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ABSTRAK 

Listiawati, Dewi. 2012. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sumber Daya 
Alam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa 
Kelas IV Di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. Skripsi, Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. Drs. Daroni, M.Pd., II. Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci : Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, dan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD. 

 
Hasil belajar siswa kelas IV SD Sridadi 04 Kabupaten Brebes tahun ajaran 

2010/2011 pada mata pelajaran IPA materi Sumber Daya Alam masih rendah. Hal 
ini disebabkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Penggunaan metode 
ceramah yang dilakukan guru, belum mampu menumbuhkan keaktifan siswa dan 
mereka malas dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang 
demikian, memerlukan perubahan model pembelajaran yang dilakukan guru agar 
mampu meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar ke arah yang lebih baik. 
Penulis melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD untuk materi tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Sridadi 04 , serta 
performasi guru dalam pembelajaran IPA. 

Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN Sridadi 04 Kabupaten 
Brebes tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 46 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Cara pengumpulan data 
dilakukan melalui tes dan pengamatan aktivitas belajar siswa serta performansi 
guru saat pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu 
rata-rata nilai hasil belajar siswa ≥ 62, dengan persentase ketuntasan minimal 
70%, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 70%, dan skor 
performansi guru minimal B (≥ 75). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) hasil belajar siswa meningkat 
(siklus I rata-rata kelas 74,46, persentase ketuntasan belajar klasikal 73,91%, dan 
meningkat pada siklus II rata-rata kelas mencapai 84,46, persentase ketuntasan 
klasikal belajar mencapai 95,65%). (2) aktivitas belajar siswa mengalami 
peningkatan (siklus I 71,33%, dan meningkat pada siklus II yaitu mencapai 
83,38%). (3) performansi guru juga mengalami peningkatan (nilai performansi 
guru pada siklus I yaitu 81,75, dan meningkat pada siklus II yaitu mencapai 
88,63). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan pembelajaran sumber daya alam setelah menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sehingga disarankan kepada guru untuk 
menerapkan pembelajaran kooperatif model STAD dalam pembelajaran IPA.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 

2003 bab I pasal 1 (Munib, 2006: 142) adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan ayat pada pasal 

1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas, maka dapat 

dijabarkan bahwa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor guru, siswa, alat, bahan atau materi, ruangan, dan media yang 

digunakan. 

Salah satu faktor yang penting dan harus diperhatikan dalam mengajarkan 

materi pada siswa SD adalah cara mengajarkan bahan/materi dalam pembelajaran. 

Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi tingkat kelas, umur, situasi, dan kondisi 

lingkungan siswa serta metode yang digunakan dalam pembelajaran. Model atau 

cara mengajar yang dipilih oleh guru harus menarik agar siswa tidak bosan dalam 

pembelajaran dan paham terhadap materi yang diajarkan. Salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan pada anak SD yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Berdasarkan Standar Isi Mata Pelajaran IPA SD/MI (BSNP, 2006: 

161) pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 
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mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Selain itu, diharapkan dapat menjadi 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Penerapan proses pembelajaran IPA perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan 

dapat melibatkan siswa secara aktif. Untuk itu,  hendaknya guru dapat 

menggunakan inovasi pembelajaran yang menarik dan tidak membuat siswa cepat  

jenuh. Selain itu, guru juga harus dapat memotivasi siswa sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas belajarnya. 

Pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru masih menggunakan 

model yang hanya berpusat pada guru. Guru cenderung masih menggunakan 

model yang kurang bervariasi sehingga membosankan bagi siswa. Siswa masih 

kurang merasa tertarik dan pasif pada pembelajaran IPA, karena kurang terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Kondisi yang demikian juga terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas 

IV SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. Hal ini terbukti pada tahun ajaran 

2010/2011 semester II mata pelajaran IPA materi Sumber Daya Alam persentase 

siswa yang memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) hanya 

34 siswa (59,68%) dan 23 siswa (40,35%) masih memperoleh nilai di bawah 

KKM (belum tuntas KKM) yaitu 62. Diperlukan suatu upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang mampu 

memotivasi siswa agar lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. 
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Menurut Joyce & Weil (2008: 2-4) dalam Abimanyu model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model 

yang dapat meningkatkan keingintahuan dan mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran dapat menjadi model yang paling cocok untuk melaksanakan 

pembelajaran IPA. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan guru yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achivement 

Division (STAD). Uraian selanjutnya menggunakan istilah STAD. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan siswa bekerjasama antaranggota kelompok untuk menguasai 

materi yang diajarkan, sehingga semua siswa dapat memahami materi 

pembelajaran. Dalam melaksanakan kuis yang diberikan oleh guru setiap siswa 

tidak boleh saling bekerjasama untuk menyelesaikan soal. Kelompok yang 

mendapatkan nilai tertinggi akan diberikan penghargaan. 

Salah satu contoh penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah penelitian yang dilakukan oleh Elfira Reviana 

Winandari. Judul penelitian tersebut adalah “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Materi Pesawat Sederhana Melalui Penerapan 

Model Cooperative Learning Tipe STAD (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V 

SDN Barulaksana Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun 

Pelajaran 2010/2011)”. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan desain 

pembelajaran IPA, aktivitas pembelajaran IPA, dan hasil belajar melalui 
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penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam tiga 

siklus. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yaitu pada 

siklus I sebesar 35,5% dengan rata-rata kelas 52,1. Pada siklus II hasil belajar 

siswa sebesar 67% dengan rata-rata kelas yaitu 64,3 dan pada siklus ketiga hasil 

belajar siswa menjadi 77,7% dengan rata-rata kelas yaitu 68,1. Jadi, kesimpulan 

dari penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Barulaksana pada 

materi pesawat sederhana. Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum pernah dilakukan 

di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. 

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Sumber Daya 

Alam melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Siswa Kelas IV 

di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Negeri Sridadi 04, siswa mengalami kesulitan dalam memberikan contoh jenis-

jenis sumber daya alam. Siswa kurang dapat menyebutkan contoh dari masing-

masing jenis sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Selain itu, siswa belum mampu 

mengelompokkan benda-benda yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan bahan 
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alam tak hidup. Siswa masih bingung dalam membedakan antara benda yang 

berasal dari tumbuhan, hewan, dan bahan alam tak hidup.   

Hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

siswa. Dari 57 siswa diperoleh rata-rata kelas 55 sedangkan target rata-rata kelas 

yang harus tercapai minimal 62. Data tersebut menunjukkan bahwa 

ketidakberhasilan pembelajaran IPA materi sumber daya alam dengan melihat 

hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal tersebut dapat menjadi masalah karena 

materi sumber daya alam merupakan materi yang berhubungan dengan 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan siswa.  

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarakan permasalahan di atas, ditemukan beberapa hambatan dalam 

pembelajaran IPA antara lain: (1) kurangnya fasilitas belajar yang memadai 

seperti media, ruangan, dan kelengkapan sumber pembelajaran. Hendaknya guru 

dapat melengkapi media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Ruangan 

belajar di dalam kelas masih tergolong sempit untuk jumlah yang mencapai 46 

siswa. Hal tersebut dapat menyebabkan suasana belajar menjadi tidak kondusif, 

sehingga guru harus menguasai pengelolaan kelas secara baik. (2) Faktor 

lingkungan yang ada disekeliling siswa. Kebanyakan siswa memiliki waktu 

bermain diluar yang lebih lama. Hal itu mengakibatkan kurangnya waktu belajar 

siswa dirumah. Selain itu, tidak adanya ruangan belajar bagi siswa dirumah 

menyebabkan siswa kesulitan untuk belajar. (3) Guru masih kurang 

memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Untuk itu, hendaknya guru bisa 

menggunakan media secara maksimal agar materi pembelajaran mudah dipahami 
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oleh siswa. (4) Guru jarang menggunakan metode yang menarik dalam 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru masih cenderung menggunakan 

metode ceramah saja dalam proses pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan 

ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Salah satu penyebab rendahnya hasil pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam adalah  kurangnya pemahaman siswa menangkap isi dari materi 

pembelajaran yang diajarkan. Selain itu kurangnya pemanfaatan media dalam 

pembelajaran membuat siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. Guru masih 

menggunakan metode yang membosankan sehingga, siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran dan aktivitas siswa cenderung pasif. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Slameto 

(2010: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu:  

1. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 
sedang belajar. Faktor intern yang berpengaruh terhadap belajar 
dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, faktor 
psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi: faktor 
kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis meliputi: intelegensi, 
perhatian, minat, dan bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 
Sedangkan faktor kelelahan kelelahan jasmani dan kelelahan 
rohani. 

2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor 
ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi 
3 faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor 
keluarga meliputi: cara orangtua mendidik, relasi antaranggota 
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 
orangtua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah meliputi: 
metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
dengan guru, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 
standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, 
dan tugas rumah. Sedangkan faktor masyarakat meliputi:  kegiatan 
siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 
kehidupan masyarakat. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah 

banyak sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan tidak terlalu meluas. Peneliti membatasi permasalahan yang akan 

menjadi bahan penelitian yaitu masalah aktivita dan hasil belajar siswa dalam 

materi sumber daya alam. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi 

sumber daya alam karena pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi dan 

kurang menyenangkan. Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti 

menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu model kooperatif tipe STAD. Diharapkan 

model STAD ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Sridadi 04 Kabupaten Brebes.  

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan  di atas peneliti merumuskan permasalahan yang 

hendak diselesaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu “Bagaimana 

cara  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada 

siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes dengan menggunakan 

model pembelajaran tipe STAD?”. 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang dirumuskan di atas, dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD melibatkan siswa secara aktif untuk bekerjasama 

antaranggota kelompok. Tujuannya agar antarsiswa saling memotivasi dan saling 
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membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan meningkatkan 

kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor bagi anggota 

kelompoknya yang membutuhkan pemikiran lebih dalam tentang materi yang 

diajarkan. 

Menurut Suprijono (2011: 133), langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu :  

(1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau lima orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain). 

(2) Guru menyajikan pelajaran. 

(3) Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota 

kelompok. 

(4) Anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada kelompok lainnya 

sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti.  

(5) Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab 

kuis tidak boleh saling membantu.  

(6)  Memberi evaluasi.  

(7)  Kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai secara umum. 

Sedangkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 04 

Kabupaten Brebes. 

1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada hakikatnya adalah penjabaran dari tujuan umum.  

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA materi sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 04 

Kabupaten Brebes. 

 

1.8 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis. 

1.8.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, pembelajaran menjadi lebih variatif. Dengan demikian, 

hasil belajar siswa, khususnya materi sumber daya alam dapat meningkat. 
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1.8.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diterapkan oleh semua 

komponen pendidikan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi siswa, guru, dan sekolah. 

