebutkan 2 macam proses pengelolaan sumber daya alam, 

setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi Ajar (terlampir) 
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F. Metode Pembelajaran 

Course review horay 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Salam. 

b. Guru mengondisikan siswa. 

c. Apersepsi dengan tanya jawab pelajaran yang lalu. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagi siswa dalam 7 kelompok. 

2) Guru menampilkan video pembelajaran mengenai pemanfaatan 

sumber daya alam. 

3) Guru bertanyajawab dengan siswa mengenai isi video tersebut. 

4) Guru menjelaskan 2 penggolongan sumber daya alam yaitu 

berdasarkan sifat dan jenis sumber daya alam. 

5) Guru menjelaskan mengenai penggolongan sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya adalah sumber daya alam hewani, nabati, 

dan tak hidup dan cara pemanfaatan sumber daya alam. 

6) Guru meminta siswa mempelajari materi penggolongan sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya dan cara pemanfaatannya secara 

berkelompok. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagikan ikat kepala bergambar sebagai identitas 

kelompok dan meminta ketua kelompok untuk 

menggunakannya. 

2) Siswa menyimpan seluruh buku pelajaran di dalam laci. 

3) Guru membagikan kertas yang berisikan sembilan kolom 

kosong (terlampir). 
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4) Siswa memberi nomor secara acak pada masing-masing kolom. 

5) Guru membacakan soal secara acak. 

6) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada kolom yang 

berisikan nomer soal yang dibacakan oleh guru. 

7) Kelompok dan guru membahas secara langsung jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 

8) Setelah waktu menjawab habis setiap kelompok mengangkat  

kertas jawaban mereka. 

9) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dan meminta tanggapan dari kelompok lain. 

10) Guru memberikan jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. 

11) Kelompok memberikan tanda   pada kolom yang berisikan 

nomer soal apabila jawaban benar, dan memberikan tanda Χ 

apabila jawaban salah. 

12) Guru memberikan pertanyaan sebanyak 9 soal dan 

membahasnya bersama seluruh kelompok. 

13) Apabila ada kelompok yang memperoleh tanda  sehingga 

membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal maka 

kelompok tersebut harus meneriakan yel-yel. 

14) Kelompok yang paling sering meneriakan yel-yel akan 

mendapat penghargaan berupa alat tulis. Sedangkan kelompok 

dengan point salah terbesar akan mendapat hukuman dengan 

maju ke depan kemudian diberi pertanyaan ulang kepada 

masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok yang 

bisa menjawab diperbolehkan untuk duduk. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman. 

2) Guru menanyakan kepada siswa apakah ada materi yang 

belum dipahami. 
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3. Kegiatan penutup (20 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pembelajaran pembelajaran. 

b. Guru memberikan test formatif dan siswa mengerjakan. 

c. Guru bersama siswa mencocokan hasil evaluasi. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Aprilia dan Achyar Afifatul. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Azmiyati, Choiril dkk. 2008. IPA 4 Saling Temas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Amin, Choirul dan Priyono Amin. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

2. Media 

a. Video pembelajaran. 

b.  

4. Penilaian 

1. Prosedur  :  Proses dan hasil 

2. Tehnik  : Observasi dan tes 

3. Bentuk  : Lembar observasi dan tes tertulis 

4. Alat penilaian  : Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan soal   

  (terlampir) 

5. Kunci jawaban : Terlampir 

6. Penilaian  : 

a. Aktivitas belajar siswa 

Tingkat keaktifan siswa (%) =  x 100 % 
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Tingkat Keaktifan (%) Kriteria 

75-100 Sangat Tinggi 

50-74,99 Tinggi 

25-49,99 Sedang 

0-24,99 Rendah 

 

b. Hasil belajar siswa. 

 
 

c. Rata-rata kelas 

 
d. Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 
 

 

     Sindangbarang, 10 April 2013 

 

Guru Kelas IV,     Peneliti, 

 

 

 

Ngadino, S.Pd      Sucy Lutfiana 

NIP. 19551013 197701 10003   NIM. 1401409335 

 

    Kepala Sekolah, 

 

 

     Rasikin, S.Pd 

    NIP. 19661022 198806 1001 
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Lampiran I 

 

Materi ajar 

Sumber daya alam berdasarkan jenisnya adalah hewani, nabati, dan tak 

hidup. Sumber daya alam nabati merupakan sumber daya alam yang berupa 

tumbuhan. Contohnya pohon mangga, rambutan, pinus, jati, cemara, dan 

sebagainya. Sumber daya alam hewani merupakan sumber daya alam yang berupa 

hewan. Contohnya ayam, bebek, harimau, monyet, kambing, dan sebagainya. 

Sumber daya alam tak hidup merupakan sumber daya alam yang berupa benda 

mati. Contohnya emas, perak, batubara, minyak bumi, udara, tanah, dan 

sebagainya.  

Sumber daya alam ada yang dapat digunakan secara langsung dan ada yang 

harus di olah terlebih dahulu. Sumber daya alam yang dapat digunakan secara 

langsung seperti udara, buah, sayur , kayu bakar, dll. Sumber daya alam tersebut 

dapat dimanfaatkan tanpa harus melalui proses. Kalau sumber daya yang harus 

diolah terlebih dahulu akan memerlukan proses yang lebih panjang dan bantuan 

teknologi. Contoh sumber daya alam yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum 

dimanfaatkan yaitu: minyak bumi melalui proses penyulingan akan diolah 

menjadi premium, solar, minyak tanah, premium, pertamax, dan sebagainya. 

Kemudian ada pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan 

pemintalan, benang menjadi kain yang dinamakan perajutan, dan kain menjadi 

baju dengan cara dijahit. Kedele diolah menjadi kecap harus melewati proses 

fermentasi. Susu yang akan diolah menjadi keju juga melewati proses fermentasi. 
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Lampiran II 

Selembar kertas berisi sembilan kolom kosong 
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Lampiran III 

Kisi-kisi soal dan Soal 

 

a. Kisi-kisi soal metode 

 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

Menjelaskan 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 
teknologi yang 
digunakan. 
 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 macam 
sumber daya alam 
berdasarkan jenisnya. 

Uraian C1 1 Mudah 

Siswa dapat 
menggolongkan 
beberapa jenis sumber 
daya alam sesuai 
dengan jenis sumber 
daya tersebut. 

Uraian C3 2 Sulit 

Siswa dapat 
menjelaskan perbedaan 
atara sumber daya 
alam nabati, hewani, 
dan tak hidup. 

Uraian C2 3 Sulit 

Siswa dapat 
menjelaskan cara 
pemanfaatan sumber 
daya alam secara 
langsung dan tidak 
langsung. 
 

Uraian C2 4 Sulit 

 Siswa dapat 
menjelaskan proses 
fermentasi yang terjadi 
pada pembuatan 
tempe. 

Uraian C2 5 Sulit 

 Siswa dapat 
menjelaskan 3 proses 
yang harus dilalui 
ketika kapas menjadi 
baju. 

Uraian C2 6 Sedang 

 Disajikan beberapa 
macam sumber daya 
alam. Siswa dapat 
mengklasifikasikan 
sumber daya alam 
tersebut sesuai dengan 
cara pemanfaatannya. 
 

Uraian C3 7 Sulit 
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 Disajikan sebuah 
pernyataan 
pemanfaatan sumber 
daya alam secara 
langsung dan tidak 
langsung. Siswa dapat 
menentukan kebenaran 
dari pernyataan 
tersebut. 

Uraian C2 8 Sedang 

 Siswa dapat 
menyebutkan istilah 
untuk proses 
pengelolaan minyak 
bumi menjadi 
premium, solar, 
pertamax, dan 
sebagainya. 

Uraian C1 9 Mudah 
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Lampiran IV 

 

Soal 

1. Sebutkan 3 macam sumber daya alam menurut jenisnya! 

2. Kambing, jati, sengon, nikel, angsa, maleo, pinus, timah, perak. golongkan 

sumber daya tersebut berdasarkan jenisnya! 

3. Jelaskan perbedaan antara sumber daya alam nabati, hewani, dan tak hidup! 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya alam secara 

langsung dan tidak langsung! 

5. Jelaskan proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tempe! 

6. Jelaskan 3 proses yang harus dilalui supaya kapas dapat menjadi baju! 

7. Sayuran, minyak bumi, buah, nikel, timah, alumanium, udara, pasir. 

Golongkan sumber daya tersebut berdasarkan cara pemanfaatanya. 

8. Buah dapat dimanfaatkan secara langsung dengan cara langsung dikonsumsi. 

Apabila buah tersebut dibuat manisan terlebih dahulu maka cara 

pemnafaatnya menjadi tidak langsung. Pernyataan tersebut benar atau salah! 

9. Proses pengolahan minyak bumi menjadi solar, premium, pertamax, dan 

bahan bakar lain disebut .... 

Kunci Jawaban 

1. Sumber daya alam nabati, hewani, dan tak hidup. 

2. Sumber daya alam nabati: Jati, sengon, pinus. Sumber daya alam hewani 

yaitu kambing, angsa maleo. Sumber daya lam tak hidup yaitu nikel, timah, 

dan perak. 

3. Sumber daya lam nabati berupa tumbuhan, sumber daya alam hewani berupa 

hewan, sumber daya alam tak hidup berupa benda mati seperti barang 

tambang. 

4. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung adalah pemanfaatan sumber 

daya alam tanpa melalui proses yang panjang dan bantuan teknologi sebelum 

dimanfaatkan. Pemanfaatan sumber daya  alam secara tidak langsung berarti 
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pemanfaatan sumber daya alam melalui proses yang panjang dan 

membutuhkan bantuan teknologi sebelum dimanfaatkan. 

5. Proses fermentasi pada tempe yaitu kedele ditaburi ragi, kemudiankan 

didiamkan hingga tumbuih jamur. 

6. Pengolahan kapas menjadi benang adalah pemintalan. Benang menjadi kain 

disebut perajutan. Kain menjadi baju dengan cara dijahit. 

7. Sayuran, buah, udara dan pasir dimanfaatkan secara langsung. Minyak bumi, 

nikel, timah, dan alumanium dimanfaatkan dengan tidak langsung. 

8. Benar. 

9. Penyulingan.  
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Lampiran V 

b. Kisi-kisi soal evaluasi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan

Menjelaskan 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 
lingkungan. 
 

Siswa dapat 
menjelaskan pengertian 
sumber daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pernyataan yang paling 
benar mengenai 
penggolongan sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C2 2 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 macam 
sumber daya alam yang 
terdiri dari sumber daya 
alam hayati, hewani, 
dan tak hidup. 

Pilihan 
ganda 

C1 3 
 

Mudah 

Siswa dapat 
mengidentifikasi sumber 
daya alam hayati yang 
biasa hidup dibatuan. 

Pilihan 
ganda 

C1 4 Mudah 

Siswa mengidentifikasi 
penggolongan sumber 
daya alam yang 
merupakan bahan baku 
lemari. 

Pilihan 
ganda 

C2 5 Sulit 

Disajikan beberapa 
macam sumber daya 
alam. Siswa dapat 
mengidentifikasi sumber 
daya alam yang 
termasuk sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui. 

Pilihan 
ganda 

C2 6 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pernyataan yang bukan 
menjadi sebab 
tumbuhan tidak 
termasuk pada 
penggolongan sumber 
daya alam tak hidup. 

Pilihan 
ganda 

C2 7 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan 
penggolongan sumber 

Pilihan 
ganda 

C1 8 Mudah 
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daya alam yang menjadi 
penghasil bahan dasar 
keju. 
Siswa dapat 
mengidentifikasi 
perbedaan yang paling 
tepat mengenai 
perbedaan cara 
pemanfaatan sumber 
daya alam secara 
langsung dan tidak 
langsung. 

Pilihan 
ganda 

C2 9 Sedang 

Siswa dapat 
menentukan sifat yang 
baik dalam pemanfaatan 
sumber daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C1 10 Mudah 

Siswa dapat 
mencocokan 3 macam 
sumber daya alam 
berdasarkan jenisnya. 

Pilihan 
ganda 

C3 11 Sedang 

Disajikan beberapa jenis 
sumber daya alam dan 
pengelompokannya. 
Siswa dapat 
mencocokan antara 
sumber daya alam dan 
penggolongannya 
berdasarkan sifat 
maupun jenisnya. 
 

Pilihan 
ganda 

C3 12 Sulit 

Siswa dapat 
meyebutkan 2 ciri 
penting dalam 
pemanfaatan sumber 
daya alam secara 
langsung. 

Pilihan 
ganda 

C1 13 Sedang 

Disajikan beberapa 
macam sumber daya 
alam. Siswa dapat 
mengidentifikasi sumber 
daya alam yang 
termasuk sumber daya 
alam yang alam yang 
dapat diperbarui dan 
sumber daya alam tak 
hidup. 

Pilihan 
ganda 

C2 14 Sedang 

Siswa dapat 
mengurutkan proses 
pengolahan kapas 
menjadi kain. 

Pilihan 
ganda 

C2 15 Sedang 
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Siswa dapat 
menjelaskan manfaat 
sumber daya alam. 

Esai C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
penggolongan udara 
sebagai sumber daya 
alam berdasarkan sifat 
dan jenisnya. 

Esai C1 2 Mudah 

Siswa dapat 
mengdentifikasi sifat 
bijaksana sebagai sifat 
pelestarian sumber daya 
alam. 

Esai C1 3 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan hasil 
penyulingan minyak 
bumi. 

Esai C1 4 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan 
pemanfaatan sumber 
daya alam secara tidak 
langsung. 

Esai C2 5 Sedang 
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Lampiran VI 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. absen : 

Soal Evaluasi 

11. Sumber daya alam adalah .... (skor: 1) 

a. segala sesuatu yang ada di laut yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

b. segala sesuatu yang ada di hutan yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

c. segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

d. segala sesuatu yang ada di sekitar rumah yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Kunci jawaban: c 

12. Pernyataan di bawah ini yang salah mengenai penggolongan sumber daya 

alam yaitu ... (skor: 2) 

a. tanah merupakan sumber daya alam yang tak hidup berdasarkan sifatnya. 

b. berdasarkan jenisnya udara merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbarui. 

c. hewan berdasarkan sifatnya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui. 

d. tumbuhan merupakan sumber daya alam nabati berdasarkan jenisnya. 

Kunci jawaban: d 

13. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu ... (skor: 1) 

a. hewani, nabati, dan tak hidup. 

b. hewani, nabati, dan barang tambang. 

c. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 

d. mineral, hewani, dan nabati. 

Kunci jawaban: a 
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14. Sumber daya alam nabati yang memiliki habitat hidup di batuan yaitu ... 