1.8.2.1 Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman materi sumber daya alam dalam pembelajaran IPA. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dengan cara siswa dilibatkan secara langsung 

dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.8.2.1 Bagi Guru 

Memberikan masukan dan pengalaman kepada guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran yang inovatif dan tidak membosankan. 

1.8.2.1 Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan kualitas dalam 

pembelajaran IPA agar dapat meningkat. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka akan dikemukakan mengenai kajian pustaka, 

landasan teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 

2.1Kajian Pustaka 

Penelitian pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD telah banyak dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut masih 

menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang bersifat 

melengkapi maupun yang bersifat baru. Sehingga, penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menarik sebagai bahan  penelitian. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah penelitian Dadang Suprayogi (2011), Ibin Sumantri (2011), 

dan Ujang Iwan (2011). 

Dadang Suprayogi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achivement Divisions 

(STAD) Dengan Bantuan Mind Map Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep 

Siswa Tentang Sumber-Sumber Energi”. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan pada hasil belajar siswa. Pada tes awal diperoleh nilai rata-rata 48,3. 

Pada siklus I nilai rata-rata 57,5 dan pada siklus II nilai rata-rata 70,4 

menunjukkan peningkatan dari siklus I 12,9. 
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Ibin Sumantri (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dalam Rangka Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada IPA Tentang Konsep Benda Padat, Cair, Dan Gas”. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan terhadap performansi guru dan 

aktivitas siswa. Pada siklus I skor rata-rata performansi guru adalah 3,08 atau 

dikategorikan baik. Sedangkan aktivitas siswa adalah 2,01 atau dikategorikan 

kurang. Pada siklus II skor rata-rata performansi guru adalah 3,88 atau 

dikategorikan baik dan hasil observasi aktivitas siswa adalah 2,08 dikategorikan 

sedang. Pada siklus III skor rata-rata mengalami peningkatan mencapai 3,09 atau 

dikategorikan sangat baik. 

 Sementara, hasil observasi aktivitas siswa adalah 3,01 atau dikategorikan 

baik. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siwa pada siklus I adalah 58. Pada 

siklus II dengan nilai rata-rata 63, dan pada siklus III nilai rata-rata menjadi 79. 

Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I, II, 

dan III. 

Penelitian yang lain dilakukan Ujang Iwan (2011) dengan judul “ Model 

Cooperative Learning Tipe Student Team Achievement Division (STAD) Dalam 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dalam Pembelajaran Bilangan 

Bulat”. Hasil Penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD 

mengalami peningkatan tiap siklusnya. Rekapitulasi hasil pembelajaran siklus I 

dengan rata-rata 59,6, siklus II dengan rata-rata 78. Hasil penelitian ini 

menunjukan penggunaan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika dalam pembelajaran bilangan bulat. 
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Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, pada kesempatan ini 

peneliti akan melakukan penelitian mengenai aktivitas dan hasil belajar sumber 

daya alam melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV 

SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai materi sumber daya alam dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

2.2 Landasan Teoritis 

Dalam landasan teoritis akan dikemukakan mengenai: (1) pengertian 

belajar, (2)  pembelajaran, (3) aktivitas belajar siswa, (3) motivasi belajar, (4) 

pengertian hasil belajar, (5) pengertian IPA, (6) pembelajaran IPA di SD, (7) 

sumber daya alam, (8) model pembelajaran kooperatif. 

 

2.2.1 Hakikat Belajar 

Landasan teori tentang hakikat belajar meliputi pengertian belajar, 

pembelajaran, aktivitas belajar siswa, motivasi belajar, dan pengertian hasil 

belajar. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

2.2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Suprijono (2011:163) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

secara relatif dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik penguatan 

(motivasi) yang dilandasi tujuan tertentu. 

Menurut Hamalik (2008:28) belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut Gagne 

(1977) dalam Anni (2004: 4) menyatakan belajar merupakan sebuah sistem yang 
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di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengkait sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 1) Pembelajar, 2) Rangsangan (stimulus), 3) Memori, 4) Respon. 

Pembelajar dapat berupa siswa, guru, warga belajar, dan peserta latihan. 

Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap 

rangsangan. Rangsangan (stimulus) yang diterima oleh pembelajar kemudian 

disimpan di dalam memorinya. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke 

dalam tindakan yng dapat diamati seperti gerakan otot dalam merespon sesuatu. 

 Rangsangan (stimulus) merupakan peristiwa yang merangsang 

penginderaan pembelajaran disebut situasi stimulus. Agar pembelajar mampu 

belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar sebelumnya. 

Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori 

disebut respon. Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang 

ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku individu menuju kearah yang 

lebih baik. Hal tersebut dapat terjadi karena telah mendapat suatu ilmu yang 

diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungan atau berdasarkan 

pengalaman yang diperolehnya. 
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2.2.1.2 Pembelajaran 

Menurut Siddiq (2008:1-9) pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang 

belajar. Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang 

diberikan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang disiapkan 

untuk itu. 

Menurut Briggs dalam Sugandi (2007:9) pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dalm lingkungan. Munurut 

Isjoni (2010: 11) pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan 

dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Menurut Sugandi (2008:9) pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: (1) Usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan 

tingkah laku si belajar (Behavioristik). (2) Cara guru untuk memberikan 

kesempatan pada si belajar untuk berfikir agar memahami apa yang dipelajari 

(Kognitif). (3) Memberikan kebebasan pada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya 

(Humanistik). 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran yaitu usaha secara sadar yang dilakukan oleh guru untuk mengubah 

perilaku siswa agar memahami hal-hal yang dipelajarinya. Kegiatan pembelajaran 

bukan lagi sekedar mengajar yang mengabaikan kegiatan belajar. Guru bukan 
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hanya sekedar menyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar 

dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih banyak 

lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi.  

 

 

2.2.1.3 Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut siddiq (2008: 1-7) belajar adalah suatu aktivitas. Akan tetapi, tidak 

semua aktivitas adalah belajar. Aktivitas yang disebut belajar adalah aktivitas 

mental dan emosional dalam upaya terbentuknya perubahan perilaku yang lebih 

maju. Perubahan tersebut dari tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil 

manjadi terampil, dan dari tidak sopan menjadi sopan, dan sebagainya. Untuk 

meningkatkan aktivitas dalam belajar guru harus merancang aktivitas belajar 

siswa secara mantap. 

Banyak kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat dilakukan siswa dikelas. 

Dierich dalam Hamalik (2008:172-173) membagi kegiatan (aktivitas belajar) 

dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: membaca, 

melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. (2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), 

meliputi: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukaan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. (3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi: 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. (4) Kegiatan-

kegiatan menulis, meliputi: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. (5) Kegiatan-kegiatan 
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menggambar, meliputi: menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan 

pola. (6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggararakan permainan, 

menari, dan berkebun. (7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi: merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, dan membuat 

keputusan. (8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi: minat, membedakan, 

berani, tenang, dan lain-lain. 

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi 

antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Aktivitas tersebut diutamakan pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran maka 

situasi belajar menjadi lebih aktif. 

 

 

2.2.1.4 Motivasi Belajar 

Slavin (1994) dalam Rifa’i (2009:159) menyatakan bahwa motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memadu, dan memelihara perilaku 

seseorang secara terus-menerus. Donald dalam Hamalik (2008:158) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Suprijono 

(201:163) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah proses memberi semangat 

belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah 

perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. 

Bropy dalam Hancock (2004:159) described motivation to learn as a 

student’s tendency to find academik activities meaning full and worth while 
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deriving the intended benefits of those activities.  Definisi tersebut menjelaskan 

bahwa motivasi belajar sebagai sebuah dorongan siswa untuk menentukan 

kegiatan akademis yang bermakna dan berguna yaitu kegiatan yang jika dilakukan 

akan benar-benar memberikan hasil atau manfaat sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

motivasi belajar merupakan suatu dorongan bagi siswa untuk belajar dengan gigih 

dan semangat karena telah mendapatkan energi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, 

namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Agar siswa dapat belajar 

secara optimal, maka guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang 

mampu menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. 

 

2.2.1.5 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Anni (2006:5)  hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting 

dan sering menjadi pokok pembicaraan atau permasalahan antar pendidik, karena 

hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam mempelajari suatu materi 

pelajaran. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai 

yang diberikan guru.  

Bloom dalam Rifa’i (2009: 86) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan 

menurut Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.  
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Gagne dalam Suprijono (2011: 5) menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

berupa: (1) Informasi ferbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. (2) Keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. (3) Strategi kognitif yaitu  

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. (4) 

Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. (5) 

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom (1985) dalam Anni (2007: 7) hasil 

belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain: 

kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: (1) Ranah 

kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, 

analisis, sintesis dan evaluasi atau penilaian. (2) Ranah afektif, yaitu berkenaan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. (3) Ranah psikomotor, 

yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak 

yang terdiri dari tujuh aspek, yakni persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan kreativitas. 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perubahan perilaku tersebut bukan hanya pada hasil 
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belajar yang diperoleh siswa, tetapi perubahan sikap atau perilaku siswa tersebut 

juga merupakan hasil belajar secara keseluruhan. 

 

2.2.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Landasan teori tentang hakikat Ilmu Pengetahuan Alam meliputi pengertian 

IPA, pembelajaran IPA di SD, dan Sumber Daya Alam. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 

2.2.2.1 Pengertian IPA 

Fowler dalam Aly (2001: 18) menyatakan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan 

dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. 

Wahaya dalam Trianto (2011: 136) mengatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya 

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

ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap 

ilmiah. Menurut Trianto (2011: 136) IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan 

tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi 

dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, 

dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa IPA 

merupakan  hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep 

yang terorganisir tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah. 



21 
 

 

2.2.2.2 Pembelajaran IPA di SD 

Berdasarkan Standar Isi Mata Pelajaran IPA SD/MI (BSNP, 2006: 161), 

telah disebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Mata pelajaran IPA diharapkan menekankan pembelajaran 

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

pengalaman belajar untuk menerapkan konsep IPA secara bijaksana. 

Mata pelajaran IPA berhubungan dengan bagaimana memahami alam secara 

sistematis, juga merupakan wahana bagi siswa untuk memahami diri dan alam 

sekitar, serta bagaimana memperlakukan alam sekitar guna menjaga 

kelestariannya. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 
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belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. 

2.2.2.3 Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam 

tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber 

daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. 

Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

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

daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dapat 

berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam nonhayati adalah 

sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya antara lain: 

tanah, sinar matahari, dan air.  

Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas 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 memiliki sifat dapat 

pulih kembali. Beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara 

lain: air, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus 

menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, antara lain 

minyak bumi, batu bara, gas alam dan bahan tambang (Rositawaty, 2008: 170-

173). 
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2.2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Landasan teori tentang model pembelajaran kooperatif meliputi pengertian 

pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, unsur-unsur dasar dalam 

pembelajaran kooperatif, dan model kooperatif tipe STAD. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 

2.2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Solihatin (2008: 4) pembelajaran kooperatif merupakan  suatu 

sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok itu sendiri. Pembelajaran 

kooperatif juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam 

suasana kebersamaan diantara sesama anggota kelompok. Menurut Isjoni (2010: 

12) pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan jumlah siswa sebagai 

anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling 

bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dyson (2001: 28) mengemukakan pengertian kooperatif learning adalah 

sebagai berikut. 

Cooperative learning is a way of thinking about and implementing 
physical education that leads to improvements in both teaching and 
learning. It is defined as small-group instruction and practice that 
uses positive student interactions as a means of achieving 
instructional goals. Student work as heterogeneous teams in an 
inclusive learning environment, with each student’s contribution 
needed for team goal achievement. Any physical education content 
can be taught using cooperative learning (Dyson, Ben, And Steve 
Grineski. “Using Cooperative Learning Structures in Physical 
Education, Recreation & Dance 72.2 (2001: 28). Gale Education, 
Region and Humanities Lite Package. Web.23 Dec. 2011).  
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Definisi tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara 

berpikir tentang pendidikan fisik yang penerapannya diarahkan untuk 

pengembangan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

tersebut dibagi dan diarahkan dalam kelompok kecil dimana murid saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan instruksional. Siswa bekerja pada kelompok 

yang beragam di dalam lingkungan belajar, dimana dukungan tiap siswa 

dibutuhkan untuk keberhasilan kelompok. Banyak isi pendidikan fisik dapat 

diajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. 

Cooper (1999) dalam Asma (2006: 11) menjelaskan bahwa pembelajaran 

kooperatif sebagai metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok 

kecil yang heterogen dan siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan dan 

tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerjasama belajar keterampilan-

keterampilan kolaboratif dan sosial. Anggota-anggota kelompok memiliki 

tanggung jawab dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama. Pembelajaan kooperatif tidak sama dengan sekedar dalam belajar 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas 

lebih efektif. Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan 

pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri: (1) 

memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, 

nilai, konsep, dan cara hidup serasi dengan sesama, (2) pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai (Suprijono 2011: 58). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan guru dengan cara bekerjasama antar siswa dalam tiap kelompok. 

2.2.3.2 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Asma (2006: 12) pengembangan pembelajaran kooperatif 

bertujuan untuk pencapaian hasil belajar, penerimaan terhadap perbedaan 

individu, pengembangan keterampilan sosial. Masing-msing tujuan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Hasil belajar dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mencapai tujuan 

dalam akademik saja tetapi bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. Hasil belajar dalam pembelajaran kooperatif ini yaitu 

memberikan keutungan bagi siswa yang bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik, baik kelompok bawah maupun kelompok atas. Siswa kelompok atas 

akan menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah. Dalam proses tutorial ini, siswa 

kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi 

palayanan sebagai tutor kepada teman sebaya yang membutuhkan pemikiran lebih 

dalam tentang materi tertentu.  

Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu. Menurut Goldon Allport dalam 

Asma (2006 : 13)  bahwa model pembelajaran kooperatif  ialah penerimaan yang 

luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, tingkat sosial, kemampuan 

maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif ini memberi peluang kepada 

siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantungan 
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satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, serta belajar untuk menghargai satu sama lain. 

Tujuan ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada 

siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Selain unggul dalam membantu 

siswa memahami konsep-konsep sulit, model ini sangat membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan kerjasama. 

 
 

2.2.3.3 Unsur-unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif 

Lungren dalam Trianto (2007:47) menyebutkan bahwa unsur-unsur dasar 

yang perlu ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Para siswa harus memiliki persepsi sama bahwa mereka 
”tenggelam” atau “berenang” bersama, 2) Para siswa memiliki 
tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam kelompoknya, di 
samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari 
materi yang dihadapi, 3) Para siswa harus berpandangan bahwa 
mereka semuanya memiliki tujuan yang sama, 4) Para siswa akan 
diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh 
terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok, 5) Para siswa berbagi 
kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 
bekerjasama selama belajar, 6) Para siswa akan diminta 
mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani 
dalam kelompok kooperatif. 

 
 

 

2.2.3.3 Model Kooperatif Tipe STAD 

Slavin (1995) dalam Asma (2006: 51) menjelaskan bahwa pembelajaran 

kooperatif dengan model STAD, siswa ditempatkan dalam kelompok belajar 

beranggotakan empat atau lima orang siswa yang merupakan campuran dari 

kemampuan akademik yang berbeda. Dalam setiap kelompok terdapat siswa yang 

berprestasi tinggi, sedang, dan rendah atau variasi jenis kelamin, kelompok ras 

dan etnis atau kelompok sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, guru 
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menyampaikan materi pembelajaran kemudian membentuk kelompok agar siswa 

bekerjasama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, seluruh siswa 

diberikan tes tentang materi tersebut, pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan 

saling membantu. 

Menurut Trianto (2007: 52) persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran tipe STAD: (1) perangkat pembelajaran, (2) membentuk kelompok 

kooperatif, (3) menentukan skor awal, (4) pengaturan tempat duduk, (5) kerja 

kelompok. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini perlu dipersiapkan 

perangkat pembelajarannya, yang meliputi Rencana Pembelajaran (RP), Buku 

Siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) beserta lembar jawabannya. 

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam 

kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan 

kelompok relatif homogen. Pembentukan kelompok dapat didasarkan pada 

prestasi akademik yaitu: (a) Siswa dalam kelas terlebih dahulu diranking sesuai 

kepandaian dalam mata pelajaran IPA. Tujuannya adalah untuk mengurutkan 

siswa sesuai kemampuan mata pelajaran IPA dan digunakan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok. (b) Menentukan tiga kelompok 

dalam kelas yaitu kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. 

Kelompok atas sebanyak 25% dari seluruh siswa yang diambil dari siswa ranking 

satu, kelompok tengah 50% dari seluruh siswa yang diambil dari urutan setelah 

kelompok atas, dan kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa yaitu 

terdiri atas siswa setelah diambil kelompok atas dan kelompok menengah. 

Skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai ulangan 

sebelumnya. Skor awal ini dapat berubah setelah ada kuis. Misalnya pada 
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pembelajaran lebih lanjut dan setelah diadakan tes, maka hasil tes masing- masing 

individu dapat dijadikan skor awal. 

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dengan 

baik. Hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif. 

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

terlebih dahulu diadakan latihan kerjasama kelompok. Hal ini bertujuan untuk 

lebih jauh mengenalkan masing-masing individu dalam kelompok. Fase-

fase/langkah dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 Fase-Fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
 

Fase Kegiatan Guru 
Fase 1 
Menyampaikan tujuan dan 
motivasi siswa 
 

Fase 2 
Menyajikan/ 
menyampaikan informasi 
 

Fase 3 
Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok- 
kelompok belajar 
Fase 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 
 

Fase 5 
Evaluasi 

 
Fase 6 
Memberikan penghargaan 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar 
 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan. 
 
Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk setiap kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien.  
 
Membimbing kelompok- kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas- tugas mereka. 
 
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
diajarkan atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya. 
 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 
hasil belajar individu dan kelompok. 

 
Ibrahim dalam Trianto (2007:54) 

Penghargaan keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan 

melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

(1) Menghitung skor individu. Menurut Slavin dalam Trianto (2007: 55) 

untuk memberikan skor perkembangan individu dilihat seperti tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Perhitungan Skor Perkembangan 
 

Nilai Tes Skor  
Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal. 
10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah skor 
awal. 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal. 
Lebih   dari   10   poin   di   atas   skor awal. 
Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor 
awal). 

5 poin 
10 poin 

 
20 poin 
30 poin 
30 poin 

 

(2) Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua skor perkembangan 

yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota 

kelompok. Pemberian predikat kelompok didasarkan pada tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3 Predikat Penghargaan Kelompok 
 

Rata-rata tim Predikat 
  0 ≤ x ≤ 5 
  5 ≤ x ≤ 15 
15 ≤ x ≤ 25 
25≤ x ≤ 30 

- 
Tim baik 
Tim hebat 
Tim super 

 

 

 

(3)  Pemberian Hadiah 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru memberikan 

hadiah/penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan 

predikatnya. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dari hasil evaluasi mata pelajaran IPA di SD Negeri Sridadi 04 diketahui 

beberapa siswa mendapatkan nilai yang belum mencapai nilai KKM (nilai 62). 

Hal tersebut dikarenakan guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 
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yang kurang variatif. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran. Siswa hanya menerima materi yang diberikan oleh guru tanpa 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.  Hal ini dapat mengakibatkan 

pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa dan siswa mudah lupa terhadap 

materi yang telah dipelajarinya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba menerapkan 

model pembelajaran tipe STAD dalam mata pelajaran IPA. Model pembelajaran 

ini melibatkan siswa untuk bekerjasama antar anggota kelompok untuk 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kelompok yang mendapatkan nilai 

tertinggi akan diberikan penghargaan. Dengan menerapkan model STAD ini 

diharapkan pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna, sehingga aktivitas dan 

hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, terbukti bahwa dalam penggunaan 

model pembelajaran ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal 

ini diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Siswa 

yang sebelumnya pasif dalam proses pembelajaran dapat bersikap aktif selama 

mengikuti pelajaran.  

Selain itu, hasil belajar siswa juga meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Pembagian kelompok 

ini didasarkan pada tingkat kemampuan yang berbeda, dan jenis kelamin 

sehingga, tiap siswa bisa saling membantu untuk memahami materi yang 

diberikan. Selain itu, aktivitas siswa juga akan semakin meningkat. Hal ini 
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dikarenkan siswa yang belum memahami materi pembelajaran dapat meminta 

bantuan kepada teman kelompoknya yang sudah memahami materi pembelajaran. 

Sedangkan siswa yang sudah memahami materi pembelajaran dapat membantu 

menjelaskan kepada teman lainnya sehingga, dapat mengingat kembali materi 

yang sudah diajarkan. Selain itu, dengan adanya penghargaan kelompok dan 

pemberian hadiah dapat memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

“Melalui model pembelajaran tipe STAD, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes pada materi sumber daya alam dapat 

meningkat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam tinjauan pustaka akan dikemukakan mengenai desain penelitian, 

subyek penelitian, faktor yang diselidiki, prosedur/langkah-langkah PTK, data, 

jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 

dan indikator keberhasilan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Di dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti merencanakan dua siklus. Di 

setiap siklus peneliti melakukan empat tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Siklus dalam penelitian tindakan sebagaimana tertera pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Arikunto, 2008: 16) 
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Siklus I meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Refleksi 

meliputi analisis dan penilaian pada proses tindakan siklus I. Refleksi merupakan 

upaya peneliti untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 

I. Setelah diadakan refleksi diperlukan perencanaan ulang, tindakan ulang, 

pengamatan ulang, dan refleksi ulang untuk siklus II. Siklus II bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sumber daya alam dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

 

3.2 Siklus Penelitian 

Menurut Asrori (2009:103) siklus adalah putaran secara berulang dari 

kegiatan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan siklus 

pertama yang terdiri dari empat kegiatan, yakni tahap perencanaan, tahap 

tindakan, tahap observasi dan tahap refleksi. Berdasarkan siklus pertama tadi, 

guru akan mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan yang dijumpai pada 

siklus pertama. Oleh karena itu, peneliti merencanakan tindakan siklus kedua. 