(skor: 1) 

a. kaktus. 

b. ular. 

c. lumut. 

d. semut. 

Kunci jawaban: c 

15. Bahan baku lemari merupakan bentuk sumber daya alam ... (skor: 1) 

a. nabati. 

b. hewani. 

c. tak hidup 

d. tidak dapat diperbarui. 

Kunci jawaban: a 

16. (1) Udara  (3) Nikel (5) Timah 

(2) Tanah  (4) Hewan 

Beberapa macam sumber daya diatas yang merupakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui yaitu ... (skor: 2) 

a. (1), (4), (5)  c. (2), (4), (5) 

b. (3), (2), (5)  d. (1), (2), (4) 

Kunci jawaban: d 

17. Tumbuhan bukan merupakan sumber daya alam yang tak hidup karena alasan 

di bawah ini kecuali ... (skor: 1) 

a. dapat tumbuh besar. 

b. bernafas menggunakan klorofil. 

c. dapat memproduksi makanan sendiri. 

d. mengambil makanan dengan akar-akarnya. 

Kunci jawaban: b 

18. Penghasil bahan dasar keju merupakan golongan sumber daya alam adalah ... 

(skor: 1) 

a. nabati 

b. dapat diperbarui. 
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c. tidak dapat diperbarui. 

d. tak hidup. 

Kunci jawaban: b 

19. Berikut ini yang merupakan perbedaan yang paling tepat antara cara 

pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dan tidak langsung yaitu ... 

(skor: 2) 

a. pemanfaatan sumber daya alam secara langsung melalui proses yang 

pendek sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung 

melalaui proses yang panjang. 

b. pemanfaatan sumber daya alam secara langsung melalui proses yang 

panjang sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tidak 

langsung  melalui proses yang pendek. 

c. pemanfaatan sumber daya alam secara langsung membutuhkan bantuan 

teknologi sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung 

langsung tidak membutuhkan teknologi. 

d. pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tidak memiliki perbedaan 

dengan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. 

Kunci jawaban: a 

20. Sifat yang baik supaya sumber daya alam dapat terjaga dengan baik yaitu ... 

(skor: 1) 

a. menggunakan supaya cepat habis. 

b. menggunakan sesuai dengan kebutuhan. 

c. menggunakan sampai puas. 

d. menggunakan dengan berlebihan. 

Kunci jawaban: b 

21. Berikut ini yang merupakan sumber daya alam tak hidup, hewani, dan nabati 

sesuai dengan urutan tersebut adalah ... (skor: 1) 

a. kambing, nikel, timah. 

b. nikel, pinus, kambing. 

c. timah, kambing, pinus. 

d. pinus, timah, kambing. 
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Kunci jawaban: c 

 

22.   

Sumber Daya Alam Berdasarkan 

Sifatnya 

Berdasarkan 

Jenisnya 

A1. Nikel 

A2. Tupai 

A3. Sengon 

A4. Timah 

B1. Tidak dapat 

diperbarui. 

B2. Dapat diperbarui. 

C1. Nabati 

C2. Tak hidup 

C3. Hewani 

  

 Pasangan sumber daya alam dan penggolongannya yang paling sesuai yaitu ... 

(skor: 2) 

a. AI merupakan B1 C1 

b. A2 merupakan B2 C2 

c. A3 merupakan B2 C3 

d. A4 merupakan B1 C2 

kunci jawaban: d 

23. Ciri-ciri pemanfaatan sumber daya alam secara langsung yaitu ... (skor: 1) 

a. prosesnya lama. 

d. prosesnya panjang. 

c. prosesnya tidak cepat. 

d. prosesnya pendek. 

Kunci jawaban: d 

24. (1) Udara  (3) Tumbuhan 

(2) Timah  (4) Tanah 

Sumber daya diatas yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui 

dan tak hidup yaitu ... (skor: 2) 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (4) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

Kunci jawaban: b 
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25. Proses pengolahan kapas menjadi kain secara berurutan dengan benar yaitu ... 

(skor: 1) 

a. penyulingan, perajutan, penjahitan. 

b. perajutan, pemintalan, penjahitan.  

c. pemintalan, perajutan, penjahitan. 

d. pemintalan, penyulingan, penjahitan. 

Kunci jawaban: c 

 

Esai 

6. Sumber daya alam bermanfaat untuk ... kebutuhan hidup manusia. (skor: 2) 

7. Udara berdasarkan sifatnya merupakan sumber daya alam ... sedangkan 

berdasarkan jenisnya merupakan sumber daya alam .... (skor: 2) 

8. Bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam merupakan salah satu sifat 

... sumber daya alam.(skor: 2)  

9. Hasil pengulingan minyak bumi yaitu ... dan .... (skor: 2) 

10. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung membutuhkan proses 

yang ... dan membutuhkan bantuan .... (skor: 2) 

Kunci Jawaban 

1. Memenuhi 

2. Yang dapat diperbarui dan tak hidup 

3. Pelestarian atau menjaga. 

4. Solar, premium, minyak tanah, dan sebagainya. 

5. Lama atau panjang dan teknologi. 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 Sekolah  : SD Negeri Sindangbarang 02 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

 Kelas/Semester : IV/ II 

 AlokasiWaktu : 2 x 35 Menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar  Kompetensi 

Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

C. Indikator. 

1. Menjelaskan pengertian teknologi pengelolaan sumber daya alam. 

2. Menjelaskan teknologi pengelolaan sumber daya alam pada di dalam 

pertanian, laut, sungai, hutan, dan bahan galian. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Rangkaian kegiatan pembelajaran dirancang dengan menerapkan 

metode Course Review Horay, dengan tujuan sebagai berikut: 

1. dapat menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi dalam pengolahan 

sumber daya alam, setelah melihat video pembelajaran mengenai 

teknologi pengelolaan sumber daya alam. 

2. dapat menjelaskan penggunaan teknologi di bidang pertanian, setelah 

melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 
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3. dapat menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya 

alam laut, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course review 

horay. 

4. dapat menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya 

alam sungai, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course 

review horay. 

5. dapat menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya 

alam hutan, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course 

review horay. 

6. dapat menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya 

alam bahan galian, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode 

course review horay. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi Ajar (terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran 

Course review horay 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Salam. 

b. Guru mengondisikan siswa. 
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c. Apersepsi dengan tanya jawab pelajaran yang lalu. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagi siswa dalam 7 kelompok. 

2) Guru menampilkan video pembelajaran mengenai teknologi 

pengelolaan sumber daya alam. 

3) Guru bertanyajawab dengan siswa mengenai isi video tersebut. 

4) Guru menjelaskan mengenai teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

5) Guru menjelaskan mengenai penggunaan teknologi dalam 

pengelolaan sumber daya alam diberbagai bidang. 

6) Guru meminta mempelajari materi yang dipelajari secara 

berkelompok sesuai waktu yang ditentukan sebelum 

melaksanakan permainanan dan kompetisi. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagikan ikat kepala bergambar sebagai identitas 

kelompok dan meminta ketua kelompok untuk 

menggunakannya. 

2) Siswa menyimpan seluruh buku pelajaran di dalam laci. 

3) Guru mebagikan kertas yang berisikan sembilan kolom kosong. 

4) Siswa memberi nomor secara acak pada masing-masing kolom. 

5) Guru membacakan soal secara acak. 

6) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada kolom yang 

berisikan nomer soal yang dibacakan oleh guru. 

7) Kelompok dan guru membahas secara langsung jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 

8) Setelah waktu menjawab habis setiap kelompok mengangkat  

kertas jawaban mereka. 



147 

 

9) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dan meminta tanggapan dari kelompok lain. 

10) Guru memberikan jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. 

11) Kelompok memberikan tanda   pada kolom yang berisikan 

nomer soal apabila jawaban benar, dan memberikan tanda Χ 

apabila jawaban salah. 

12) Guru memberikan pertanyaan sebanyak 9 soal dan 

membahasnya bersama seluruh kelompok. 

13) Apabila ada kelompok yang memperoleh tanda  sehingga 

membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal maka 

kelompok tersebut harus meneriakan yel-yel. 

14) Kelompok yang paling sering meneriakan yel-yel akan 

mendapat penghargaan berupa alat tulis. Sedangkan kelompok 

dengan point salah terbesar akan mendapat hukuman dengan 

maju ke depan kemudian diberi pertanyaan ulang kepada 

masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok yang 

bisa menjawab diperbolehkan untuk duduk. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman. 

2) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pembelajaran pembelajaran. 

b. Guru memberikan test formatif dan siswa mengerjakan. 

c. Guru bersama siswa mencocokan hasil evaluasi. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Aprilia dan Achyar Afifatul. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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Azmiyati, Choiril dkk. 2008. IPA 4 Saling Temas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Amin, Choirul dan Priyono Amin. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

2. Media 

a. Video pembelajaran. 

 

4. Penilaian 

7. Prosedur  :  Proses dan hasil 

8. Tehnik  : Observasi dan tes 

9. Bentuk  : Lembar observasi dan tes tertulis 

10. Alat penialaian  : Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan soal  

   (terlampir) 

11. Kunci jawaban : Terlampir 

12. Penilaian  : 

e. Aktivitas belajar siswa 

Tingkat keaktifan siswa (%) =  x 100 % 

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria 

75-100 Sangat Tinggi 

50-74,99 Tinggi 

25-49,99 Sedang 

0-24,99 Rendah 

 

f. Hasil belajar siswa. 

 
 

g. Rata-rata kelas 
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h. Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 
 

 

     Sindangbarang, 15 April 2013 

 

Guru Kelas IV,     Peneliti, 

 

 

 

 

 

Ngadino, S.Pd      Sucy Lutfiana 

NIP. 19551013 197701 1003   NIM. 1401409335 

 

    Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

 

     Rasikin, S.Pd 

    NIP. 19661022 198806 1001 
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Lampiran I 

 

Materi ajar 

Perkembangan teknologi dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber 

daya alam yang ada di lingkungan kita, sehingga sumber daya alam tersebut 

bermanfaat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

1. Teknologi untuk Sumber Daya Alam Pertanian 

Bidang pertanian telah menghasilkan berbagai keperluan manusia seperti 

makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan pakaian. 

Manusia memanfaatkan teknologi dalam pengolahan tanah dan pengolahan 

hasil pertanian. 

a. Pengolahan tanah 

Tanah pertanian semula berasal dari lingkungan yang tertutup oleh 

tumbuh-tumbuhan. Lahan kemudian dibuka dan dijadikan kebun atau 

sawah. Semula masyarakat petani mengolah tanah dengan alat sederhana 

menggunakan cangkul dan bajak. Sekarang, pengolahan tanah pertanian 

menggunakan teknologi modern, yaitu mesin traktor. 

b. Teknologi pengolahan hasil pertanian 

Dahulu, hasil pertanian diolah secara sederhana. Misalnya, padi 

ditumbuk dengan alat yang dinamakan lesung. Mengolah gabah menjadi 

beras dengan menumbuk menggunakan lesung memerlukan waktu yang 

lama. Sekarang, untuk mengolah gabah menjadi beras dapat digunakan 

mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi bekerja lebih cepat 

dibandingkan dengan menggunakan lesung dan hasilnya pun lebih baik. 

2. Teknologi untuk Sumber Daya Alam Laut 

Sumber daya alam laut Indonesia sangat banyak, sebanding dengan luas 

lautan di Indonesia. Salah satu yang banyak dimanfaatkan manusia adalah ikan. 

Manusia menggunakan kemajuan teknologi untuk menangkap dan mengolah 

ikan. 
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a. Teknologi penangkapan ikan 

Masyarakat nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan perahu 

dengan alat yang sederhana seperti pancing dan jaring bermata besar. 

Dengan alat tersebut, ikan-ikan kecil tidak ikut tertangkap. Dengan 

kemajuan teknologi, nelayan dapat menangkap ikan menggunakan alat 

penangkap ikan modern seperti jaring berukuran besar dan kapal bermesin. 

Hasil tangkapannya pun menjadi lebih banyak. 

b. Teknologi pengolahan ikan 

Ikan yang dihasilkan dari penangkapan dalam jumlah banyak akan 

cepat berbau dan membusuk jika tidak segera dikonsumsi. Agar ikan 

bertahan lama dan tidak bau, ada beberapa cara untuk mengawetkannya. 

Salah satunya dengan penggaraman yang menghasilkan ikan asin. Ikan yang 

diasinkan tidak mudah busuk. Saat ini sesuai dengan perkembangan 

teknologi, pengawetan ikan dilakukan dengan kaleng dan disebut ikan 

kaleng. Ikan akan menjadi tahan lama, tidak berbau, dan sekaligus memiliki 

kemasan. 

3. Teknologi untuk Sumber Daya Alam Sungai 

Sumber daya alam yang berasal dari sungai misalnya berbagai ikan air 

tawar, tumbuhan air, batu-batuan, dan pasir. Batu dan pasir dimanfaatkan 

sebagai bahan bangunan. Air sungai juga dapat dimanfaatkan untuk membuat 

PLTA melaluipenggunaan teknologi kincir air. 

4. Teknologi untuk Sumber Daya Alam Hutan 

Hutan merupakan tanah yang luas dan banyak ditumbuhi pepohonan. 

Manusia memanfaatkan pohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup 

seperti membuat rumah, lemari, meja, dan kursi. Perkembangan teknologi 

dimanfaatkan untuk mengolah kayu atau pohon menjadi bendabenda yang 

tepat guna. 

a. Teknologi penebangan kayu  

Dahulu orang menebang kayu menggunakan kapak. Menebang kayu 

menggunakan kapak mampunyai banyak kelemahan karena tergantung dari 

tenaga manusia. Sekarang ini, manusia menggunakan gergaji mesin untuk 
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menebang kayu. Gergaji mesin menghasilkan tebangan kayu yang berlipat 

banyaknya dibandingkan menggunakan kapak. Selain itu, tenaga yang 

diperlukan tidak banyak dan biaya yang diperlukan akan lebih murah. 

b. Teknologi penggergajian kayu  

Kayu merupakan bahan dasar bangunan dan berbagai perabot rumah 

tangga. Penggergajian kayu secara tradisional menggunakan sebilah gergaji 

yang ditarikdorong oleh dua orang. Sekarang ini, penggergajian kayu sudah 

menggunakan mesin untuk membelah kayu gelondongan menjadi lembaran 

dan potongan yang lebih kecil. Hasil penggergajian menggunakan mesin 

lebih banyak dan rapi. 

c. Teknologi pembuatan kertas  

Kayu selain digunakan untuk bahan dasar bangunan dan perabot 

rumah tangga, ternyata dapat digunakan untuk membuat kertas. Kayu 

memiliki banyak serat. Pembuatan kertas memanfaatkan serat-serat kayu 

untuk membuat lembaran kertas. Proses pembuatan kertas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) potongan kayu dikupas kulitnya, 

2) kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi bubur kayu (pulp), 

3) bubur kayu dibersihkan dengan pemutih untuk menghasilkan kertas 

putih, 

4) kemudian bubur kayu dicampur dan dikocok dengan air, lalu ditambah 

bahan lain untuk meningkatkan mutu kertas, 

5) akhirnya bahan-bahan itu dimasak ke dalam mesin pembuat kertas. 