Kegiatan siklus kedua dapat berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada 

siklus pertama. Lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci di bawah ini. 

3.2.1 Siklus I 

Pada siklus I terdiri dari empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyiapkan perencanaan untuk mencapai 

pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Perencanaan ini dilakukan dari awal 
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sampai akhir penelitian, dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap perencanaan peneliti mempersiapkan 

proses pembelajaran sumber daya alam dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi masalah, 

mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah, (2) merancang 

rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi pada saat pelaksanaan siklus I, 

(3) merancang model, bahan, dan lembar kegiatan siswa, dan (4) menyusun tes 

formatif I. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 20.  

3.2.1.2 Pelaksanaan  

Tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perencanaan. Pada tahap 

ini guru melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilakukan dalam tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup.  

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran sumber daya alam. Selain itu, peneliti memberikan 

apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang materi sumber daya alam yang 

pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini adalah untuk menggali 

pengalaman siswa tentang materi sumber daya alam. Kemudian guru memberikan 

penjelasan mengenai kegiatan belajar mengajar yang hendak dilaksanakan yaitu 

memahami materi sumber daya alam. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Di samping itu, guru juga 

menyampaikan manfaat pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

menumbuhkan minat belajar siswa agar mulai dari awal pembelajaran siswa 

memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. 
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Pada tahap inti, guru menjelaskan pengertian sumber daya alam, macam-

macam sumber daya alam, dan penggolongan benda berdasarkan asalnya. Setelah 

itu, siswa secara kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru berupa 

lembar kerja siswa. Pertanyaannya mengenai penggolongan jenis sumber daya 

alam dan penggolongan benda berdasarkan asalnya. Selesai mengerjakan LKS, 

siswa diminta untuk mencocokkan hasil pekerjaannya dengan cara tukar menukar 

hasil pekerjaanya kepada teman.  

Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari pada hari itu. Guru memberikan soal evaluasi dan menilainya. Kegiatan 

selanjutnya guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada: 1) Aktivitas siswa 

yaitu (a) Siswa yang menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai, 

(b) Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai, (c) Sikap siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, (d) Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan 

dari guru, (e) Keaktifan siswa bertanya kepada guru, (f) Keaktifan siswa 

menjawab pertanyaan dari guru, (g) Keaktifan siswa belajar berkelompok, (h) 

Sikap siswa saat mengerjakan LKS, (i) Sikap siswa mengerjakan soal individu, 

dan (i) Siswa yang menjawab salam setelah pembelajaran selesai.  2) Perfomansi 

guru dalam proses belajar mengajar, yaitu mencakup penguasaan materi dan 

penguasaan kelas; 3) Hasil belajar siswa, yaitu mencakup nilai rata-rata kelas ≥ 62 

dan banyaknya siswa yang tuntas belajar minimal 70% siswa yang memperoleh 

nilai akhir ≥ 62. 
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3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I. Kemudian peneliti 

merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kembali apa yang 

telah diamati dalam kegiatan pembelajaran seperti aktivitas siswa, keterampilan 

guru dalam pembelajaran,  kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal IPA. 

Berdasarkan refleksi tersebut dapat dianalisis kekurangan dan daftar permasalahan 

yang ada untuk membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.2.2 Siklus II 

Setelah melakukan evaluasi pada siklus I, peneliti mengambil strategi pada 

siklus II. Prosedur tindakan pada siklus II terdiri atas: (1) perencanaan, (2) 

tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

tahap perencanaan siklus II adalah (1) merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran sesuai hasil refleksi, (2) merancang alat peraga berupa gambar-

gambar contoh sumber daya alam dan lembar pengamatan, (3) menyusun lembar 

lembar kerja siswa, (4) menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, (5) 

menyusun tes formatif II.  
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3.2.2.2 Pelaksanaan  

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah tindakan yang 

merupakan perbaikan dari siklus I. Tindakan tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan perilaku-perilaku yang menjadi 

penghambat dalam proses belajar mengajar meteri sumber daya alam. Selain itu,  

peneliti berusaha memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Tindakan yang 

dilakukan dalam tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa, 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran dengan 

menanyakan kembali materi yang telah diberikan peneliti pada pertemuan yang 

lalu. Peneliti meminta siswa untuk lebih fokus dalam mendengarkan penjelasan 

dari guru. Peneliti memotivasi siswa agar dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi sumber daya alam. 

Pada tahap inti, peneliti hanya melakukan perbaikan kegiatan pada siklus I 

seperti: menjelaskan kembali pengertian sumber daya alam, bahan dasar 

pembuatan kertas dan kayu, serta proses pembuatan kertas dan kayu. Setelah itu, 

siswa secara kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru berupa 

lembar kerja siswa. Pertanyaannya mengenai proses pembuatan benda dan 

menghubungkan benda-benda sesuai dengan asal benda tersebut. Selesai 

mengerjakan LKS, siswa diminta untuk mencocokkan hasil pekerjaannya dengan 

cara tukar menukar hasil pekerjaanya kepada teman. Pada tahap penutup, guru 

bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari itu. Guru 

memberikan soal evaluasi dan menilainya. Kegiatan selanjutnya guru bersama 

siswa merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. 
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3.2.2.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada: 1) Aktivitas siswa 

yaitu (1) Siswa yang menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai, 

(2) Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai, (3) Sikap siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, (4) Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan 

dari guru, (5) Keaktifan siswa bertanya kepada guru, (6) Keaktifan siswa 

menjawab pertanyaan dari guru, (7) Keaktifan siswa belajar berkelompok, (8) 

Sikap siswa saat mengerjakan LKS, (9) Sikap siswa mengerjakan soal individu, 

dan (10) Siswa yang menjawab salam setelah pembelajaran selesai.  2) 

Perfomansi guru dalam proses belajar mengajar, yaitu mencakup penguasaan 

materi dan penguasaan kelas; 3) Hasil belajar siswa, yaitu mencakup nilai rata-

rata kelas ≥ 62 dan banyaknya siswa yang tuntas belajar minimal 70% siswa yang 

memperoleh nilai akhir ≥ 62.  

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur yang diamati pada siklus II. Berdasarkan hasil analisis pada 

siklus I dan II terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru, 

maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. 

Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan dari 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap yang terjadi selama pembelajaran 

pada siklus II. Pada bagian ini peneliti diharapkan dapat mengetahui peningkatan 

dan perubahan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran sumber daya alam 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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3.3 Subyek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Sridadi 04, 

Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2011/2012 dengan jumlah siswa 46 yang terdiri dari 22 siswa perempuan dan 24 

siswa laki-laki. Peneliti mengambil tempat penelitian tindakan kelas di SD Negeri 

Sridadi 04 yang terletak di desa Pekaleran kecamatan Sirampog kabupaten 

Brebes. SD Negeri Sridadi 04 berada di tengah-tengah perumahan penduduk yang 

cukup padat dan berada tidak begitu jauh dari jalan raya sehingga bisa dibilang 

letak SD cukup strategis. 

 

3.4 Faktor yang diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian tindakan kelas ini adalah (1) 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran tipe 

STAD, (2) hasil pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, dan (3) keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dengan pemanfaatan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

sumber daya alam di kelas IV SD Sridadi 04 Kabupaten Brebes. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 

04 yang berjumlah 46 siswa dan sumber data dari guru. Dari siswa akan diambil 

data aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas belajar diukur melalui pengamatan oleh 

guru dengan menggunakan lembar pengamatan. Sementara hasil belajar siswa 

akan diukur menggunakan tes formatif. Dari guru akan diambil data performansi 



40 
 

 

guru ketika mengajar  melalui observasi. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

3.5.1. Siswa 

Data penelitian yang diambil dari siswa berupa data tes dan data nontes. 

Data tes dikerjakan oleh siswa di setiap akhir siklus. Data tes dalam penelitian ini 

berupa tes pilihan ganda yang berguna untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi sumber daya alam. 

Data nontes berupa observasi. Observasi diisi oleh guru pada setiap 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Observasi dijadikan pedoman untuk 

mengetahui aktivitas siswa pada setiap pembelajaran yang diisi pada lembar 

observasi. 

3.5.2 Guru (peneliti) 

Data penelitian yang diambil dari guru (peneliti) berupa performansi guru 

(peneliti). Performansi guru diambil pada setiap pembelajaran oleh teman sejawat 

atau kepala sekolah. Performansi guru digunakan untuk menilai performansi guru 

saat membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Perfomansi guru juga untuk 

mengetahui kesiapan guru apakah sudah siap dalam mengajar ataukah belum. Dari 

hasil pengamatan oleh teman sejawat (kepala sekolah) maka akan memberikan 

masukan yang positif bagi guru untuk memperbaiki cara mengajarnya pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

3.6 Jenis Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jenis data pada penelitian ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitataif. Data-data tersebut yang nantinya akan 
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dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil belajar siswa. 

Data kuantitatif berupa hasil tes formatif siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan lembar penilaian hasil belajar siswa. Penggunaan tes dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi sumber daya alam.  

Sehingga akan diperoleh data kuantitatif yang dijadikan tolak ukur sebagai tingkat 

keberhasilan peneliti dalam melakukan penelitian materi sumber daya alam 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa observasi dan 

performansi guru. Lembar observasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Performansi guru merupakan penilaian terhadap aktivitas 

guru selama proses pembelajaran dan penilaian dilakukan oleh teman sejawat 

(kepala sekolah). Setelah memperoleh data dari lembar observasi dan performansi 

guru, maka data tersebut dijadikan dasar untuk mengambil tindakan pada setiap 

siklus. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) tes dan (2) teknik nontes. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 
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3.7.1 Teknik Tes 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam tes yang dilaksanakan, yaitu tes 

awal (pretes) dan tes hasil belajar (tes evaluasi). Tes awal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa terhadap konsep yang akan diajarkan dan 

dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan tes hasil 

belajar atau tes akhir digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar IPA 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tes yang digunakan berupa tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pada akhir pertemuan pada setiap siklus I dan siklus II. 