5. Teknologi untuk Sumber Daya Alam Bahan Galian 

Bahan galian adalah bahan dari alam yang didapat dengan cara menggali. 

Hasilnya berupa tanah, pasir, batu kapur, batu, dan lain-lain. Bahan-bahan 

tersebut sebagian besar digunakan untuk membuat bangunan atau rumah. 

Dahulu pengambilan bahan galian cukup menggunakan cangkul. Sekarang 

telah digunakan alat pengeruk tanah dan pasir berupa ekskavator. Dengan alat 

ini, hasil penggalian menjadi berlipat ganda  dibandingkan dengan cangkul. 
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Sehingga barang tambang akan lebih cepat diolah. Contoh pengolahan barang 

tambang yaitu: 

Mineral logam pemanfaatan 

1. Emas perhiasan dan uang logam 

2. Perak perhiasan dan perabotan rumah tangga 

3. Timah dicampur dengan seng menjadi kuningan, melapisi dan mematri 

logam 

4. Aluminium alat dapur dan badan pesawat terbang 

5. Besi pagar, tiang bangunan, dan alat pertukangan 

6. Nikel pelapis sendok, garpu, jam, dan gunting 

7. Tembaga bahan kawat kabel, dicampur dengan timah dan seng menjadi 

perunggu, digunakan untuk membuat patung, medali, mata uang, dan barang 

kerajinan. 

Mineral bukan logam pemanfaatan 

1. Gipsum bahan cat tembok dan pembalut tangan atau kaki yang 

Mengalami retak tulang 

2. Intan bahan perhiasan 

3. Grafit membuat pensil dan wadah untuk melebur logam 

4. Belerang bahan obat-obatan 

5. Asbes bahan genting dan pelapis benda supaya tidak terbakar. 

6. Kuarsa bahan komponen elektronik dan perhiasan. 
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Lampiran II 

Selembar kertas dengan sembilan kolom kosong. 
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Lampiran III 

Kisi-kisi soal dan Soal 

 

a. Kisi-kisi soal metode 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

Menjelaskan 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 
teknologi yang 
digunakan. 

Siswa dapat 
menyebutkan 
peralatan tradisional 
yang digunakan oleh 
petani untuk 
mengolah padi 
menjadi beras. 

Uraian C1 1 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 2 
macam pengawetan 
ikan supaya tidak 
mudah busuk. 

Uraian C1 2 Sedang 

Siswa dapat 
menjelaskan 
kepanjangan dari 
PLTA. 

Uraian C1 3 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
ekskavator. 

Uraian C2 4 Sulit 

 Siswa dapat 
menyebutkan 3 
barang yang 
berbahan baku kayu. 

Uraian C1 5 Mudah 

 Disajikan sebuah 
pernyataan 
mengenai barang 
tambang yang 
dijadikan bahan 
baku perunggu, 
siswa dapat 
menentukan 
kebenaran dari 
pernyataan tersebut. 

Uraian C2 6 Sedang 

 Siswa dapat 
mengidentifikasi 
meneral non logam 
yang digunakan 
sebagai pembalut 

Uraian C3 7 Sulit 
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kaki atau tangan 
orang yang 
mengalami retak 
tulang. 

 Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
gergaji. 

Uraian C2 8 Sedang 

 Siswa dapat 
mengidentifikasi 
mineral logam yang 
dijadikan bahan 
baku pembuat 
wajan. 

Uraian C3 9 Sulit 
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Lampiran IV 

Soal 

10. Alat yang digunakan oleh orang zaman dahulu untuk mengolah padi menjadi 

beras sebelum digunakannya teknologi penggilingan padi yaitu .... 

11. Sebutkan 2 macam teknologi pengawetan ikan supaya tidak mudah busuk! 

12. PLTA singkatan dari .... 

13. Ekskavator berfungsi sebagai .... 

14. Sebutkan 3 barang yang terbuat dari kayu! 

15. Perunggu merupakan hasil percampuran tembaga, timah, dan alumanium. 

Benar atau salah! 

16. Mineral non logam yang dapat diolah sebagai pembalut kaki dan tangan 

orang yang mengalami retak tulang yaitu .... 

17. Apakah fungsi dari gergaji? 

18. Wajan merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari mineral logam 

berupa .... 

Kunci Jawaban 

10. Lesung. 

11. Penggaraman dan pengalengan. 

12. Pembangkit Listrik Tenaga Air. 

13. Penggeruk tanah dan pasir. 

14. Lemari, papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya 

15. Salah. 

16. Gipsum. 

17. Gergaji berfungsi untuk menggergaji kayu. 

18. Alumanium. 

 

 

 

 

Lampiran V 
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b. Kisi-kisi soal evaluasi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan

Menjelaskan 
hubungan antara 
sumber daya 
alam dengan 
teknologi yang 
digunakan. 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pernyataan yang 
bukan merupakan 
manfaat 
penggunaan 
teknologi dalam 
pengelolaan sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
memilih teknologi 
penangkapan ikan 
yang paling baik 
digunakan. 

Pilihan 
ganda 

C1 2 Mudah 

Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
traktor. 

Pilihan 
ganda 

C2 3 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
sumber daya alam 
di sungai yang dapat 
dijadikan sumber 
listrik. 

Pilihan 
ganda 

C1 4 Mudah 

Siswa 
mengidentifikasi 
teknologi yang dapt 
digunakan untuk 
mengawetkan ikan 
supaya tidak mudah 
busuk. 
 

Pilihan 
ganda 

C2 5 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
nama lain dari 
bubuk kayu hasil 
percampuran kayu 
dengan bahan kimia 
pada pembuatan 
kertas. 
 
 

Pilihan 
ganda 

C1 6 Sedang 

Siswa dapat Pilihan C3 7 Sulit 
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mengidentifikasi 
teknologi 
penggalian bahan 
galian untuk 
mengeruk tanah. 

ganda 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
mineral logam yang 
digunakan sebagai 
bahan baku kawat 
kabel. 

Pilihan 
ganda 

C3 8 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 
macam mineral 
yang dapat 
dijadiakan 
perhiasan. 

Pilihan 
ganda 

C1 9 Mudah 

Siswa dapat 
mengdentifikasi 
bahan dasar 
perunggu. 

Pilihan 
ganda 

C2 10 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan bahan 
baku kertas. 

Pilihan 
ganda 

C1 1 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
teknologi yang 
digunakan untuk 
mengubah aliran air 
sungai menjadi 
PLTA. 

Pilihan 
ganda 

C3 2 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 
mineral yang 
dijadikan bahan 
baku peralatan 
dapur. 

Pilihan 
ganda 

C1 3 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 
teknologi yang 
digunakan untuk 
pengolahan tanah 
pertanian. 

Pilihan 
ganda 

C2 4 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 
teknologi yang 

Pilihan 
ganda 

C2 5 Sedang 
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digunakan sebagi 
pengganti kapak. 
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Lampiran VI 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. absen : 

 

Soal Evaluasi 

 

1. Dibawah ini bukan termasuk manfaat teknologi dalam pengelolaan sumber 

daya alam yaitu ... (skor: 1) 

a. menghemat tenaga dan waktu. 

b. hasil pengelolaan maksimal. 

c. menghasilkan produk yang tepat guna. 

d. membutuhkan dana yang lebih besar. 

Kunci jawaban: d 

2. Teknologi penangkapan ikan yang paling baik untuk digunakan yaitu ... 

(skor: 1) 

a. penggunaan bom. 

b. penggunaan listrik. 

c. penggunaan jaring. 

d. penggunaan pukat harimau. 

Kunci jawaban: c 

3. Traktor merupakan teknologi yang digunakan untuk ... (skor: 1) 

a. pengolahan tanah sawah. 

b. penebangan pohon. 

c. pengolahan ikan. 

d. pembuatan kertas. 

Kunci jawaban: a 
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4. Sumber daya alam sungai yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik 

yaitu ... (skor: 1) 

a. pasir. 

b. air. 

c. batuan. 

d. ikan. 

Kunci jawaban: b 

5. Berikut ini yang merupakan teknologi pengelolaan ikan supaya tidak cepat 

busuk yaitu ... (skor: 1) 

a. penggaraman. 

b. pengalengan. 

c. penjemuran. 

d. semua benar. 

Kunci jawaban: d 

6. Bubur kayu merupakan hasil percampuran antara kayu dan bahan kimia 

dalam pembuatan kertas. Nama lain bubur kayu tersebut adalah ... (skor: 1) 

a. mall 

b. pen 

c. pulp 

d. card 

kunci jawanban: c 

7. Teknologi  bahan galian yang digunakan untu mengeruk tanah dan pasir yaitu 

... (skor: 1) 

a. ekskavator. 

b. eskalator. 

c. traktor. 

d. cangkul 

Kunci jawaban: a 
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8. Mineral logam yang digunakan untuk pembuatan kabel listrik yaitu ... (skor: 

1) 

a. alumanium. 

b. tembaga. 

c. timah. 

d. nikel. 

Kunci jawaban: b 

9. Mineral dibawah ini yang merupakan bahan baku perhiasan ... (skor: 1) 

a. emas, perak, intan. 

b. emas, perak, nikel. 

c. emas, perak, tembaga. 

d. emas, perak, grafit. 

Kunci jawaban: a 

10. Perunggu merupakan hasil percampuran antara ... (skor: 1) 

a. tembaga, timah, alumanium. 

b. tembaga, timah, seng. 

c. tembaga, alumanium, seng. 

d. timah, tembaga, alumanium. 

Kunci jawaban: b 

 

Esai 

1. Bahan baku kertas yaitu .... (skor: 2) 

2. Aliran air sungai dapat dijadika sebagai PLTA dengan bantuan teknologi .... 

(skor: 2) 

3. Peralatan memasak terbuat dari mineral logam berupa .... (skor: 2) 

4. Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan tanah pertanian yaitu .... (skor: 

2) 

5. Teknologi modern pengganti kapak yaitu .... (skor: 2) 
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Kunci Jawaban 

 

1. Kayu 

2. Kincir air 

3. Alumanium. 

4. Traktor. 

5. Gergaji. 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 Sekolah  : SD Negeri Sindangbarang 02 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

 Kelas/Semester : IV/ II 

 AlokasiWaktu : 2 x 35 Menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar  Kompetensi 

Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

 

C. Indikator. 

1. Mengetahui dampak positif penggunaan teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

2. Mengetahui dampak positif penggunaan teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Rangkaian kegiatan pembelajaran dirancang dengan menerapkan 

metode Course Review Horay, dengan tujuan sebagai berikut: 

1. dapat menyebutkan 2 dampak penggunaan teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam, setelah melihat video pembelajaran mengenai dampak 

penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. 
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2. dapat menjelaskan apa yang dimaksud dampak positif dalam pengelolaan 

sumber daya alam, setelah mendengar penjelasan guru mengenai dampak 

penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. 

3. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam yang dijadikan bahan 

pangan, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course review 

horay. 

4. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam yang dapat dijadikan 

sebagai  bahan sandang, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode 

course review horay. 

5. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam yang dapat dijadikan 

sebagai peralatan rumah tangga, setelah melaksanakan diskusi kelas pada 

metode course review horay. 

6. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam yang dapat dijadikan 

produk kesehatan, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode 

course review horay. 

7. dapat menyebutkan 2 macam sumber daya alam yang dapat dijadikan 

bahan bangunan, setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course 

review horay. 

8. dapat menyebutkan 3 sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar, 

setelah melaksanakan diskusi kelas pada metode course review horay. 

9. dapat menjelaskan dampak negatif pengggunaan teknologi pada sumber 

daya alam hutan, setelah mendengar penjelasan guru mengenai dampak 

penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. 

10. dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi pada 

pengelolaan sumber daya alam hutan, setelah melaksanakan diskusi kelas 

pada metode course review horay. 

11. dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi pada 

pengelolaan sumber daya alam laut, setelah melaksanakan diskusi kelas 

pada metode course review horay. 
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12. dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi pada 

pengelolaan sumber daya alam sungai, setelah melaksanakan diskusi 

kelas pada metode course review horay. 

13. dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi pada 

pengelolaan sumber daya alam tanah, setelah melaksanakan diskusi kelas 

pada metode course review horay. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi Ajar (terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran 

Course review horay 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Salam. 

b. Guru mengondisikan siswa. 

c. Apersepsi dengan tanya jawab pelajaran yang lalu. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagi siswa dalam 7 kelompok. 
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2) Guru menampilkan video pembelajaran mengenai dampak 

positif dan negatif penggunaan teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

3) Guru bertanyajawab dengan siswa mengenai isi video tersebut. 

4) Guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan dampak positif 

dan negatif penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber 

daya alam. 

5) Guru menjelaskan contoh dampak positif penggunaan teknologi 

dalam pengelolaan sumber daya alam. 

6) Guru menjelaskan contoh dampak negatif penggunaan teknologi 

dalam pengelolaan sumber daya alam. 

7) Guru meminta siswa mempelajari materi yang dipelajari secara 

berkelompok sesuai waktu yang ditentukan sebelum 

melaksanakan permainan dan kompetisi. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagikan ikat kepala bergambar sebagai identitas 

kelompok dan meminta ketua kelompok untuk 

menggunakannya. 

2) Siswa menyimpan seluruh buku pelajaran di dalam laci. 

3) Guru mebagikan kertas yang berisikan sembilan kolom kosong 

(terlampir). 

4) Siswa memberi nomor secara acak pada masing-masing kolom. 

5) Guru membacakan soal secara acak. 

6) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada kolom yang 

berisikan nomer soal yang dibacakan oleh guru. 

7) Kelompok dan guru membahas secara langsung jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 

8) Setelah waktu menjawab habis setiap kelompok mengangkat  

kertas jawaban mereka. 

9) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dan meminta tanggapan dari kelompok lain. 
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10) Guru memberikan jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. 

11) Kelompok memberikan tanda   pada kolom yang berisikan 

nomer soal apabila jawaban benar, dan memberikan tanda Χ 

apabila jawaban salah. 

12) Guru memberikan pertanyaan sebanyak 9 soal dan 

membahasnya bersama seluruh kelompok. 

13) Apabila ada kelompok yang memperoleh tanda  sehingga 

membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal maka 

kelompok tersebut harus meneriakan yel-yel. 

14) Kelompok yang paling sering meneriakan yel-yel akan 

mendapat penghargaan berupa alat tulis. Sedangkan kelompok 

dengan point salah terbesar akan mendapat hukuman dengan 

maju ke depan kemudian diberi pertanyaan ulang kepada 

masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok yang 

bisa menjawab diperbolehkan untuk duduk. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman. 

2) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pembelajaran pembelajaran. 

b. Guru memberikan test formatif dan siswa mengerjakan. 

c. Guru bersama siswa mencocokan hasil evaluasi. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Sumber belajar 

Aprilia dan Achyar Afifatul. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Azmiyati, Choiril dkk. 2008. IPA 4 Saling Temas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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Amin, Choirul dan Priyono Amin. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

2. Media 

a. Video pembelajaran. 

 

4. Penilaian 

1. Prosedur  :  Proses dan hasil 

2. Tehnik  : Observasi dan tes 

3. Bentuk  : Lembar observasi dan tes tertulis 

4. Alat penialaian  : Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan soal  

   (terlampir) 

5. Kunci jawaban : Terlampir 

6. Penilaian  : 

a. Aktivitas belajar siswa 

Tingkat keaktifan siswa (%) =  x 100 % 

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria 

75-100 Sangat Tinggi 

50-74,99 Tinggi 

25-49,99 Sedang 

0-24,99 Rendah 

 

b. Hasil belajar siswa. 

 
 

c. Rata-rata kelas 
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d. Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 
 

 

     Sindangbarang, 17 April 2013 

 

Guru Kelas IV,     Peneliti, 

 

 

 

 

Ngadino, S.Pd      Sucy Lutfiana 

NIP. 19551013 197701 1003   NIM. 1401409335 

 

 

    Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

 

     Rasikin, S.Pd 

    NIP. 19661022 198806 1001 
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Lampiran I 

 

Materi ajar 

Dampak positif pengelolaan sumber daya alam menggunakan berbagai 

teknologi sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

1. Bahan pangan 

Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh 

hewan yang dijadikan sumber makanan antara lain sapi, ayam, udang, dan 

ikan. Contoh tumbuhan yang dijadikan sumber makanan antara lain padi, 

bayam, sawi, tomat, wortel, padi, ubi, cabai, kangkung, dan lain lain. 

2. Bahan sandang 

Pakaian yang kita pakai berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh 

tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas dan kapuk. Adapun contoh 

hewan yang dimanfaatkan sebagai penghasil serat adalah ulat sutra dan domba. 

Serat-serat ini diolah menjadi benang dan kain dengan teknologi tinggi. 

3. Peralatan rumah tangga 

Beberapa jenis tumbuhan digunakan untuk membuat perabot rumah 

tangga. Bahan yang paling banyak digunakan adalah kayu. Pohon yang 

memiliki kualitas kayu yang baik adalah pohon jati, pohon cendana, pohon 

mahoni, dan pohon pinus. 

4. Produk kesehatan 

Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. 

Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan antara lain kunyit, temu 

lawak, jahe, dan kumis kucing. Beberapa tumbuhan juga bisa dibuat untuk 

perawatan tubuh, seperti lidah buaya, kelapa, seledri, dan ginseng. Selain 

tumbuhan, hewan pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Hewan 

yang bermanfaat sebagai obat adalah kadal, kelelawar, dan cacing tanah. Kadal 

digunakan sebagai obat gatal-gatal. Kelelawar dijadikan sebagai obat penyakit 

asma. Cacing tanah digunakan untuk menurunkan demam. 
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5. Bahan bangunan 

Sebuah gedung atau rumah terdiri dari berbagai bahan material. Bahan 

material itu terbuat dari batu-batuan, besi, pasir, dan tanah yang sudah diolah. 

Contohnya batu bata dan semen. Batu bata dan semen digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan rumah. Batu bata terbuat dari tanah liat. Adapun semen 

terbuat dari batuan kapur yang dicampur dengan batuan yang lain. Untuk 

kerangka bangunan digunakan tiang-tiang yang terbuat dari besi. 

6. Bahan bakar 

Sumber daya alam dalam lapisan tanah ada yang dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya 

alam ini terbentuk dari hewan atau tumbuhan yang telah terkubur dalam 

lapisan tanah jutaan tahun lalu. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

untuk kompor arang dan tungku peleburan logam. Minyak bumi mentah diolah 

menjadi premium, premiks, solar, minyak tanah, aspal, dan gas elpiji (LPG). 

Gas alam dapat diolah menjadi gas alam cair (liquid naturale gas/LNG) yang 

digunakan sebagai bahan bakar di berbagai pabrik atau industri.  

 

Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam juga dapat 

berdampak negatif antara lain: 

1. Hutan 

Sumber daya alam hutan yang biasa dimanfaatkan manusia berupa kayu, 

hewan-hewan hutan, maupun lahan hutan. Pengambilan sumber daya hutan ini 

digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan hidup manusia. Kayu-kayu di 

hutan dieksploitasi sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Dalam 

masalah ini ada beberapa oknum yang mengambil hasil hutan dengan tidak 

benar. Cara pengambilan kayu inilah yang sering menimbulkan masalah. 

Kayu-kayu sering diperoleh dengan penebangan hutan secara liar. Penebangan 

tumbuhan di hutan tanpa pilih tentu akan menimbulkan dampak buruk. 

Tumbuhan yang hendak ditebang seharusnya dipilih yang sudah berumur tua. 

Selain itu, penebangan hendaknya diiringi dengan penanaman hutan kembali 

atau reboisasi. Penebangan hutan secara liar dapat berdampak hilangnya fungsi 
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hutan. Terutama fungsi hutan sebagai penyimpan atau penyerap air hujan. Saat 

hujan turun, kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya banjir ataupun 

tanah longsor. Selain kayu, sumber daya hutan yang sering diambil manusia 

berupa hewan-hewan. Hewan-hewan ini diambil manusia dengan cara diburu. 

Gajah diburu untuk diambil gadingnya, harimau diambil kulitnya, ular diambil 

kulit dan minyaknya, serta badak diambil culanya. Perburuan liar inilah yang 

akan berdampak pada punahnya hewan-hewan hutan. Hal ini tentu akan 

membuat ekosistem hutan menjadi tidak seimbang. Seiring dengan 

pertumbuhan penduduk, maka bertambah pula kebutuhan lahan. Lahan 

digunakan untuk perumahan, pertanian, dan industri. Akibatnya, manusia 

membuka lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, cara 

pembukaan lahan ini sering menimbulkan masalah. 

Manusia membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan. Tindakan 

ini dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan 

tanah hutan menjadi tandus. Ekosistem hutan jugamenjadi rusak karena 

sebagian besar tumbuhan dan hewan di dalam hutan mati terbakar. Selain itu, 

kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan manusia. Asap yang 

ditimbulkan dari kebakaran dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan. 

2. Laut 

Laut menyimpan berbagai sumber daya alam yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Namun, terkadang manusia mengambil sumber daya laut 

tanpa perhitungan, misalnya ketika menjaring ikan di laut. Sebenarnya 

pemerintah telah menetapkan ukuran lubang jaring-jaring untuk menangkap 

ikan di laut. Tujuannya agar ikan-ikan yang masih kecil tidak ikut tertangkap 

sehingga dapat berkembang biak. Namun, banyak yang tidak mengindahkan 

aturan ini. Para pencari ikan sering menggunakan pukat harimau. Pukat 

harimau menggunakan jaring-jaring yang lubangnya sangat kecil dan dapat 

menjangkau daerah luas. Bahkan, ada juga yang menggunakan bahan peledak 

untuk menangkap ikan. Bahan peledak menyebabkan ikan-ikan, baik besar 

maupun kecil mati. Jika ikan kecil turut mati, jumlah ikan pada masa 

mendatang akan berkurang. Selain penangkapan ikan, kegiatan manusia yang 
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dapat menyebabkan kerusakan yaitu pengambilan terumbu karang secara 

besar-besaran. Terumbu karang berfungsi menahan terjangan ombak laut. 

Selain itu, terumbu karang merupakan tempat hidup hewan laut. Manusia 

mengambil terumbu karang untuk dijadikan hiasan. Akibatnya, hewan-hewan 

laut kehilangan tempat hidupnya. Ombak juga langsung menerjang pantai 

sehingga dapat menyebabkan abrasi. Abrasi dapat menyebabkan kerusakan laut 

dan pantai. 

3. Sungai 

Sungai menjadi rusak karena batu-batuan sungai banyak yang diambil 

manusia. Batu-batuan sungai dapat menahan arus sungai yang deras. Jika batu-

batuan ini diambil, arus sungai dapat menyebabkan erosi tanah di sekitar 

sungai. Sungai juga menjadi tempat hidup ikan air tawar. Seringkali manusia 

menggunakan racun untuk menangkap ikan. Racun ini menyebabkan ikan-ikan 

mati, baik yang besar maupun yang kecil. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, 

ikan-ikan tidak dapat berkembang biak. Akhirnya, ikan pun akan sulit 

ditemukan di sungai. 

4. Tanah 

Pemanfaatan mineral tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan di 

sekitarnya dapat merusak kesuburan tanah. Tanah pertambangan menjadi 

tandus. Manusia juga sering mengambil sumber daya alam secara boros. 

Pemborosan ini dapat menyebabkan sumber daya alam cepat habis. 

Pencemaran dapat merusak tanah. Penggunaan obat-obatan antihama tanaman 

yang berlebihan dapat mencemari tanah pertanian. Jika tanah tersebut ditanami, 

maka tanaman akan mengisap racun dari tanah. Hasil pertanian dari tanah yang 

sudah tercemar sangat membahayakan kesehatan manusia. Membuang sampah 

sembarangan juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sampah di sekitar 

kita, seperti kaleng, plastik, dan baterai kering mengandung zat-zat kimia yang 

dapat merusak tanah. Sampah-sampah seperti ini seharusnya ditangani secara 

khusus atau didaur ulang. Sampah plastik sulit terurai dan hingga sekarang 

hanya dapat didaur ulang. 
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Lampiran II 

Selembar kertas dengan sembilan kolom kosong. 
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Lampiran III 

a. Kisi-kisi soal metode 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

Menjelaskan 
hubungan antara 
sumber daya 
alam dengan 
teknologi yang 
digunakan. 
 

Siswa dapat 
menyebutkan 2 macam 
sumber daya alam yang 
dapat dijadikan barang 
sandang. 

Uraian C1 1 Mudah 

Siswa dapat 
menyebutkan hewan 
yang dapat dijadikan 
obat asma. 

Uraian C3 2 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 sumber 
daya alam yang dapat 
dijadikan bahan bakar. 

Uraian C2 3 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 macam 
olahan minyak bumi. 

Uraian C2 4 Sulit 

Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
hutan ketika terjadi 
hujan supaya tidak 
terjadi banjir. 

Uraian C2 5 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan sumber 
daya alam laut yang 
berfungsi sebagai 
tempat hidup ikan dan 
menahan terjangan 
ombak 

Uraian C2 6 Sedang 

Siswa dapat memilih 
pupuk yang dapat 
menyebabkan 
pencemaran tanah 
adalah pupuk organik 
atau anorganik 

Uraian C3 7 Sulit 

Siswa dapat 
menjelaskan pengertian 
abrasi. 

Uraian C2 8 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan 3 
dampak penggundulan 
hutan. 

Uraian C1 9 Mudah 

 



177 
 

 

Lampiran IV 

Soal Course Review Horay 

1. Sebutkan 2 sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan sandang! 

2. Hewan yang dapat dijadikan sebagai obat asma yaitu .... 

3. Sebutkan 3 sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar! 

4. Sebutkan 3 macam olahan minyak bumi! 

5. Apabila hutan gundul maka akan terjadi banjir pada musim penghujan. 

Hal tersebut terjadi karena hutan memiliki fungsi untuk .... 

6. Sumber daya alam laut yang berfungsi sebagai tempat hidup ikan dan 

menahan terjangan ombak yaitu .... 

7. Pupuk yang dapat menyebabkan pencemaran tanah adalah pupuk organik 

atau anorganik! 

8. Obat yang langsung menerjang pantai akan menyebabkan terjadinya 

abrasi. Apakan yang dimaksud dengan abrasi? 

9. Sebutkan 3 dampak penggundulan hutan! 

Kunci jawaban 

1. Hewan dan tumbuhan. 

2. Kelelawar. 

3. Gas alam, minyak bumi dan batu bara. 

4. Minyak tanah, solar, premium, dan sebagainya. 

5. Menyerap air hujan. 

6. Terumbu karang. 

7. Anorganik. 

8. Pengikisan pantai karena ombak atau air laut. 

9. Banjir, tanah longsor, erosi, dan sebagainya. 
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Lampiran V 

b. Kisi-kisi soal evaluasi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

Menjelaskan 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 
lingkungan. 
 

Siswa dapat 
menjelaskan manfaat 
teknologi dalam 
pengelolaan sumber 
daya alam. 

Pilihan 
ganda 

C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
sumber daya alam 
yang dapat diolah 
menjadi bahan 
sandang. 

Pilihan 
ganda 

C2 2 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi bahan 
baku tepung maizena. 

Pilihan 
ganda 

C3 3 
 

Sulit 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
sumber daya alam 
yang dapat dijadikan 
bahan bakar. 

Pilihan 
ganda 

C3 4 Sulit 

Siswa dapat 
menjelaskan manfaat 
pengobatan dari 
kelelawar. 

Pilihan 
ganda 

C2 5 Sedang 

Siswa dapat 
mencocokan antara 
sumber daya alam dan 
manfaatnya. 

Pilihan 
ganda 

C3 6 Sulit 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pernyataan yang bukan 
termasuk manfaat dari 
terumbu karang. 

Pilihan 
ganda 

C2 7 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
istilah yang merupakan 
nama lain dari 
pengikisan pantai 
karena air laut. 

Pilihan 
ganda 

C2 8 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
istilah yang merupakan 
usaha untuk mengatasi 
hutan gundul. 
 

Pilihan 
ganda 

C2 9 Sedang 
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Siswa dapat 
mengidentifikasi 
daerah yang disebut 
dengan paru-paru 
dunia. 

Pilihan 
ganda 

C3 10 Sulit 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
pernyataan yang bukan 
termasuk penyebab 
pencemaran tanah. 