Hasil tes pada siklus I kemudian dianalisis untuk mengetahui kelemahan siswa 

dalam materi sumber daya alam. Setelah hasil tes pilihan ganda pada siklus II 

dinalisis, hasil tes pada siklus II dapat diketahui peningkatan pemahaman terhadap 

materi sumber daya alam melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tes yang digunakan berbentuk pilahan ganda yang terdiri dari 20 butir soal, 

baik dalam pretes maupun tes evaluasi. Peneliti memilih bentuk soal pilihan ganda 

karena dapat diskor dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan tes pilihan 

ganda guru juga dapat mengukur berbagai tingkatan kognitif serta dapat 

mencakup ruang lingkup materi yang luas dalam suatu tes. Untuk itu, tes pilihan 

ganda sangat cocok digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami 

materi sumber daya alam. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam teknik nontes yang digunakan 

yaitu observasi dan performansi guru. Observasi digunakan untuk mengetahui 
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aktivitas siswa pada setiap pembelajaran. Sedangkan performansi guru digunakan 

untuk mengetahui kesiapan guru apakah sudah siap dalam mengajar atau belum. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

3.7.2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung pada siklus I dan siklus II. Peneliti mempersiapkan lembar observasi 

untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Observasi atau pengamatan 

dilakukan oleh peneliti, dibantu oleh guru kelas IV dan teman sejawat.  

Dalam observasi ini ketiga orang ini mengamati perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung dengan mencatat semua kejadian-kejadian selama 

pembelajaran berlangsung. Kelebihan dari kegiatan pengamatan adalah dapat 

memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi 

secara verbal maupun tidak. Kelemahan dari kegiatan pengamatan yaitu bahwa 

pengamatan bersifat objektif, sebatas pengetahuan observer dalam mengamati. 

3.7.2.2 Performansi Guru 

Performansi guru merupakan ativitas guru (peneliti) saat mengajar yang 

diamati oleh teman sejawat (kepala sekolah). Performansi guru dinilai pada setiap 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Performansi guru dinilai 

menggunakan lembar APKG I dan lembar APKG II. Lembar APKG I digunakan 

untuk menilai kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Sedangkan lembar APKG II digunakan untuk menilai cara 

guru mengajar. Pelaksanaan pengamatan dilakukan agar dapat memperoleh hasil 
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observasi performansi guru.  Dari hasil pengamatan oleh teman sejawat/kepala 

sekolah maka akan memberikan masukan yang positif bagi guru untuk 

memperbaiki cara mengajarnya pada pertemuan selanjutnya. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Instrumen 

penelitian adalah alat yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data dengan 

tujuan memecahkan suatu persoalan atau mengkaji suatu hipotesis. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, meliputi (1) instrumen tes, (2) 

instrumen nontes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

3.8.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Bentuk tes yang 

digunakan adalah tes objektif. Jenis tes yang digunakan yaitu soal pilihan ganda. 

Soal pilihan ganda terdiri atas bagian keterangan (stem), jawaban atau alternatif 

(options), dan pengecoh (distractor). Stem merupakan bagian pokok butir tes 

merumuskan isi atau ide yang dituangkan dalam butir tes. Options merupakan 

alternatif jawaban yang tersedia. Pengecoh merupakan alternatif jawaban yang 

salah dan alternatif jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Tujuan peneliti 

menggunakan soal pilihan ganda yaitu untuk mengukur pemahaman siswa 

terhadap materi sumber daya alam setelah proses pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe STAD. Instrumen tes dapat dilihat pada lampiran 3. 

Butir soal pilihan ganda terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Skor penilaian pada soal pilihan ganda menggunakan penskoran 

tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar 
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mendapatkan nilai satu. Sehingga jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 

dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar.  Rumusnya sebagai 

berikut. 

100x
N
BNA =        (skala 0-100) 

Keterangan :    B = banyaknya butir soal yang dijawab benar  

                      N = banyaknya butir soal 

        (Poerwati, 2008:6.3) 

 

3.8.2 Instrumen Nontes 

Intrumen nontes berupa lembar pengamatan yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Lembar pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain (1) observasi dan (2) performansi guru. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.8.2.1 Observasi 

Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Pengamatan yang dilakukan oleh guru meliputi perhatian 

siswa terhadap materi sumber daya alam yang diberikan oleh peneliti, sikap 

positif dan negatif terhadap pembelajaran pada saat berkelompok. Sikap positif 

siswa yang akan diamati adalah (1) Siswa yang menjawab salam dari guru 

sebelum pembelajaran dimulai, (2) Mempersiapkan alat tulis sebelum 

pembelajaran dimulai, (3) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, (4) Sikap 

siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru, (5) Keaktifan siswa bertanya 

kepada guru, (6) Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru, (7) Keaktifan 
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siswa belajar berkelompok, (8) Sikap siswa saat mengerjakan LKS, (9) Sikap 

siswa mengerjakan soal individu, dan (10) Siswa yang menjawab salam setelah 

pembelajaran selesai. Lembar pengamatan dapat dilihat pada lampiran 4. 

Rumus untuk menghitung keaktifan siswa dalam pembelajaran sebagai 

berikut : 

         Nilai Rerata Afektif harian (NIRA) =   

         x 100 

(Asma, 2006:137) 

 

3.8.2.2 Performansi guru  

Performansi guru merupakan aktivitas guru (peneliti) saat mengajar yang 

diamati teman sejawat (kepala sekolah). Performansi guru dinilai pada setiap 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Performansi guru dinilai 

menggunakan lembar APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I) dan lembar 

APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II). Lembar APKG I digunakan untuk 

menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lembar APKG II digunakan untuk 

menilai cara guru mengajar. 

APKG I mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) Merumuskan 

tujuan pembelajaran, (2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber pembelajaran. (3) Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, (4) 

Merancang pengelolaan kelas, (5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian, (6) Tampilan dokumen rencana pembelajaran. Alat Penilaian 
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Kompetensi Guru (APKG) Rencana Pelaksanaan pembalajaran dapat dilihat pada 

lampiran 20 pada siklus I dan lampiran 22 pada siklus II.  

APKG II mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) Mengelola ruang 

dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

pendekatan  kontekstual, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) Bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, (5) 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  Kesan umum 

kinerja guru atau calon guru. Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) 

pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 13 dan 14 pada siklus I, 

sedangkan pada siklus II dapat dilihat di lampiran 15 dan 16.  

 Lembar APKG II digunakan untuk menilai cara guru mengajar. 

                    Rumus APKG I  : 

                           
   

   100 

 

                                                                (Tim Reviu dan Revisi APKG PPGSD,1998: 12) 

 

Rumus APKG II 

   
   

   100 

                                            Tim Reviu dan Revisi APKG PPGSD,1998: 30) 

 

3.8.2.2.1 Data Hasil Observasi Performansi Guru 
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Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru 

adalah sebagai berikut: 

 

1 2 2
3  

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

N1 = nilai APKG I 

N2 = nilai APKG II 

(Pedoman PPL 2011: 16) 
 

3.9 Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data 

untuk mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Analisis data 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu kegiatan mencermati atau 

menelaah, menguraikan dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan 

kondisi awal, proses belajar dan hasil pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) teknik kuantitatif dan (2) 

teknik kualitatif. Uraian selangkapnya yaitu sebagai berikut. 

3.9.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik analisis data secara kuantitatif meliputi: (1) merekap nilai yang 

diperoleh siswa; (2) menghitung nilai akhir dari hasil belajar siswa; (3) 

menghitung nilai rata-rata kelas; (4) menghitung persentase. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 
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1) Menghitung nilai akhir masing-masing siswa. 

Untuk menentukan nilai akhir belajar siswa digunakan rumus yaitu sebagai 

berikut: 

100x
SM
SPNA=      

 

                                                                             (BSNP, 2011: 26) 

2) Menghitung rata-rata kelas 

Untuk menentukan nilai rata-rata kelas digunakan rumus yaitu sebagai 

berikut:   

SN
NA

NR ∑=          

    

(Arikunto, 2010: 264) 

3) Menghitung persentase ketuntasan belajar 

Untuk menentukan persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

P  
∑ siswa yang tuntas

∑   siswa  x 100% 

                                                                        (Aqib, 2010: 41) 

 

Hasil belajar siswa diperoleh dari tes formatif siklus I dan siklus II. Hasil 

belajar mencakup nilai akhir belajar siswa, nilai rata-rata kelas, persentase tuntas 

belajar klasikal siswa dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Keterangan : 
SP = Skor Perolehan 
SM = Skor Maksimal 
100 = bobot soal

Keterangan : 
NR = Nilai Rata-rata 
NA = Nilai Akhir 
SN = Jumlah Siswa 
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3.9.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif untuk memberi gambaran perubahan perilaku siswa dalam   

mengacu   pada   data   nontes   yang  ada   yaitu   berupa  observasi  dan 

performansi guru. Data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dianalisis dan 

dibandingkan dengan cara melihat hasil tes dan nontes. Hasil perbandingan 

tersebut dapat membantu guru untuk mengetahui adanya perubahan perilaku siswa 

dan peningkatan pembelajaran sumber daya alam melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

 

3.10  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan definisi suatu keadaan yang dapat 

menyatakan bahwa suatu tujuan telah tercapai atau belum. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan efektif untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA jika mencapai indikator yang ditentukan. Indikator keberhasilan 

tersebut adalah: (1) Hasil belajar siswa mengalami keberhasilan jika rata-rata 

kelas sekurang-kurangnya 62, persentase tuntas klasikal hasil belajar IPA 

sekurang-kurangnya 70% (minimal 70% siswa yang memperoleh skor ≥ 62), dan 

tuntas individu sekurang-kurangnya 62 sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), (2) Aktivitas belajar siswa mengalami keberhasilan jika kehadiran siswa 

minimal 70 %, (3) Performansi guru dalam pembelajaran. Skor performasi guru 

minimal B (75). Penilaian performasi guru mengunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SD 

Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang: (1) 

Deskripsi data, (2) Hasil penelitian, (3) pembahasan, (4) Implikasi hasil 

penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab ini akan dipaparkan data penelitian tindakan kelas. Data   meliputi 

hasil pratindakan, siklus I dan siklus II yang berupa hasil tes dan nontes.  Hasil  

tes  berupa  penilaian terhadap pemahaman isi materi sumber daya alam dengan 

bentuk soal pilihan ganda. Sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi aktivitas 

siswa dan performansi guru. Sebelum menguraikan data penelitian siklus I, dan 

siklus II, berikut ini uraian hasil pratindakan. 