Pilihan 
ganda 

C2 11 Sedang 

Siswa dapat 
menjelaskan manfaaat 
sumber daya alam 
sungai berupa kerikil. 

Pilihan 
ganda 

C2 12 Sulit 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
sumber daya alam 
yang memiliki fungsi 
sama dengan batu 
bara. 

Pilihan 
ganda 

C1 13 Sedang 

Siswa dapat 
mengidentifikasi 
teknologi yang 
dijadikan sebagai 
pengeruk tanah dan 
pasir. 

Pilihan 
ganda 

C3 14 Sulit 

Siswa dapat 
menyebutkan sumber 
daya alam sungai yang 
dapat dimanfaatkan 
sebagai pembangkit 
listrik. 

Pilihan 
ganda 

C1 15 Sedang 

Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
pengobatan pada 
hewan kadal. 

Esai C2 1 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan salah 
satu hasil olahan 
minyak bumi. 

Esai C1 2 Mudah 

Siswa dapat 
mengdentifikasi bahwa 
menyerap air hujan 
merupakan fungsi dari 
hutan. 

Esai C2 3 Sedang 

Siswa dapat 
menyebutkan istilah 
lain  jaring-jaring 
penangkap ikan yang 
memiliki lubang 

Esai C1 4 Sedang 



180 
 

 

sangat kecil dan dan 
dapat menjangkau 
daerah yang luas. 
Siswa dapat 
menyebutkan zat yang 
terkandung pada 
dertergen, sehingga 
dapat menyebabkan 
pencemaran tanah. 

Esai C1 5 Mudah 
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Lampiran VI 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Nbo. Absen : 

 

Soal Evaluasi 

 

1. Dibawah ini bukan termasuk manfaat teknologi dalam pengelolaan sumber 

daya alam yaitu ... (skor: 1) 

a. menghemat tenaga dan waktu. 

b. hasil pengelolaan maksimal. 

c. menghasilkan produk yang tepat guna. 

d. membutuhkan dana yang lebih besar. 

 Kunci jawaban: d 

2. Sumber daya alam yang dapat diolah menjadi bahan sandang yaitu ... 

(skor: 1) 

a. mineral logam. 

b. mineral non logam. 

c. hewani. 

d. barang tambang. 

Kunci jawaban: c 

3. Tepung maizena berasal dari ... (skor: 1) 

a. jagung. 

b. singkong. 

c. beras. 

d. sagu. 

Kunci jawaban: a 

4. (1) Nikel (2) Gas alam  (3) Tembaga  

(4) Timah (5) Batubara  (6) Minyak bumi 
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Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yaitu ... 

(skor: 2) 

a. (1), (4), (5) 

b. (2), (5), (6) 

c. (1), (2), (6) 

d. (2), (3), (4) 

Kunci jawaban: b 

5. Kelelawar merupakan sumber daya alam yang dapat dijadikan obat ... 

(skor: 2) 

a. demam 

b. gatal-gatal 

c. jantung 

d. asma 

Kunci jawaban: d 

 

6.  

AI Merica B1 Obat batuk 

A2 Daun jambu B2 Bahan shampo 

A3 Urang aring B3 Obat sakit perut

Pasangan sumber daya alam dan manfaatnya yang sesuai yaitu ... (skor: 2) 

a. AI dan B1, A2 dan B3, A3 dan B2 

b. AI dan B3,  A2 dan BI, A3 dan B2 

c. AI dan B2, A2 dan B1, A3 dan B3 

d. A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B2 

Kunci jawaban: a 

7. Yang bukan merupakan manfaat terumbu karang adalah ... (skor: 2) 

a. tempat hidup ikan. 

b. penghalang terjangan ombak menuju pantai. 

c. memperindah laut. 

d. untuk diperjualbelikan. 

Kunci jawaban: d 
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8. Pengikisan pantai karena air laut disebut dengan ... (skor: 1) 

a. abrasi. 

b. erosi. 

c. terasring. 

d. reboisasi. 

Kunci jawaban: a 

9. Untuk mengatasi hutan gundul maka perlu diadakan ... (skor: 1) 

a. abrasi. 

b. erosi. 

c. terasring. 

d. reboisasi. 

Kunci jawaban: d 

10. Daerah yang disebut dengan paru-paru dunia yaitu ... (skor: 1) 

a. alam semesta. 

b. bumi 

c. hutan. 

d. laut. 

Kunci jawaban: c 

11. Ada beberapa penyebab pencemaran tanah kecuali ... (skor: 1) 

a. membuang air detergen sembarangan. 

b. penggunaan pupuk organik. 

c. membuang sampah sembarangan. 

d. membakar sampah diatas tanah. 

Kunci jawaban: b 

12. Kerikil merupakan sumber daya alam sungai yang umumnya dimanfaatkan 

sebagai ... (skor: 1) 

a. bahan bangunan. 

b. bahan pembuatan kerajinan. 

c. bahan pembuatan perabot rumah tangga. 

d. bahan bakar. 

Kunci jawaban: a 
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13. Batu bara memiliki manfaat yang sama dengan .... (skor: 1) 

a. tembaga. 

b. baja. 

c. minyak bumi. 

d. alumanium. 

Kunci jawaban: c 

14. Teknologi  bahan galian yang digunakan untuk mengeruk tanah dan pasir 

yaitu ... (skor: 2) 

a. ekskavator. 

b. eskalator. 

c. traktor. 

d. cangkul 

Kunci jawaban: a 

15. Sumber daya alam sungai yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik 

yaitu ... (skor: 1) 

a. pasir. 

b. air. 

c. batuan. 

d. ikan. 

Kunci jawaban: b 

 

Esai 

1. Kadal dapat dijadikan obat ... (skor: 2) 

2. Salah satu olahan minyak bumi yaitu .... (skor: 2) 

3. Menyerap air hujan merupakan salah satu ... hutan. (skor: 2) 

4. Jaring-jaring penangkap ikan yang memiliki lubang sangat kecil dan dan 

dapat menjangkau daerah yang luas disebut .... (skor: 2) 

5. Deterjen dapat mengakibatkan pencemaran tanah karena mengandung zat 

.... (skor: 2) 
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Kunci jawaban 

1. Gatal-gatal. 

2. Solar, premium, minyak tanah, dan sebagainya. 

3. Fungsi atau manfaat. 

4. Pukat harimau. 

5. Kimia. 
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Lampiran 7 
 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) I 
PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

 
NAMA :SUCY LUTFIANA 

SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 8 APRIL 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 APRIL 2013 

 
 

No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh  
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Merumuskan tujuan pembelajaran    
 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator pembelajaran, 
kompetensi dasar, dan standar 
kompetensi dalam silabus. 

1.2 Minimal memuat komponen siswa, kata 
kerja operasional, kondisi dan materi. 

  

1.3 Berurutan secara logis dari yang mudah 
ke yang sukar, dari yang sederhana ke 
yang komplek, disesuaikan dengan 
urutan materi pembelajaran. 

  

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

  

 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran. 

 
2.2 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang relevan berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya alam. 
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2.3 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa SD. 

  

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS. 

  

2.5 Penentuan media dan sumber belajar 
berisikan materi pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

  

2.6 Penentuan media dapat digunakan 
sebagai perantara yang menggambarkan 
secara jelas materi pembelajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

  

2.7 Penentuan media dan sumber belajar 
dapat menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

  

2.8 Penentuan media dan sumber belajar 
yang menarik keingintahuan siswa 
mengenai materi pembelajaran. 

  

3 Penggunaan metode pembelajaran   
 3.1 Pemilihan metode sesuai dengan situasi, 

kondisi dan karakteristik siswa SD. 
3.2 Pemilihan metode pembelajaran 

menciptakan suasana belajar interaktif 
antara guru dan siswa. 

  

3.3 Pemilihan metode pembelajaran dapat 
menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

  

4 Merancang kegiatan pembelajaran   
 4.1 Rancangan  kegiatan pembelajaran 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang. 

4.2 Rancangan kegiatan memotivasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif. 

  

4.3 Rancangan kegiatan memberikan ruang 
bagi siswa untuk mengemukakan 
pendapat, kreativitas dan bekerjasama 
sesuai dengan bakat, minat, 
perkembangan fisik dan psikologi anak. 

  

4.3 Rancangan kegiatan awal, inti, dan akhir 
dilakukan secara sistematis melalui 
proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. 
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5 Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

  

 5.1  Menentukan alokasi waktu dalam 
pembelajaran. 

5.2 Menenetukan jenis kegiatan 
menggunakan metode Course Review 
Horay sebagai berikut: 

  

5.2.1 Diskusi kelompok  
5.2.2 Permainan   
5.2.3 Kompetisi   
5.2.4 Diskusi kelas   
5.2.5 Penghargaan   
5.2.6 Hukuman   

 5.3 Meyusun langkah-langkah pembelajaran 
dengan metode Course Review Horay 
sebagai berikut: 
5.3.1 Guru membagi siswa menjadi 7 

kelompok. 

  

5.3.2 Setiap kelompok medapatkan 
simbol sesuai nama kelompok dan 
digunakan oleh ketua selama 
proses pembelajaran berlangsung. 

  

5.3.3 Setiap kelompok diberikan waktu 
beberapa menit untuk belajar 
bersama mengenai materi yang 
dipelajari. 

  

5.3.4 Guru menejelaskan tata cara 
kompetisi. 

  

5.3.5 Guru membacakan soal dan siswa 
menuliskan jawaban secara 
langsung pada kotak bernomer 
sesuai yang dibacakan oleh guru. 

  

5.3.6 Setelah waktu mengerjakan selesai 
maka guru menunjuk salah satu 
kelompok untuk membacakan 
jawabnnya. 

  

5.3.7 Guru mengkonfirmasi jawaban 
kelompok tersebut dengan jawaban 
kelompok lain, sehingga guru 
membentuk diskusi kelas bersama 
siswa. 

  

5.3.8 Kelompok yang berhasil menjawab 
pertanyaan dengan benar sehingga 
membentuk garis diagonal, 
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vertikal, maupun horisontal pada 
kolom akan meneriakan yel-yel 
“Hebat Hebat Hebat! Ye Ye Ye!” 

5.3.9 Setelah seluruh pertanyaan telah 
terjawab, guru bersama siswa akan 
melakukan perhitungan point. 

  

5.3.10 Kelompok yang paling sering 
meneriakan yel-yel akan mendapat 
penghargaan berupa pensil atau 
buku. Sedangkan kelompok 
dengan point salah terbesar akan 
mendapat hukuman dengan maju 
ke depan kemudian diberi 
pertanyaan ulang kepada masing-
masing anggota kelompok. 
Anggota kelompok yang bisa 
menjawab diperbolehkan untuk 
duduk. 

  

6 Merancang pengelolaan kelas   
 6.1 Menentukan penataan latar 

pembelajaran  yang sesuai dengan 
metode Course Review Horay. 

6.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran metode Course 
Review Horay. 

  

7 Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 

  

 7.1 Menentukan prosedur dan jenis 
penilaian yang sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 

7.2 Prosedur dan alat penilaian berupa 
penilaian proses dan hasil. 

  

7.3 Membuat alat penilaian dan kunci 
jawaban. 

  

8 Tampilan dokumen rencana pembelajaran   
 8.1 Kebersihan dan kerapian 

8.2 Penggunaan bahasa tulis   
Jumlah   

Konversi nilai APKG I   
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Lampiran 8 
 

Konversi Nilai APKG 1 

Skor Nilai 
1 2,4 
2 4,8 
3 7,1 
4 9,5 
5 11,9 
6 14,3 
7 16,7 
8 19,0 
9 21,4 

10 23,8 
11 26,2 
12 28,6 
13 31,0 
14 33,3 
15 35,7 
16 38,1 
17 40,5 
18 42,9 
19 45,2 
20 47,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai 
21 50,0
22 52,4
23 54,8
24 57,1
25 59,5
26 61,9
27 64,3
28 66,7
29 69,0
30 71,4
31 73,8
32 76,2
33 78,6
34 81,0
35 83,3
36 85,7
37 88,1
38 90,5
39 92,9
40 95,2
41 97,6
42 100,0
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Lampiran 9 
 

REKAPITULASI ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) I 
PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

 

NAMA :SUCY LUTFIANA 

SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 8 APRIL 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 APRIL 2013 

 

 
No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh  

Pertemuan 1 Pertemuan 2
1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

√ √ 
 1.4 Merumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator pembelajaran, 
kompetensi dasar, dan standar 
kompetensi dalam silabus. 

1.5 Minimal memuat komponen siswa, kata 
kerja operasional, kondisi dan materi. √ √ 

1.6 Berurutan secara logis dari yang mudah 
ke yang sukar, dari yang sederhana ke 
yang komplek, disesuaikan dengan 
urutan materi pembelajaran. 

√ √ 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

√ √  2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran. 

2.2 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, 
dan prosedur yang relevan berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya alam. 

 

√ √ 
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2.3 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa SD. 

√ √ 

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS. 

X X 

2.5 Penentuan media dan sumber belajar 
berisikan materi pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

√ √ 

2.6 Penentuan media dapat digunakan 
sebagai perantara yang menggambarkan 
secara jelas materi pembelajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

√ √ 

2.7 Penentuan media dan sumber belajar 
dapat menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

√ X 

2.8 Penentuan media dan sumber belajar 
yang menarik keingintahuan siswa 
mengenai materi pembelajaran. 

√ √ 

3 Penggunaan metode pembelajaran 
√ √  3.1 Pemilihan metode sesuai dengan situasi, 

kondisi dan karakteristik siswa SD. 
3.2 Pemilihan metode pembelajaran 

menciptakan suasana belajar interaktif 
antara guru dan siswa. 

X √ 

3.3 Pemilihan metode pembelajaran dapat 
menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

√ √ 

4 Merancang kegiatan pembelajaran 

√ √  4.1 Rancangan  kegiatan pembelajaran 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang. 

4.2 Rancangan kegiatan memotivasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif. √ √ 

4.3 Rancangan kegiatan memberikan ruang 
bagi siswa untuk mengemukakan 
pendapat, kreativitas dan bekerjasama 
sesuai dengan bakat, minat, 
perkembangan fisik dan psikologi anak. 

√ √ 

4.3 Rancangan kegiatan awal, inti, dan akhir 
dilakukan secara sistematis melalui 
proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. 

 

√ √ 
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5 Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

√ √ 
 5.1  Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran. 
5.2 Menenetukan jenis kegiatan 

menggunakan metode Course Review 
Horay sebagai berikut: √ √ 

5.2.1 Diskusi kelompok  
5.2.2 Permainan √ √ 
5.2.3 Kompetisi √ √ 
5.2.4 Diskusi kelas √ √ 
5.2.5 Penghargaan √ √ 
5.2.6 Hukuman √ √ 

 5.3 Meyusun langkah-langkah pembelajaran 
dengan metode Course Review Horay 
sebagai berikut: 
5.3.1 Guru membagi siswa menjadi 7 

kelompok. 

√ √ 

5.3.2 Setiap kelompok medapatkan 
simbol sesuai nama kelompok dan 
digunakan oleh ketua selama 
proses pembelajaran berlangsung. 

√ √ 

5.3.3 Setiap kelompok diberikan waktu 
beberapa menit untuk belajar 
bersama mengenai materi yang 
dipelajari. 

√ √ 

5.3.4 Guru menjelaskan tata cara 
kompetisi. √ X 

5.3.5 Guru membacakan soal dan siswa 
menuliskan jawaban secara 
langsung pada kotak bernomer 
sesuai yang dibacakan oleh guru. 

√ √ 

5.3.6 Setelah waktu mengerjakan selesai 
maka guru menunjuk salah satu 
kelompok untuk membacakan 
jawabnnya. 

√ √ 

5.3.7 Guru mengkonfirmasi jawaban 
kelompok tersebut dengan jawaban 
kelompok lain, sehingga guru 
membentuk diskusi kelas bersama 
siswa. 

 
 
 

√ √ 



194 
 

 

5.3.8 Kelompok yang berhasil menjawab 
pertanyaan dengan benar sehingga 
membentuk garis diagonal, 
vertikal, maupun horisontal pada 
kolom akan meneriakan yel-yel 
“Hebat Hebat Hebat! Ye Ye Ye!” 

√ √ 

5.3.9 Setelah seluruh pertanyaan telah 
terjawab, guru bersama siswa akan 
melakukan perhitungan point. 

√ √ 

5.3.10 Kelompok yang paling sering 
meneriakan yel-yel akan mendapat 
penghargaan berupa pensil atau 
buku. Sedangkan kelompok 
dengan point salah terbesar akan 
mendapat hukuman dengan maju 
ke depan kemudian diberi 
pertanyaan ulang kepada masing-
masing anggota kelompok. 
Anggota kelompok yang bisa 
menjawab diperbolehkan untuk 
duduk. 

√ √ 

6 Merancang pengelolaan kelas 

X X  6.3 Menentukan penataan latar 
pembelajaran  yang sesuai dengan 
metode Course Review Horay. 

6.4 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran metode Course 
Review Horay. 

X X 

7 Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 

√ √  7.4 Menentukan prosedur dan jenis 
penilaian yang sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 

7.5 Prosedur dan alat penilaian berupa 
penilaian proses dan hasil. √ √ 

7.6 Membuat alat penilaian dan kunci 
jawaban. √ √ 

8 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
√ √  8.3 Kebersihan dan kerapian 

8.4 Penggunaan bahasa tulis X √ 
Jumlah 37 37 

Konversi nilai APKG I 88,1 88,1 
 
  Pengamat 

 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 10 
 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) I 
PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
 

NAMA :SUCY LUTFIANA 

SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 15 APRIL 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 17 APRIL 2013 

 
No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh  

Pertemuan 1 Pertemuan 2
1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

√ √ 
 1.7 Merumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator pembelajaran, 
kompetensi dasar, dan standar 
kompetensi dalam silabus. 

1.8 Minimal memuat komponen siswa, kata 
kerja operasional, kondisi dan materi. √ √ 

1.9 Berurutan secara logis dari yang mudah 
ke yang sukar, dari yang sederhana ke 
yang komplek, disesuaikan dengan 
urutan materi pembelajaran. 

√ √ 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

√ √  2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran. 

2.2 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, 
dan prosedur yang relevan berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya alam. 

√ √ 

2.3 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa SD. 

√ √ 
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2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS. 

√ √ 

2.5 Penentuan media dan sumber belajar 
berisikan materi pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

X √ 

2.6 Penentuan media dapat digunakan 
sebagai perantara yang menggambarkan 
secara jelas materi pembelajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

X √ 

2.7 Penentuan media dan sumber belajar 
dapat menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

X √ 

2.8 Penentuan media dan sumber belajar 
yang menarik keingintahuan siswa 
mengenai materi pembelajaran. 

√ √ 

3 Penggunaan metode pembelajaran 
√ √  3.1 Pemilihan metode sesuai dengan situasi, 

kondisi dan karakteristik siswa SD. 
3.2 Pemilihan metode pembelajaran 

menciptakan suasana belajar interaktif 
antara guru dan siswa. 

√ √ 

3.3 Pemilihan metode pembelajaran dapat 
menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran secara maksimal. 

√ √ 

4 Merancang kegiatan pembelajaran 

√ √  4.1 Rancangan  kegiatan pembelajaran 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang. 

4.2 Rancangan kegiatan memotivasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif. √ √ 

4.3 Rancangan kegiatan memberikan ruang 
bagi siswa untuk mengemukakan 
pendapat, kreativitas dan bekerjasama 
sesuai dengan bakat, minat, 
perkembangan fisik dan psikologi anak. 

√ √ 

4.3 Rancangan kegiatan awal, inti, dan akhir 
dilakukan secara sistematis melalui 
proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. 

 

√ √ 

5 Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

√ √  5.1  Menentukan alokasi waktu dalam 
pembelajaran. 
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5.2 Menenetukan jenis kegiatan 
menggunakan metode Course Review 
Horay sebagai berikut: √ √ 

5.2.1 Diskusi kelompok  
5.2.2 Permainan √ √ 
5.2.3 Kompetisi √ √ 
5.2.4 Diskusi kelas √ √ 
5.2.5 Penghargaan √ √ 
5.2.6 Hukuman √ √ 

 5.3 Meyusun langkah-langkah pembelajaran 
dengan metode Course Review Horay 
sebagai berikut: 
5.3.1 Guru membagi siswa menjadi 7 

kelompok. 

√ √ 

5.3.2 Setiap kelompok medapatkan 
simbol sesuai nama kelompok dan 
digunakan oleh ketua selama 
proses pembelajaran berlangsung. 

√ X 

5.3.3 Setiap kelompok diberikan waktu 
beberapa menit untuk belajar 
bersama mengenai materi yang 
dipelajari. 

√ √ 

5.3.4 Guru menjelaskan tata cara 
kompetisi. X X 

5.3.5 Guru membacakan soal dan siswa 
menuliskan jawaban secara 
langsung pada kotak bernomer 
sesuai yang dibacakan oleh guru. 

√ √ 

5.3.6 Setelah waktu mengerjakan selesai 
maka guru menunjuk salah satu 
kelompok untuk membacakan 
jawabnnya. 

√ √ 

5.3.7 Guru mengkonfirmasi jawaban 
kelompok tersebut dengan jawaban 
kelompok lain, sehingga guru 
membentuk diskusi kelas bersama 
siswa. 

√ √ 

5.3.8 Kelompok yang berhasil menjawab 
pertanyaan dengan benar sehingga 
membentuk garis diagonal, 
vertikal, maupun horisontal pada 
kolom akan meneriakan yel-yel 
“Hebat Hebat Hebat! Ye Ye Ye!” 

√ √ 

5.3.9 Setelah seluruh pertanyaan telah 
terjawab, guru bersama siswa akan √ √ 
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melakukan perhitungan point. 
5.3.10 Kelompok yang paling sering 

meneriakan yel-yel akan mendapat 
penghargaan berupa pensil atau 
buku. Sedangkan kelompok 
dengan point salah terbesar akan 
mendapat hukuman dengan maju 
ke depan kemudian diberi 
pertanyaan ulang kepada masing-
masing anggota kelompok. 
Anggota kelompok yang bisa 
menjawab diperbolehkan untuk 
duduk. 

√ √ 

6 Merancang pengelolaan kelas 

√ √  6.5 Menentukan penataan latar 
pembelajaran  yang sesuai dengan 
metode Course Review Horay. 

6.6 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran metode Course 
Review Horay. 

√ √ 

7 Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 

√ √  7.7 Menentukan prosedur dan jenis 
penilaian yang sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 

7.8 Prosedur dan alat penilaian berupa 
penilaian proses dan hasil. √ √ 

7.9 Membuat alat penilaian dan kunci 
jawaban. √ √ 

8 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
√ √  8.5 Kebersihan dan kerapian 

8.6 Penggunaan bahasa tulis √ √ 
Jumlah 38 40 

Konversi nilai APKG I 90,5 95,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 11 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) II 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 
 
NAMA           :SUCY LUTFIANA 
SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 8 April 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 April 2013 

 

 

No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

   1.10 Menyiapkan alat pembelajaran 
seperti kapur, papan tulis, 
penghapus, LCD dan laptop. 

1.11 Menyiapakan instrument berupa 
soal-soal pembelajaran dengan 
lengkap. 

  

1.12 Menyiapkan media pembelajaran 
berupa video.   

1.13 Menyiapkan hadiah dan hukuman 
sebagai penguatan dalam 
pembelajaran. 

  

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

  
 2.1 Kegiatan pendahuluan 

2.1.1 Meminta siswa merapikan 
posisi duduk dan berdoa. 
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2.1.2 Memotivasi siswa untuk 
mengikuti pembelajaran.   

2.1.3 Melaksanakan tanya jawab 
dengan siswa sebagai 
apresepsi. 

  

2.1.4 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan cakupan 
materi yang akan dipelajari. 

  

2.2 Kegiatan inti (eksplorasi)  

  2.2.1 Guru membagi siswa dalam 
7 kelompok. 

2.2.2 Guru menampilkan video 
berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya 
alam. 

  

2.2.3 Guru bertanya jawab 
dengan siswa mengenai isi 
video sambil menjelaskan 
materi secara singkat. 

  

2.2.4 Guru meminta kelompok 
mempelajari materi 
pelajaran lebih dalam sesuai 
ketentuan waktu. 

  

2.3 Kegiatan inti (elaborasi) 
Pelaksanaan pembelajaran 
dengan metode Course Review 
Horay 

  2.3.1 Guru membagikan beberapa 
gambar kepada setiap 
kelompok sebagai identitas 
kelompok dan meminta 
ketua kelompok untuk 
menggunakannya. 

2.3.2 Guru meminta siswa 
menyimpan seluruh buku 
pelajaran di dalam laci. 

  

2.3.3 Guru membagikan kertas 
berisikan sembilan kolom 
kosong. 

  



201 
 

 

 

2.3.4 Guru menerangkan tata cara 
permainan. 

  

2.3.5 Guru membacakan soal.   
2.3.6 Guru menunjuk salah satu 

kelompok untuk 
mengemukakan 
jawabannya. 

  

2.3.7 Guru memancing pendapat 
kelompok sehingga 
terbentuk diskusi kelas. 

  

2.3.8 Guru memberikan hadiah 
bagi kelompok pemenang 
berupa alat tulis dan 
hukuman berupa pertanyaan 
bagi kelompok yang kalah. 

  

 2.4 Konfirmasi 

   2.4.1 Guru meluruskan 
kesalahpahaman. 

2.4.2 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami 
siswa. 

  

2.5 Kegiatan penutup 

  2.5.1 Guru membagikan soal tes 
formatif. 

2.5.2 Guru membimbing siswa 
ketika mencocokan jawaban 
siswa. 

  

2.5.3 Guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran.   

2.5.4 Guru menutup kegiatan 
pembelajaran.   

3 Mengelola interaksi kelas 

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

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.   

5 Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu   

 6.7 Mengembangkan pemahaman 
konsep IPA terpadu. 

6.8 Mengembangkan pemahaman 
konsep waktu.   

6.9 Mengembangkan pemahaman 
konsep ruang.   
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6.10 Melaksanakan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
IPAdengan metode 
pembelajaran Course Review 
Horay 

  

5.4.1 Diskusi kelompok 

5.4.2 Permainan   
5.4.3 Kompetisi   
5.4.4 Diskusi   
5.4.5 Penghargaan   

 5.4.6 Hukuman   
6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

   7.10 Melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran (penilaian 
proses). 

7.11 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran (penilaian 
hasil). 

  

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
   8.7 Keefektifan proses pembelajaran 

8.8 Penggunaan bahasa Indonesia 
tepat   

8.9 Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa   

8.10 Penampilan guru dalam 
pembelajaran   

Jumlah   
Nilai APKG II   
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Lampiran 12 
 

Konversi Nilai APKG II 
 

Skor Nilai 
1 2,0 
2 3,9 
3 5,9 
4 7,8 
5 9,8 
6 11,8 
7 13,7 
8 15,7 
9 17,6 

10 19,6 
11 21,6 
12 23,5 
13 25,5 
14 27,5 
15 29,4 
16 31,4 
17 33,3 
18 35,3 
19 37,3 
20 39,2 
21 41,2 
22 43,1 
23 45,1 
24 47,1 
25 49,0 
26 51,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai 
27 52,9 
28 54,9 
29 56,9 
30 58,8 
31 60,8 
32 62,7 
33 64,7 
34 66,7 
35 68,6 
36 70,6 
37 72,5 
38 74,5 
39 76,5 
40 78,4 
41 80,4 
42 82,4 
43 84,3 
44 86,3 
45 88,2 
46 90,2 
47 92,2 
48 94,1 
49 96,1 
50 98,0 
51 100,0 
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Lampiran 13 

 

REKAPITULASI ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) II 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I 

 
 
NAMA           :SUCY LUTFIANA 
SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 8 April 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 April 2013 

 

 

No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

√ √  1.14 Menyiapkan alat pembelajaran 
seperti kapur, papan tulis, 
penghapus, LCD dan laptop. 

1.15 Menyiapakan instrument berupa 
soal-soal pembelajaran dengan 
lengkap. 

√ √ 

1.16 Menyiapkan media pembelajaran 
berupa video. √ √ 

1.17 Menyiapkan hadiah dan hukuman 
sebagai penguatan dalam 
pembelajaran. 

√ √ 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

√ √ 
 2.6 Kegiatan pendahuluan 

2.1.5 Meminta siswa merapikan 
posisi duduk dan berdoa. 

2.1.6 Memotivasi siswa untuk √ √ 
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mengikuti pembelajaran. 

2.1.7 Melaksanakan tanya jawab 
dengan siswa sebagai 
apresepsi. √ √ 

2.1.8 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan cakupan 
materi yang akan dipelajari. X √ 

2.7 Kegiatan inti (eksplorasi)  

√ √ 2.2.5 Guru membagi siswa dalam 
7 kelompok. 