 

4.1.1 Data Tes Pratindakan 

Data pratindakan berupa kemampuan siswa memahami materi sumber daya 

alam sebelum dilakukan tindakan. Hasil tes pratindakan perlu dianalisis untuk 

mengetahui keadaan awal siswa dalam memahami materi sumber daya alam. Tes 

yang dilakukan berupa menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang  pada 

alternatif  jawaban yang disediakan. Dari materi sumber daya alam dibuat 20 soal 
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pilihan ganda. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian pemahaman tentang 

pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam, serta proses pembuatan suatu benda. 

Soal berbentuk pilihan ganda yang isinya berupa aspek pemahaman, ingatan, dan 

penerapan. Ringkasan hasil tes pratindakan dapat dilihat pada tabel 4.1. Hasil 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 8. 

 

Tabel 4.1. Hasil Tes Pratindakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah perolehan nilai pratindakan 

secara klasikal yaitu 2715 dengan rata-rata 59,02. Nilai rata-rata kelas pada 

pratindakan  belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 

62. Persentase tuntas belajar klasikal mencapai 43,48% atau dari 46 siswa ada 20 

siswa yang tuntas belajar, dan 56,25% atau ada 26 siswa tidak tuntas belajar. 

Dengan demikian, persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 75%. Jika dilihat dari KKM pada 

pratindakan yaitu 62 maka masih ada 26 siswa yang masih berada di bawah nilai 

rata-rata. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.  

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Persentase 
91-100 - - - 
81-90 1 85 2,17% 
71-80 1 80 2,17% 
61-70 18 1235 39,13% 
51-60 11 640 23,91% 
41-50 11 530 23,91% 
31-40 4 145 8,70% 
21-30 - - - 
11-20 - - - 
0-10 - - - 

Jumlah 46 2715 100% 
Rata-rata  59,02  
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dan aspek ingatan (6 soal), (lampiran 3). Tujuan pemberian soal tersebut untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang mereka simak. 

Nilai hasil belajar materi sumber daya alam pada siklus I dapat dibaca pada tabel 

4.2. 

 

Tabel 4.2 Nilai Hasil Belajar Siklus I 
 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Persentase 
 91-100 7 685 15.22% 
81-90 7 610 15.22% 
71-80 14 1070 30.43% 
61-70 6 410 13.04% 
51-60 7 405 15.22% 
41-50 5 245 10.87% 
31-40 - - - 
21-30 - - - 
11-20 - - - 
0-10 - - - 

Jumlah 46 3425 100% 
Rata-rata  74,46  

 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah perolehan nilai secara klasikal 

yaitu 3425 dengan rata-rata 74,46. Nilai rata-rata kelas pada siklus I sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 62. Persentase 

tuntas belajar klasikal mencapai 73,91% atau dari 46 siswa ada 34 siswa yang 

tuntas belajar, dan 26,09% atau ada 12 siswa tidak tuntas belajar. Dengan 

demikian, persentase tuntas belajar klasikal sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 70%. Jika dilihat dari KKM pada siklus I 

yaitu 62 maka masih ada 12 siswa yang masih berada di bawah nilai rata-rata. 

Oleh karena itu, peneliti melanjutkan pada siklus II dengan harapan siswa mampu 

mencapai nilai ≥62. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. Ketuntasan 

belajar klasikal dapat dilihat pada diagram 4.2. 
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Pada kegiatan pembelajaran siklus I siswa sudah menunjukkan semangat 

untuk mengikuti proses pembelajaran tetapi ada beberapa siswa yang belum dapat 

konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan I hanya beberapa 

siswa saja yang mau bertanya tentang materi yang belum jelas kepada guru, tetapi 

pada pertemuan II sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Siswa memperhatikan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan mulai berani bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru.  

Hasil pengamatan pada siklus I semua siswa belum terlihat aktif dalam 

proses pembelajaran. Nilai rata-rata siklus I adalah 71,33 sudah mencapai skor 

yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan yaitu 70. Ringkasan hasil 

observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 4.3. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 4 dan 5. 

 

Tabel 4.3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
 

No. Aspek yang diamati 
Ketercapaian Hasil 

Pertemuan   Rata-rata 
 I II

1. Siswa yang menjawab salam pada saat 
pembelajaran akan dimulai. 4 4 4 

2. Mempersiapkan alat pembelajaran 
sebelum dimulai. 2,5 3,91 3,21 

3. Sikap siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 2,37 2,59 2,48 

4. Sikap siswa dalam mendengarkan 
penjelasan dari guru. 2,83 2,83 2,83 

5. Keaktifan siswa bertanya kepada guru. 2 2,22 2,11 

6. Keaktifan siswa menjawab pertanyaan 
dari guru. 2,02 2,61 2,32 

7. Keaktifan siswa belajar kelompok. 2,27 2,48 2,38 
8. Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 2,5 2,46 2,48 
9. Sikap siswa mengerjakan soal individu 2,78 2,65 2,72 

10. Siswa yang menjawab salam setelah 
pembelajaran selesai. 4 4 4 

Skor Aktivitas Siswa (SAS) 27,27 28,75 28,53 
Nilai Rata-rata 68,18 71,88 71,33 
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Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai aktivitas siswa pada pembelajaran 

siklus I pertemuan I diperoleh nilai rata-rata 68,18 dan pertemuan II diperoleh 

nilai rata-rata 71,88. Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe STAD pada siklus I adalah 71,33. Skor ini 

masih di bawah skor yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan yaitu 75. 

  

4.1.2.3 Nilai Performansi Guru 

Performansi guru diobservasi menggunakan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Observasi dibagi menjadi dua macam yaitu observasi perencanaan 

pembelajaran dan observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi perencanaan 

pembelajaran menggunakan APKG I sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan APKG II. Hasil observasi tehadap perencanaan pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.4. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12.  

 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus I 
 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 2,5 APKG I , x100 

 
           = 80,54 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media dan sumber belajar 

3,33 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran 
yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

3,5 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 3,5 
5. Merencanakan proses pembelajaran seperti 

prosedur, jenis dan alat penilaian pembelajaran 
3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 
Jumlah 19,33 

 

Guru menyiapkan bahan pembelajaran dan menentukan tujuan berdasarkan 

silabus yang telah ada. Guru mempersiapkan media gambar untuk materi sumber 

daya alam. Guru merancang skenario pembelajaran yang tertuang dalam RPP, 

mulai dari kegiatan awal, inti sampai akhir. Dalam merencanakan pembelajaran 
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guru menyiapkan alat penilaian berupa tes formatif dan LKS, baik individu 

maupun kelompok untuk menilai keaktifan siswa. Pembelajaran yang 

direncanakan semuanya sudah tertulis di dalam RPP (Lampiran 20). Hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.5. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13 dan lampiran 14. 

Tabel 4.5. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
 

No Aspek penilaian Pertemuan Skor 
Rata-rataI II 

1 Mengelola ruang dan fasilitas belajar 
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD 2,5 2,5 2,5 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,83 2,83 2,83 

3 Mengelola interaksi kelas pada pelaksanaan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD 3,2 3,6 3,4 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar pada pelaksanaan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

3,2 3,2 3,2 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran mata pelajaran IPA 2,86 2,86 2,86 

6 
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 
pada pelaksanaan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

3,5 4 3,75 

7 
Kesan umum kinerja guru/ calon guru pada 
pelaksanaan model pembelajaran  kooperatif tipe 
STAD 

3 3,25 3,13 

Jumlah Skor 21,09 22,24 21,67 
Nilai Rata-rata  75,68 79,43 77,40 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru secara umum sudah 

cukup baik. Guru mendapatkan nilai rata-rata 77,40. Beberapa aspek sudah 

mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan ruang kelas yang dilakukan guru 

dirasakan sudah cukup baik.  

Pelaksanaan  kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Guru selalu 

memberi motivasi kepada siswa untuk mau belajar dengan tekun. Pada saat 
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melihat gambar macam-macam sumber daya alam, siswa antusias untuk 

menyimak pembelajaran. Pada saat mengerjakan lembar kerja siswa, guru 

memantau pekerjaan yang dikerjakan siswa dengan memberi bimbingan kepada 

siswa yang belum memahami tugas yang diberikan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I guru melaksanakan penilaian proses dan hasil akhir. 

Penilaian proses dilakukan guru selama pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Penilaian hasil akhir dilakukan 

guru dengan memberikan tes formatif pada akhir siklus I yaitu pada pertemuan II.  

Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan baik 

seperti keefektifan proses pembelajaran dan penggunaan Bahasa Indonesia secara 

lisan. Selain itu, penampilan guru yang  baik  memberikan  kesan  positif  

terhadap proses pembelajaran. 

Berikut ini merupakan rekapitulasi penilaian performansi guru 

pembelajaran siklus I. Data nilai performansi guru dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Data Nilai Performansi Guru Siklus I 
 

No Aspek penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1 Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (APKG I) 80,54 1 80,54 

2 Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 77,40 2 154,8 

Jumlah   3 245,25 
Nilai performansi guru  81,75 

 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Hasil tes siklus I yang diperoleh siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh 
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yaitu sebesar 74,46. Hasil tersebut menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 62. Siswa 

yang mendapatkan nilai < 62 dinyatakan belum tuntas belajar. Siswa yang 

mendapat nilai < 62 sebanyak 12 siswa atau sekitar 26,09%. Siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 62 dinyatakan tuntas belajar.  Siswa yang mendapatkan nilai 

≥ 62 sebanyak 34 siswa atau 73,91%. Jika melihat indikator keberhasilan maka 

ketuntasan klasikal sudah tercapai yaitu sebesar 70% siswa dinyatakan tuntas 

belajar. Sedangkan pada siklus I ketuntasan klasikal 73,91%. Ketuntasan belajar 

melebihi dari target yang ditentukan. Kehadiran siswa pada siklus I sudah 

memenuhi indikator keberhasilan karena siswa 100% hadir. 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I secara menyeluruh sudah cukup baik. 

Hanya pada aspek keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru kurang baik, 

karena masih banyak siswa yang belum mau bertanya kepada guru tentang materi 

sumber daya alam. Dalam bekerjasama dengan kelompoknya masih ada siswa 

yang tidak mau bekerjasama. Hal ini karena siswa belum terbiasa dengan kegiatan 

berkelompok. 

Hasil observasi performansi guru siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu 

nilai yang diperoleh di atas 75 (B). Pada penilaian kemampuan merencanakan 

pembelajaran guru mendapatkan nilai 80,54. Nilai kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, guru mendapatkan nilai 77,40. Maka, dapat diketahui nilai akhir 

performansi guru yaitu 81,75. Hasil nilai performansi guru ini sudah mencapai 

indikator keberhasilan. 

Secara keseluruhan penyampaian materi sumber daya alam melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan oleh guru sudah baik. Ada 
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satu indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu aktivitas siswa. Pada aspek 

keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru masih kurang. Oleh karena itu perlu 

dilaksanakan perbaikan pada siklus II agar dapat mencapai indikator keberhasilan  

dan keberhasilan yang sudah tercapai dapat lebih meningkat lagi. 

4.1.3 Data Siklus II  

  Hasil penelitian pada siklus II ini adalah hasil tes dan nontes. Hasil tes 

berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada pembelajaran sumber daya alam. Hasil nontes diperoleh 

dari hasil observasi atau pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung dan hasil performansi guru diperoleh saat merancang pembelajaran 

dan melaksanakan pembelajaran. Berikut hasil penelitian siklus II. 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Pada siklus II siswa menyimak materi mengenai proses pembuatan benda. 

Dari materi tersebut disusun 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap isi materi. Nilai hasil belajar siswa materi sumber daya alam dapat 

dilihat pada pada tabel 4.7. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

Tabel 4.7 Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Persentase 
 91-100 17 1645 36,96% 
81-90 9 785 19,57% 
71-80 12 935 26,09% 
61-70 6 400 13.04% 
51-60 2 120 4,35% 
41-50 - - - 
31-40 - - - 
21-30 - - - 
11-20 - - - 
0-10 - - - 

Jumlah 46 3885 100% 
Rata-rata  84,46  
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Aktivitas yang diamati meliputi: (1) Siswa yang menjawab salam pada saat 

pembelajaran akan dimulai, (2) Mempersiapkan alat pembelajaran sebelum 

dimulai, (3) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, (4) Sikap siswa dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru, (5) Keaktifan siswa bertanya kepada guru, 

(6) Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru, (7) Keaktifan siswa belajar 

kelompok, (8) Sikap siswa saat mengerjakan LKS, (9) Sikap siswa mengerjakan 

soal individu, (10) Siswa yang menjawab salam setelah pembelajaran selesai.  

Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa dapat dibaca pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
 

No. Aspek yang diamati 
Ketercapaian Hasil 

Pertemuan Rata-rata 
 I II 

1. Siswa yang menjawab salam pada 
saat pembelajaran akan dimulai. 4 4 4 

2. Mempersiapkan alat pembelajaran 
sebelum dimulai. 3,7 3,78 3,74 

3. Sikap siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 3,13 3,20 3,17 

4. Sikap siswa dalam mendengarkan 
penjelasan dari guru. 2,7 3,15 2,92 

5. Keaktifan siswa bertanya kepada 
guru. 3,34 3,37 3,36 

6. Keaktifan siswa menjawab 
pertanyaan dari guru. 2,76 3,40 3,08 

7. Keaktifan siswa belajar kelompok. 2,73 3,02 2,88 

8. Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 2,7 2,83 3,43 

9. Sikap siswa mengerjakan soal 
individu 3,02 3,07 2,77 

10. Siswa yang menjawab salam setelah 
pembelajaran selesai. 4 4 4 

Skor Aktivitas Siswa (SAS) 32,08 33,82 33,35 
Nilai Rata-rata 80,2 84,55 83,38 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai aktivitas pada pembelajaran siklus II 

pertemuan I diperoleh nilai rata-rata 80,2 dan pertemuan II diperoleh nilai rata-

rata 84,55. Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe STAD pada siklus II adalah 83,38. Nilai ini sudah mencapai 

nilai yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan yaitu 70. Nilai aktivitas 

masing-masing siswa dalam pembelajaran siklus II dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

4.1.3.3 Hasil Performansi Guru 

Performansi guru masih diobservasi walaupun pada siklus I sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Hal ini untuk mengetahui kemampuan guru benar-benar 

bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran. 

Hasil observasi perencanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.9. Hasil 

pengamatan performansi guru selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

 

Tabel 4.9. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus II 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 2,5 APKG I , x100 

 
           = 86,25 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media dan sumber belajar 

3,7 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran 
yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

3,5 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 3,5 
5. Merencanakan proses pembelajaran seperti 

prosedur, jenis dan alat penilaian pembelajaran 
4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 
Jumlah 20,7 

 

Tabel 4.9 menunjukkan ringkasan hasil dari APKG I pada siklus II. Hasil 

APKG I berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II yang 

dibuat oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran pada siklus II.  
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Guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik karena sudah 

mencapai indikator yang terdapat dalam silabus. Guru juga telah merancang 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Guru juga sudah mempersiapkan materi yang akan dibelajarkan dengan 

menggunakan buku panduan guru. Untuk membantu mempermudah menjelaskan 

materi sumber daya alam, guru mempersiapkan media gambar contoh-contoh 

jenis sumber daya alam. Skenario pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus 

II sama seperti siklus I. Pada akhir pertemuan diadakan tes formatif II. Hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.10. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15. 
 

Tabel 4.10. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No Aspek penilaian Pertemuan Skor 
Rata-rata I II 

1 Mengelola ruang dan fasilitas belajar pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD 3,5 4 3,75 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,5 3,7 3,6 

3 Mengelola interaksi kelas pada pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD 3,4 3,8 3,6 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD 

3,2 3,4 3,3 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran mata pelajaran IPA 3,4 3,4 3,4 

6 
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar pada 
pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD 

4 4 4 

7 
Kesan umum kinerja guru/ calon guru pada 
pelaksanaan model pembelajaran  kooperatif tipe 
STAD 

3,5 3,5 3,5 

Jumlah Skor 24,5 25,8 25,15 
Nilai Rata-rata  87,5 92,14 89,82 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru pada siklus II secara 

umum sudah baik karena dari hasil nilai pelaksanaan pembelajaran mendapatkan 
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nilai 89,82. Beberapa aspek sudah mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan 

ruang kelas dan fasilitas pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Guru 

sudah menyiapkan media dengan baik. Guru menyiapkan materi pembelajaran 

yang ada dibuku pegangan siswa dan  menambahkan materi yang belum ada di 

buku pegangan siswa.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi sumber daya alam dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah sesuai dengan rencana yang ada pada 

RPP. Alokasi waktu pada siklus II sudah sesuai dengan RPP. Guru mencoba 

untuk selalu menjaga interaksi dengan siswa, tidak lupa juga guru memberikan 

umpan balik agar siswa menjadi lebih aktif. Guru juga selalu memotivasi siswa 

untuk selalu rajin belajar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru.  

Guru melaksanakan penilaian proses dan hasil akhir pembelajaran. Penilaian 

proses dilakukkan selama pembelajaran berlangsung yaitu untuk mengetahui 

aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Penilaian 

hasil balajar menggunakan tes formatif yang dilakukan pada akhir pertemuan II. 

Dari hasil tes formatif guru dapat mengetahui siswa yang tuntas dan tidak tuntas 

belajar. Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan baik 

seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia lisan dan 

penampilan guru dalam pembelajaran. 

Berikut ini merupakan rekapitulasi penilaian performansi guru 

pembelajaran siklus II. Data nilai  performansi guru dapat dilihat pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Data Nilai Performansi Guru Siklus II 

No Aspek penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1 Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (APKG I) 86,25 1 86,25 

2 Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 89,82 2 179,64

Jumlah   3 265,89
Nilai performansi guru  88,63 

 

4.1.3.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes formatif siklus II nilai yang diperoleh siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan untuk 

rata-rata hasil belajar adalah sebesar 62. Rata-rata hasil belajar pada siklus II yaitu 

sebesar 84,46. Rata-rata ini sudah jauh diatas indikator keberhasilan yang 

ditentukan dan meningkat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I. 

Ketuntasan belajar klasikal juga sudah memenuhi indikator keberhasilan. Di 

dalam indikator keberhasilan disebutkan bahwa ketuntasan belajar klasikal harus 

mencapai 70%. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal mencapai 95,65%. 

Persentase kehadiran siswa juga sudah di atas indikator keberhasilan karena 

siswa yang hadir pada siklus II mencapai 100%. Pada hasil observasi aktivitas 

siswa siklus II secara menyeluruh sudah baik. Performansi guru pada siklus II 

ternyata meningkat. Pada hasil APKG I nilai yang didapat yaitu 86,25. Untuk 

hasil APKG II mendapatkan nilai 89,82. Rata-rata APKG I dan APKG II yaitu 

88,63. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A.  

Secara keseluruhan penyampaian materi sumber daya alam menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan guru sudah baik. 
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Semua indikator keberhasilan sudah tercapai dengan baik, sehingga untuk 

penelitian hanya cukup sampai dua siklus. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Peneliti telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten 

Brebes. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi: (1) hasil 

belajar siswa, (2) hasil observasi aktivitas siswa, (3) hasil performansi guru, 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

4.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Pada kegiatan pembelajaran pratindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 

yaitu 59,02. Nilai tersebut belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu 62. Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 

20 siswa atau 43,48%. Sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 26 

siswa atau 56,52%. Berdasarkan hasil pratindakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar klasikal belum mencapai 

indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Setelah peneliti melaksanakan 

siklus I, hasil belajar siswa meningkat. Nilai rata-rata siklus I yaitu 74,46. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar 

dari pratindakan ke siklus I. Nilai rata-rata pratindakan yaitu 59,02. Jadi, 

peningkatan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 15,44. Lebih rinci peningkatan 

hasil belajar materi sumber daya alam setelah mendapat pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada tabel 4.12.  
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Tabel  4.12 Nilai Hasil Belajar Materi Sumber Daya Alam  

Rata-rata Peningkatan 
PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII 

59,02 74,46 84,46 15,44 10 25,44 
 

Keterangan: 

PT = Pratindakan 

SI = Siklus I 

SII = Siklus II 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pratindakan nilai rata-rata kelas 

mencapai 59,02. Hasil tes siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 74,46. Nilai 

tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 62. Dengan nilai rata-rata 

tersebut maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke siklus I sebesar 15,44. 

Meskipun demikian, masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-

rata target yaitu 12 siswa atau 26,09%. Keadaan tersebut disebabkan siswa yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru dan terkadang berbicara sendiri dengan 

temannya. Kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram 4.4. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Hasil Tes 
Pratindakan

Siklus I

R
at

a-
ra

ta

Diagram 4. 4. Hasil Belajar Siswa Tes Pratindakan dan 
Siklus I



70 
 

 

Diagram 4.4 memperlihatkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari 

sebelum penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 59,02 

meningkat menjadi 74,46 setelah menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam materi sumber daya alam.  

Ketuntasan hasil belajar dan nilai rata-rata hasil belajar pada siklus II 

mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan pada pratindakan dan 

siklus I. Nilai rata-rata siklus II yaitu 84,46 lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rata-rata kelas siklus I yakni 74,46 dan pratindakan 59,02. Peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa dari pratindakan, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada 

diagram 4.5. 
 

 

Diagram 4.5 menunjukkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari 

sebelum penggunaan model pembelajaran STAD yaitu 59,02 meningkat menjadi 

74,46 pada siklus I, dan 84,46 pada siklus II setelah menggunakan model 

pembelajaran STAD pada materi sumber daya alam. Dengan nilai rata-rata 

tersebut maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke siklus I sebesar 15,44. 
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Sedangkan dari siklus I ke siklus II nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 

10. 