2.2.6 Guru menampilkan video 
berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya 
alam. 

√ √ 

2.2.7 Guru bertanya jawab 
dengan siswa mengenai isi 
video sambil menjelaskan 
materi secara singkat. 

√ √ 

2.2.8 Guru meminta kelompok 
mempelajari materi 
pelajaran lebih dalam sesuai 
ketentuan waktu. 

√ √ 

2.8 Kegiatan inti (elaborasi) 
Pelaksanaan pembelajaran 
dengan metode Course Review 
Horay 

√ √ 
2.3.9 Guru membagikan beberapa 

gambar kepada setiap 
kelompok sebagai identitas 
kelompok dan meminta 
ketua kelompok untuk 
menggunakannya. 

2.3.10 Guru meminta siswa 
menyimpan seluruh buku 
pelajaran di dalam laci. √ √ 

2.3.11 Guru membagikan kertas 
berisikan sembilan kolom 
kosong. √ √ 

2.3.12 Guru menerangkan tata cara √ X 
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permainan. 

2.3.13 Guru membacakan soal. √ √ 
2.3.14 Guru menunjuk salah satu 

kelompok untuk 
mengemukakan 
jawabannya. 

√ √ 

2.3.15 Guru memancing pendapat 
kelompok sehingga 
terbentuk diskusi kelas. √ √ 

2.3.16 Guru memberikan hadiah 
bagi kelompok pemenang 
berupa alat tulis dan 
hukuman berupa pertanyaan 
bagi kelompok yang kalah. 

√ √ 

 2.9 Konfirmasi 

X X  2.4.3 Guru meluruskan 
kesalahpahaman. 

2.4.4 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami 
siswa. 

X √ 

2.10 Kegiatan penutup 

√ √ 2.5.5 Guru membagikan soal tes 
formatif. 

2.5.6 Guru membimbing siswa 
ketika mencocokan jawaban 
siswa. X √ 

2.5.7 Guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran. √ √ 

2.5.8 Guru menutup kegiatan 
pembelajaran. √ √ 

3 Mengelola interaksi kelas 

√ √ 
 3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi 
pembelajaran. 

3.7 Menangani pertanyaan dan 
respon siswa. √ √ 
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3.8 Menggunakan ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat dan gerakan 
badan. √ √ 

3.9 Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa. X √ 

3.10 Memantapkan penguasaan materi 
pembelajaran. √ X 

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

√ √  4.6 Menunjukkan sikap ramah, 
hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa. 

4.7 Menunjukkan kegairahan 
mengajar. √ √ 

4.8 Mengembangkan hubungan 
antar-pribadi yang sehat dan 
serasi. √ √ 

4.9 Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya. X √ 

4.10 Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri. √ √ 

5 Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu. √ √  6.11 Mengembangkan pemahaman 

konsep IPA terpadu. 

6.12 Mengembangkan pemahaman 
konsep waktu. X X 

6.13 Mengembangkan pemahaman 
konsep ruang. √ √ 

6.14 Melaksanakan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
IPAdengan metode 
pembelajaran Course Review 
Horay 

√ √ 

5.4.1 Diskusi kelompok 
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5.4.2 Permainan √ √ 
5.4.3 Kompetisi √ √ 
5.4.4 Diskusi √ √ 
5.4.5 Penghargaan √ √ 

 5.4.6 Hukuman √ √ 
6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

√ √  7.12 Melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran (penilaian 
proses). 

7.13 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran (penilaian 
hasil). √ √ 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
√ √  8.11 Keefektifan proses pembelajaran 

8.12 Penggunaan bahasa Indonesia 
tepat X X 

8.13 Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa X √ 

8.14 Penampilan guru dalam 
pembelajaran √ √ 

Jumlah 42 46 
Nilai APKG II 82,4 90,2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 14 

 

REKAPITULASI ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) II 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 

 
 
NAMA            :SUCY LUTFIANA 
SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 15 April 2013 

            PERTEMUAN 2 : Rabu, 17 April 2013 

 

 

 

No Aspek Penilaian Nilai yang Diperoleh 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

√ √  1.18 Menyiapkan alat pembelajaran 
seperti kapur, papan tulis, 
penghapus, LCD dan laptop. 

1.19 Menyiapakan instrument berupa 
soal-soal pembelajaran dengan 
lengkap. 

√ √ 

1.20 Menyiapkan media pembelajaran 
berupa video. √ √ 

1.21 Menyiapkan hadiah dan hukuman 
sebagai penguatan dalam 
pembelajaran. 

√ √ 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

√ √ 
 2.11 Kegiatan pendahuluan 

2.1.9 Meminta siswa merapikan 
posisi duduk dan berdoa. 
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2.1.10 Memotivasi siswa untuk 
mengikuti pembelajaran. √ √ 

2.1.11 Melaksanakan tanya jawab 
dengan siswa sebagai 
apresepsi. √ √ 

2.1.12 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan cakupan 
materi yang akan dipelajari. √ √ 

2.12 Kegiatan inti (eksplorasi)  

√ √ 2.2.9 Guru membagi siswa dalam 
7 kelompok. 

2.2.10 Guru menampilkan video 
berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya 
alam. 

√ √ 

2.2.11 Guru bertanya jawab 
dengan siswa mengenai isi 
video sambil menjelaskan 
materi secara singkat. 

√ √ 

2.2.12 Guru meminta kelompok 
mempelajari materi 
pelajaran lebih dalam sesuai 
ketentuan waktu. 

√ √ 

2.13 Kegiatan inti (elaborasi) 
Pelaksanaan pembelajaran 
dengan metode Course Review 
Horay 

√ √ 
2.3.17 Guru membagikan beberapa 

gambar kepada setiap 
kelompok sebagai identitas 
kelompok dan meminta 
ketua kelompok untuk 
menggunakannya. 

2.3.18 Guru meminta siswa 
menyimpan seluruh buku 
pelajaran di dalam laci. √ √ 

2.3.19 Guru membagikan kertas 
berisikan sembilan kolom 
kosong. √ √ 



212 
 

 

 

2.3.20 Guru menerangkan tata cara 
permainan. 

X X 
2.3.21 Guru membacakan soal. √ √ 
2.3.22 Guru menunjuk salah satu 

kelompok untuk 
mengemukakan 
jawabannya. 

√ √ 

2.3.23 Guru memancing pendapat 
kelompok sehingga 
terbentuk diskusi kelas. √ √ 

2.3.24 Guru memberikan hadiah 
bagi kelompok pemenang 
berupa alat tulis dan 
hukuman berupa pertanyaan 
bagi kelompok yang kalah. 

√ √ 

 2.14 Konfirmasi 

√ √  2.4.5 Guru meluruskan 
kesalahpahaman. 

2.4.6 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami 
siswa. 

√ √ 

2.15 Kegiatan penutup 

√ √ 2.5.9 Guru membagikan soal tes 
formatif. 

2.5.10 Guru membimbing siswa 
ketika mencocokan jawaban 
siswa. √ √ 

2.5.11 Guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran. √ √ 

2.5.12 Guru menutup kegiatan 
pembelajaran. √ √ 

3 Mengelola interaksi kelas 

√ √ 
 3.11 Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi 
pembelajaran. 
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3.12 Menangani pertanyaan dan 
respon siswa. 

√ √ 

3.13 Menggunakan ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat dan gerakan 
badan. √ √ 

3.14 Memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa. √ √ 

3.15 Memantapkan penguasaan materi 
pembelajaran. √ √ 

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

√ √  4.11 Menunjukkan sikap ramah, 
hangat, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar kepada 
siswa. 

4.12 Menunjukkan kegairahan 
mengajar. √ √ 

4.13 Mengembangkan hubungan 
antar-pribadi yang sehat dan 
serasi. √ √ 

4.14 Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya. √ √ 

4.15 Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri. √ √ 

5 Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu √ √  6.15 Mengembangkan pemahaman 

konsep IPA terpadu. 

6.16 Mengembangkan pemahaman 
konsep waktu. X √ 

6.17 Mengembangkan pemahaman 
konsep ruang. √ √ 
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6.18 Melaksanakan kemampuan 
khusus dalam mata pelajaran 
IPAdengan metode 
pembelajaran Course Review 
Horay 

√ √ 

5.4.1 Diskusi kelompok 

5.4.2 Permainan √ √ 
5.4.3 Kompetisi √ √ 
5.4.4 Diskusi √ √ 
5.4.5 Penghargaan √ √ 

 5.4.6 Hukuman √ √ 
6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

√ √  7.14 Melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran (penilaian 
proses). 

7.15 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran (penilaian 
hasil). √ √ 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
X √  8.15 Keefektifan proses pembelajaran 

8.16 Penggunaan bahasa Indonesia 
tepat X X 

8.17 Peka terhadap kesalahan 
berbahasa siswa √ √ 

8.18 Penampilan guru dalam 
pembelajaran √ √ 

Jumlah 47 49 
Nilai APKG II 92,2 96,1 

 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 15 
 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN 
METODE COURSE REVIEW HORAY 

 
NAMA : SUCY LUTFIANA 

SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL : 

 

No Kegiatan Guru Siklus II 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Membagi siswa dalam 7 kelompok 
berdasarkan variasi kemampuan.   

2 Membagikan ikat kepala bergambar 
sebagai identitas kelompok.    

3 Meminta seluruh siswa menyimpan 
sumber belajar.   

4 Membagikan kertas yang berisi 9 kolom 
kosong kepada setiap kelompok   

5 
Menjelaskan tata cara permainan 
menggunakan metode course review 
horay (khusus untuk pertemuan 1). 

  

6 Membacakan soal dan jawaban yang 
akan dibahas secara langsung   

7 Menunjuk salah satu kelompok untuk 
menjawab soal yang dibaca guru    

8 

Mengkonfirmasikan jawaban kelompok 
tersebut dengan meminta pendapat 
kelompok lain sehingga tercipta diskusi 
kelas. 

  

9 
Memberikan penghargaan kepada 
kelompok terbaik dan hukuman bagi 
kelompok yang kalah. 
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Lampiran 16 
 

Konversi Nilai Pelaksanaan Metode Course Review Horay 
 
 

Skor Nilai 
1 11,1 
2 22,2 
3 33,3 
4 44,4 
5 55,6 
6 66,7 
7 77,8 
8 88,9 
9 100,0 

 
Keterangan: 
Khusus untuk siklus I pertemuan 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skor nilai 
1 12,5
2 25,0
3 37,5
4 50,0
5 62,5
6 75,0
7 87,5
8 100,0

 
Keterangan: 
Untuk siklus I pertemua 1, 
siklus II pertemuan 1 dan 2. 
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Lampiran 17 
 

REKAPITULASI LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN 

METODE COURSE REVIEW HORAY 

NAMA :SUCY LUTFIANA 
SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 
KELAS :IV (EMPAT) 
MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 
WAKTU :2 JAM PELAJARAN 
TANGGAL  
SIKLUS I PERTEMUAN 1 : Senin, 8 APRIL 2013 
            PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 APRIL 2013 

No Kegiatan Guru Siklus I 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Membagi siswa dalam 7 kelompok 
berdasarkan variasi kemampuan. √ √ 

2 Membagikan ikat kepala bergambar 
sebagai identitas kelompok.  √ √ 

3 Meminta seluruh siswa menyimpan 
sumber belajar. √ √ 

4 Membagikan kertas yang berisi 9 kolom 
kosong kepada setiap kelompok √ √ 

5 
Menjelaskan tata cara permainan 
menggunakan metode course review 
horay (khusus untuk pertemuan 1). 

√  

6 Membacakan soal dan jawaban yang 
akan dibahas secara langsung √ √ 

7 Menunjuk salah satu kelompok untuk 
menjawab soal yang dibaca guru  √ √ 

8 

Mengkonfirmasikan jawaban kelompok 
tersebut dengan meminta pendapat 
kelompok lain sehingga tercipta diskusi 
kelas. 

√ √ 

9 
Memberikan penghargaan kepada 
kelompok terbaik dan hukuman bagi 
kelompok yang kalah. 

√ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 18 
 

REKAPITULASI LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN  

METODE COURSE REVIEW HORAY 

 
NAMA :SUCY LUTFIANA 

SEKOLAH :SD NEGERI SINDANGBARANG 02 

KELAS :IV (EMPAT) 

MATA PELAJARAN :ILMU PENGETAHUAN ALAM 

WAKTU :2 JAM PELAJARAN 

TANGGAL  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 : Senin, 15 APRIL 2013 

                   PERTEMUAN 2 : Rabu, 17 APRIL 2013 

No Kegiatan Guru Siklus II 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Membagi siswa dalam 7 kelompok 
berdasarkan variasi kemampuan. √ √ 

2 Membagikan ikat kepala bergambar 
sebagai identitas kelompok.  √ √ 

3 Meminta seluruh siswa menyimpan 
sumber belajar. √ √ 

4 Membagikan kertas yang berisi 9 kolom 
kosong kepada setiap kelompok √ √ 

5 Membacakan soal dan jawaban yang 
akan dibahas secara langsung √ √ 

6 Menunjuk salah satu kelompok untuk 
menjawab soal yang dibaca guru  √ √ 

7 

Mengkonfirmasikan jawaban kelompok 
tersebut dengan meminta pendapat 
kelompok lain sehingga tercipta diskusi 
kelas. 

√ √ 

8 
Memberikan penghargaan kepada 
kelompok terbaik dan hukuman bagi 
kelompok yang kalah. 

√ √ 

 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 19 

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 
A B C D E F G 

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 2 3 4 
1 Slamet Susanto 
2 Aldi Faris Rahman 
3 Ardina Huda M 
4 Ari Anggara 
5 August Ratih P K 
6 Ayesha R 
7 Candra Apriko E 
8 Dian Safitri 
9 Diana Yulianti 

10 Eksa Zafradi Fito 
11 Entin Rusmiatin 
12 Esti Indri Fitriani 
13 Farhan Arjuman 
14 Ifan Fayiz Alfa R 
15 Ikrima Firly Nur A 
16 Muhamad Waluyo 
17 Pasya Fatihah R 
18 Rahmat Susanto 
19 Revaldi Susanto 
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20 Reza Amalia 
21 Rini Febrianti 
22 Rizki Maulana 
23 Sailihalita Amanah 
24 Tamala Nur Aini 
25 Vanessa Puja S 
26 Widi Nur Wita 
27 Witriana 
28 Wuri Handayani 
29 Devinta Aprilia I 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE COURSE REVIEW HORAY 

1. Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses 

pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan sebagainya yang 

tidak berhubungan dengan materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak melamun pada saat pembelajaran berlangsung. 

b. Siswa tidak mengobrol dengan teman yang lain. 

c. Siswa tidak berceloteh diluar materi pembelajaran. 

d. Siswa tidak melakukan gerakan yang membuat suasana tidak kondusif 

seperti mengetuk meja, manghentakan kaki ke lantai, dan sebagainya. 

 

2. Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya kepada guru mengenai kata-kata sukar yang terdapat 

dalam materi pelajaran. 

b.  Siswa bertanya kepada guru mengenai masalah di lingkungan sekitar 

berkaitan dengan materi pengelolaan sumber daya alam kepada guru. 

c. Siswa meminta guru mengulangi materi pelajaran yang belum dipahami. 

d. Siswa bertanya pada teman yang  lain mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. 

e.  

3. Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru secara 

lisan.   

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan sukarela. 

b. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan lancar. 

c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan benar 

d. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan lengkap. 
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4. Keaktifan siswa selama diskusi kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengutarakan pendapatnya. 

b. Siswa membantu siswa lain yang tidak paham. 

c. Siswa memberikan kesempatan pada siswa lain untuk berpendapat. 

d. Mengargai keputusan bersama. 

 

5. Keaktifan siswa untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan 

lingkungan dan kegiatan sehari-hari di sekitar siswa. 

a. Siswa menyebutkan contoh pelestarian sumber daya alam di lingkungan 

sekitar mereka. 

b. Siswa menjelaskan contoh kegiatan merusak sumber daya alam di 

lingkungan sekitar mereka. 

c. Siswa menjelaskan dampak kegiatan merusak sumber daya alam yang 

ada di lingkungan sekitar mereka. 

d. Siswa memberikan solusi terhadap permasalahan sumber daya alam 

yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. 

 

6. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

b. Siswa tertawa dan bergembira saat melaksanakan permainan. 

c. Siswa bertepuk tangan saat ada siswa atau kelompok yang mendapatkan 

nilai tambah. 

d. Meneriakan yel-yel dengan penuh semangat  dan kompak. 

 

7. Siswa secara mandiri mengerjakan sol evaluasi yang diberikan oleh guru 

a. Tidak menanyakan jawaban kepada teman lain. 

b. Tidak membuka buku atau sumber belajar lain. 

c. Tidak menggunakan contekan. 

d. Tidak tengak-tengok saat mengerjakan soal. 
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Skor penilaian untuk setiap point, sebagai berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 20 
 

Konversi Nilai Aktivitas Siswa 
Skor Nilai 

1 3,6
2 7,1
3 10,7
4 14,3
5 17,9
6 21,4
7 25,0
8 28,6
9 32,1

10 35,7
11 39,3
12 42,9
13 46,4
14 50,0
15 53,6
16 57,1
17 60,7
18 64,3
19 67,9
20 71,4
21 75,0

21,9 78,2
22 78,6
23 82,1
24 85,7

24,4 87,1
25 89,3
26 92,9

26,5 94,6
27 96,4
28 100,0
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Lampiran 21 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 
A B C D E F G 

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 2 3 4 
1 Slamet Susanto  √ √ √ √       √     √   √   √ √   √ √   √  √ √ √ √ √ √   
2 Aldi Faris Rahman  √ √ √ √      √ √    √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √ √ 
3 Ardina Huda M √   √ √        √     √      √ √   √   √ √ √   √ √ 
4 Ari Anggara  √ √  √ √      √  √    √  √     √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
5 August Ratih P K    √ √ √        √    √ √ √  √ √ √   √  √ √ √  √ √ √ √ 
6 Ayesha R  √ √ √ √      √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
7 Candra Apriko E    √ √ √      √  √    √ √    √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
8 Dian Safitri  √ √ √ √      √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
9 Diana Yulianti    √ √ √      √ √    √ √     √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 

10 Eksa Zafradi Fito  √   √ √      √  √    √ √    √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
11 Entin Rusmiatin   √ √ √      √      √       √ √  √ √   √ √ √  √ √ √ √ 
12 Esti Indri Fitriani  √ √ √ √      √ √    √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
13 Farhan Arjuman  √ √ √        √ √    √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
14 Ifan Fayiz Alfa R  √ √ √ √      √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
15 Ikrima Firly Nur A  √ √ √ √      √ √   √ √    √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
16 Muhamad Waluyo    √ √  √        √    √       √ √   √ √  √ √  √ √ √ 
17 Pasya Fatihah R √ √ √ √      √ √    √ √    √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
18 Rahmat Susanto    √ √ √        √    √ √     √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
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19 Revaldi Susanto      √ √        √    √  √     √ √  √ √   √ √ √  √ √ √ 
20 Reza Amalia      √ √        √    √       √ √   √   √ √   √ √ 
21 Rini Febrianti    √ √ √      √ √    √ √     √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
22 Rizki Maulana  √ √ √        √    √  √    √ √   √ √  √ √ √   √ √ √ 
23 Sailihalita Amanah    √ √ √        √    √ √    √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
24 Tamala Nur Aini  √ √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
25 Vanessa Puja S  √ √ √      √  √ √ √ √    √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
26 Widi Nur Wita  √ √ √ √ √    √ √ √ √ √    √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
27 Witriana   √ √ √        √    √ √       √ √   √ √  √ √  √ √ √ √ 
28 Wuri Handayani   √ √ √        √    √ √    √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
29 Devinta Aprilia I   √ √ √        √    √ √       √ √   √ √  √ √  √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 22 

 
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 Pertemuan 2 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 
A B C D E F G 

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 2 3 4 
1 Slamet Susanto √ √ √ √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   
2 Aldi Faris Rahman  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
3 Ardina Huda M  √ √ √   √ √ √ √  √ √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ 
4 Ari Anggara  √ √ √ √   √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
5 August Ratih P K   √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
6 Ayesha R  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
7 Candra Apriko E  √ √ √ √   √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
8 Dian Safitri  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
9 Diana Yulianti  √ √ √   √ √   √ √  √ √ √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 

10 Eksa Zafradi Fito  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
11 Entin Rusmiatin   √ √ √   √ √   √ √  √ √ √ √  √ √   √ √ √  √ √ √ √ 
12 Esti Indri Fitriani  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
13 Farhan Arjuman  √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
14 Ifan Fayiz Alfa Rizqi  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
15 Ikrima Firly Nur A  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
16 Muhamad Waluyo   √ √ √   √ √  √ √ √ √   √   √ √  √ √  √ √ √ √ 
17 Pasya Fatihah R  √ √ √ √   √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
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18 Rahmat Susanto   √ √ √   √ √  √ √ √ √   √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
19 Revaldi Susanto   √ √   √ √  √ √ √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ 
20 Reza Amalia   √ √   √ √  √ √ √ √   √   √ √ √   √ √ 
21 Rini Febrianti   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
22 Rizki Maulana  √ √ √   √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √ 
23 Sailihalita Amanah   √ √ √   √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
24 Tamala Nur Aini  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
25 Vanessa Puja S  √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
26 Widi Nur Wita   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
27 Witriana   √ √ √  √ √ √   √ √   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
28 Wuri Handayani  √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
29 Devinta Aprilia I   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 



223 

 
 

Lampiran 23 
 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 
A B C D E F G 

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 2 3 4 
1 Slamet Susanto √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Aldi Faris Rahman  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
3 Ardina Huda M  √ √ √   √ √ √ √   √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ 
4 Ari Anggara  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
5 August Ratih P K   √ √ √   √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
6 Ayesha R  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
7 Candra Apriko E  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
8 Dian Safitri  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
9 Diana Yulianti  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 

10 Eksa Zafradi Fito  √ √ √ √   √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
11 Entin Rusmiatin   √ √ √   √ √   √ √  √ √ √   √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
12 Esti Indri Fitriani  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
13 Farhan Arjuman  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
14 Ifan Fayiz Alfa Rizqi  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
15 Ikrima Firly Nur A  √ √ √ √   √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
16 Muhamad Waluyo   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ 
17 Pasya Fatihah R  √ √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
18 Rahmat Susanto  √ √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
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19 Revaldi Susanto   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ 
20 Reza Amalia   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ 
21 Rini Febrianti  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
22 Rizki Maulana  √ √ √   √ √ √ √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
23 Sailihalita Amanah  √ √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
24 Tamala Nur Aini  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
25 Vanessa Puja S  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
26 Widi Nur Wita  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
27 Witriana  √ √ √ √   √ √   √ √  √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
28 Wuri Handayani  √ √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
29 Devinta Aprilia I   √ √ √   √ √   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 24 

 
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 
A B C D E F G 

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 2 3 4 
1 Slamet Susanto √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Aldi Faris Rahman  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
3 Ardina Huda M  √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
4 Ari Anggara  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
5 August Ratih P K  √ √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
6 Ayesha R  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
7 Candra Apriko E  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
8 Dian Safitri  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
9 Diana Yulianti  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 

10 Eksa Zafradi Fito  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
11 Entin Rusmiatin   √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
12 Esti Indri Fitriani  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
13 Farhan Arjuman  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
14 Ifan Fayiz Alfa Rizqi  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
15 Ikrima Firly Nur A  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
16 Muhamad Waluyo   √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
17 Pasya Fatihah R  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
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18 Rahmat Susanto  √ √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
19 Revaldi Susanto   √ √   √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
20 Reza Amalia   √ √   √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
21 Rini Febrianti  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
22 Rizki Maulana  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
23 Sailihalita Amanah  √ √ √ √   √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
24 Tamala Nur Aini  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
25 Vanessa Puja S  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
26 Widi Nur Wita  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
27 Witriana  √ √ √ √   √ √   √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
28 Wuri Handayani  √ √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 
29 Devinta Aprilia I  √ √ √ √   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamat 
 
 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 25 
Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 

Kabupaten Cilacap 
 

No Nama 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 
1 Slamet Susanto 18 18 23 23
2 Aldi Faris R 23 25 27 28
3 Ardina Huda M 13 18 18 22
4 Ari Anggara 21 25 27 28
5 August Ratih P K 18 20 23 24
6 Ayesha R 27 27 28 28
7 Candra Apriko E 21 24 27 28
8 Dian Safitri 27 28 28 28
9 Diana Yulianti 20 20 25 26

10 Eksa Zafradi F 22 26 27 28
11 Entin Rusmiatin 16 18 21 23
12 Esti Indri Fitriani 24 27 28 28
13 Farhan Arjuman 23 22 27 28
14 Ifan Fayiz A R 25 27 28 28
15 Ikrima Firly N A 22 24 25 28
16 Muhamad Waluyo 14 18 22 22
17 Pasya Fatihah R 21 24 25 27
18 Rahmat Susanto 18 19 23 25
19 Revaldi Susanto 15 16 17 20
20 Reza Amalia 11 11 17 17
21 Rini Febrianti 20 22 27 28
22 Rizki Maulana 16 19 23 26
23 Sailihalita Amanah 20 22 24 25
24 Tamala Nur Aini 27 28 27 28
25 Vanessa Puja S 23 24 27 28
26 Widi Nur W 25 26 28 28
27 Witriana 16 19 21 22
28 Wuri Handayani 19 21 26 26
29 Devinta Aprilia I 16 18 19 21
  Jumlah 581 636 708 741
  Rata-Rata 20,0 21,9 24,4 25,6
  Konversi Nilai 71,4 78,2 87,1 94,6

 
  Pengamat 

 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 26 
Data Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Sindangbarang 02 

No Nama 

Siklus I Siklus II 
Pertemuan 
1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Slamet Susanto 10 25 35 45
2 Aldi Faris R 85 80 80 90
3 Ardina Huda M 40 38 55 35
4 Ari Anggara 75 78 80 85
5 August Ratih P K 65 75 70 80
6 Ayesha Raudhatuz 90 85 80 95
7 Candra Apriko E 90 100 85 95
8 Dian Safitri 90 88 100 100
9 Diana Yulianti 75 98 90 90

10 Eksa Zafradi F 80 93 80 98
11 Entin Rusmiatin 65 68 65 65
12 Esti Indri Fitriani 80 78 70 95
13 Farhan Arjuman 80 85 80 88
14 Ifan Fayiz A R 90 95 80 95
15 Ikrima Firly N A 85 78 80 95
16 Muhamad Waluyo 55 45 55 65
17 Pasya Fatihah R 80 65 65 80
18 Rahmat Susanto 45 30 65 68
19 Revaldi Susanto 70 45 50 68
20 Reza Amalia 50 35 30 33
21 Rini Febrianti 85 78 75 85
22 Rizki Maulana 70 65 65 65
23 Sailihalita Amanah 70 73 65 70
24 Tamala Nur Aini 90 85 95 95
25 Vanessa Puja S 80 68 65 83
26 Widi Nur Wita 80 93 85 90
27 Witriana 65 50 65 53
28 Wuri Handayani 80 68 65 75
29 Devinta Aprilia I 50 40 70 65

  
  
  
  

Jumlah yang tidak 
tuntas 6 8 5 4
Jumlah nilai 2070 2009 2045 2246
Rata-rata kelas 71,4 69,3 70,5 77,4
Ketuntasan klasikal 79,30% 72,40% 82,80% 86,20%

  Pengamat 
 
 
 
 Sucy Lutfiana 
 NIM 14010409335 
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Lampiran 27 

Foto-Foto Penelitian 

 
Guru mitra dan peneliti 

 
Penyajian materi menggunakan media audio visual (Kegiatan pendahuluan) 
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Penjelasan materi oleh guru (Kegiatan pendahuluan) 

Pembacaan soal (Kegiatan inti) 
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Diskusi kelompok (Kegiatan inti) 

Diskusi kelas (Kegiatan inti) 
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Menyanyikan yel-yel (Kegiatan inti) 

Menyanyikan yel-yel (Kegiatan inti) 
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Pemberian hadiah (Kegiatan inti) 

Pemberian hukuman (Kegiatan inti) 
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Lampiran 8 
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Lampiran 29 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 
UPT DISDIKPORA KECAMATAN KARANGPUCUNG 

SD NEGERI  SINDANGBARANG 02 
Jl. Astana Sindangbarang Kec. Karangpucung 

                                               CILACAP       Kode Pos 53255 

 
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

                               Nomor : …./Sindbrg.02/IV/2013 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini Saya  : 
 
Nama : RASIKIN, S.Pd 
NIP : 19661022 198806 1 001 
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV/A 
Jabatan : Kepala SDN Sindangbarang  02 

  Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap 
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 
 
Nama : SUCY LUTFIANA 
NIM : 1401409335 
 
Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif di kelas IV SD Negeri 
Sindangbarang 02. 
 
Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
  Sindangbarang, 20 April 2013 
  Kepala SDN Sindangbarang 02 
 
 
 
 
 
 
   RASIKIN, S.Pd 
   NIP. 19661022 198806 1 001 
 
 