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan 

difokuskan pada proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan oleh observer dengan mengisi 

lembar aktivitas siswa dengan mengamati aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Aktivitas yang diamati meliputi: (1) Siswa yang menjawab salam 

pada saat pembelajaran akan dimulai, (2) Mempersiapkan alat pembelajaran 

sebelum dimulai, (3) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, (4) Sikap siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru, (5) Keaktifan siswa bertanya kepada 

guru, (6) Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru, (7) Keaktifan siswa 

belajar kelompok, (8) Sikap siswa saat mengerjakan LKS, (9) Sikap siswa 

mengerjakan soal individu, (10) Siswa yang menjawab salam setelah 

pembelajaran selesai.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori 

cukup karena masih banyak siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak mau 

bekerjasama dengan temannya. Pada siklus II, hasil observasi siswa dalam 

kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang terlihat aktif, senang, tertarik, 

dan mau bekerjasama dengan temannya. Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus 

I ke siklus II dapat dilihat pada diagram 4.6. 
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mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

yaitu 59,02. Nilai tersebut belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu 62. Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 

20 siswa atau 43,48%. Hal ini menegaskan bahwa masih dibutuhkan perbaikan 

strategi pembelajaran yang sesuai sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai 

batas ketuntasan SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten  Brebes.  

Setelah menggunakan model STAD hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

siklus I menunjukkan peningkatan. Pada siklus I diketahui bahwa hanya 12 siswa 

atau 26,09% yang belum mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang sudah tuntas 

belajar yaitu 34 siswa atau sebesar 73,91%. Nilai rata-rata siklus I adalah 74,46. 

Dengan nilai rata-rata tersebut maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke 

siklus I sebesar 15,44 poin. Pada siklus II diketahui bahwa ada 2 siswa atau 4,35% 

yang belum mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang sudah tuntas belajar yaitu 44 

siswa atau sebesar 95,65%. Nilai rata-rata siklus II adalah 84,46. Dengan 

demikian peningkatan nilai rata-rata materi sumber daya alam dari pratindakan ke 

siklus I sebesar 15,44. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 84,46 mengalami 

peningkatan sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi sumber daya alam sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Aktivitas siswa pada saat pembelajaran materi sumber daya alam sudah 

cukup baik. Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk 

siklus I dan siklus II mencapai 100%. Hal ini menunjukan ketertarikan siswa 

dengan pembelajaran materi sumber daya alam dengan menggunakan model 



75 
 

 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kehadiran siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, karena pada indikator keberhasilan kehadiran siswa minimal 70%.  

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran 

materi sumber daya alam untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sudah 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari antusias siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus I cukup baik, karena masih ada beberapa siswa yang 

cenderung pasif, malu bertanya, tidak mau bekerjasama dengan temannya, dan 

kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Pada siklus II sudah 

baik, hal ini dibuktikan dengan nilai siswa terlihat aktif, senang, tertarik dan mau 

bekerjasama dengan temannya. Siswa dapat memahami materi dan tugas yang 

diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan baik. 

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi 

performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 

(B) dengan nilai 81,75. Pada penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran 

guru mendapatkan nilai 80,54. Nilai kemampuan melaksanakan pembelajaran, 

guru mendapatkan nilai rata-rata 77,40. Pada siklus II ternyata mengalami 

peningkatan. Rata-rata nilai performansi guru pada siklus II yaitu 88,63. Untuk 

kemampuan merencanakan pembelajarn nilai yang didapat yaitu 86,25 dan 

kemampuan melaksanakan pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 89,82. 

Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. Peningkatan performansi guru 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan performansi guru. Penggunaan model pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD dapat mempermudah guru dalam menyampaikan pesan 

kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat mudah tercapai. 

 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah laksanakan, maka membawa 

implikasi hasil pembelajaran melalui penggunaan model kooperatif tipe STAD 

pada materi sumber daya alam. Implikasi hasil pembelajaran yang menggunakan 

model kooperatif tipe STAD adalah: 

4.4.1 Bagi Siswa 

Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, karena siswa 

tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Guru menggunakan 

model pembelajaran melalui gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang 

disampaikan. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran yang berbeda. Peneliti menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam materi sumber daya alam. Melalui penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dapat belajar  kelompok secara 

aktif dengan temannya. Siswa tidak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan melainkan siswa merasa antusias dalam pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan dalam pembelajaran siswa dapat bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru.  

4.4.2 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV 

SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes  memberikan masukan pada guru untuk 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dan variatif sehingga pembelajaran 
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menjadi bermakna. Selain itu, guru dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang menarik dan tidak membosankan. Pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan tidak membosankan dapat meningkatkan minat serta motivasi 

siswa dalam belajar. Apabila siswa berminat dan mempunyai motivasi dalam 

belajar maka hasil belajarpun akan meningkat.   

4.4.3 Bagi Sekolah 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat diterapkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam maupun pelajaran 

lainnya. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam materi 

sumber daya alam dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kualitas akademik SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD sudah 

terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi 

guru dalam pembelajaran materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri Sridadi 

04 Kabupaten Brebes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

BAB 5 

 PENUTUP  

 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sumber 

Daya Alam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Pada Siswa Kelas 

IV Di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes” telah selesai dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka pada bagian ini akan 

dikemukakan mengenai simpulan dan saran dari penelitian ini. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

materi sumber daya alam pada siswa kelas IV di SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten 

Brebes. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten Brebes 

mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Peningkatan hasil belajar tersebut diketahui dengan membandingkan hasil tes 

pratindakan, siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata pada tes pratindakan sebesar 

59,02. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas menjadi 74,46. Setelah dilaksanakan 

siklus II nilai rata-rata mencapai  84,46. Dengan demikian terdapat peningkatan 

sebesar 10 dari siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar yang 

diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah 
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ditetapkan yaitu sebesar 75%. Peningkatan nilai rata-rata tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran materi sumber daya alam dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Sridadi 04 Kabupaten 

Brebes dapat berhasil dengan optimal. 

2. Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk siklus I 

dan siklus II mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketertarikan siswa pada 

materi sumber daya  alam dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD. 

Kehadiran siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan, karena pada 

indikator keberhasilan kehadiran siswa maksimal 70%. 

3. Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori 

cukup karena masih banyak siswa yang cenderung pasif, malu bertanya dan 

tidak mau bekerjasama dengan temannya. Pada siklus II, hasil observasi siswa 

dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang terlihat aktif, 

senang, tertarik, dan mau bekerjasama dengan temannya. Aktivitas siswa 

dalam kelompok mengalami peningkatan. Siswa dapat bekerjasama dengan 

baik dengan teman satu kelompok untuk memecahkan masalah yang diberikan 

oleh guru. Selain itu, siswa juga mampu memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Siswa dapat memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru 

dapat diselesaikan dengan baik. Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan yaitu dari kategori cukup ke kategori baik.  

4. Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 

performansi guru siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 (B) 

dengan nilai 81,75. Sedangkan nilai rata-rata performansi guru siklus II 

mendapatkan nilai 88,63. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka untuk memperbaiki 

pembelajaran sumber daya alam melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, diperlukan saran-saran antara lain: 

1. Hendaknya guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

karena model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 

mengajarkan siswa untuk saling bekerjasama dalam memahami materi yang 

belum mereka pahami dan meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran IPA. 

2. Apabila guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hendaknya mempersiapkan  media yang sesuai dan tepat agar pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. 

3. Hendaknya sekolah mendukung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD dan memberikan motivasi 

kepada guru agar menggunakan model tersebut sehingga proses pembelajaran 

yang dilaksanakan lebih bervariasi, menyenangkan, dan bermakna. 

4. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan guru sekolah dasar dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

yang lain dengan media pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan 

berbagai alternatif media pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 
 
 
 
        

         PE
 UPTD 
SEKO

  Alamat: D

DA
SD NEGE

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

EMERINT
PENDIDI

OLAH DA
Dk. Pekaleran

AFTAR NA
ERI SRIDA

Nam

Sudiantoro
Julianto 
Maulani 
Maulana 
Salamah 
Aldi Gunaw
Asih Eva Ro
Indriana Sap
Ita Barokah
M. Adit Tria
M. Angko D
Ridwan Sutr
Siti Barokah
Wildan Joko
Abdur Rahm
Adina Suci F
Ananda Gila
Dadang Pram
Deva Amali
Dwi Oktavia
Farikhatul M
Gita Fitriani
Ibnu Ahmad
Khotiah 
Laelatul Ma
Latif Al Hak
Latifah 
Liana Sari 
M. Abdul Ro
M. Al Mukh

TAH KABU
IKAN KE

ASAR NE
n, Sridadi Ke

AMA SISWA
ADI 04 KAB

 

ma siswa 

wan 
oslina 
putri 

anto 
Diran 
risno 
h 
o S. 
man 
F. 
ang P. 
muja 
stiani 
a A. 

Mukaromah 
i 
d S. 

gfiroh 
kim 

ozak 
hlisin 

UPATEN 
ECAMATA
EGERI S
ecamatan Sir

A KELAS IV
BUPATEN B

Jen
kelam

L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
L
L
P
L
L
P
L
L
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P
L
L

BREBES
AN SIRAM
SRIDADI
rampog-Bre

V 
BREBES 

nis 
min 

81

S 
MPOG 
I 04 
bes 52272 
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31 M.Farid Tulloh L 
32 M. Hendri Saputra L 
33 M. Jaka Arya P. L 
34 Mulyana Hambali L 
35 Murtini P 
36 Noni Uswatun P 
37 Putri Febi A. P 
38 Sahrul Gunawan L 
39 Septian Anggoro L 
40 Siti Amalia N. P 
41 Siti Nurhanipah P 
42 Siti Upit L. P 
43 Tantri Pujiati P 
44 Tyo Anggoro L 
45 Defin Andrian L 
46 Indi Rahmawati P 

 
Keterangan : 
Jumlah siswa kelas IV = 46 
P = 22 
L = 24 
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Lampiran 2 

 
 
 
        

D

No 

1 Sudia
2 Julian
3 Maula
4 Maula
5 Salam
6 Aldi G
7 Asih E
8 Indria
9 Ita Ba
10 M. Ad
11 M. An
12 Ridwa
13 Siti B
14 Wilda
15 Abdu
16 Adind
17 Anand
18 Dadan
19 Deva 
20 Dwi O
21 Farikh
22 Gita F
23 Ibnu A
24 Khoti
25 Laela
26 Latif A
27 Latifa
28 Liana
29 M. Ab
30 M. Al
31 M. Fa
32 M. He
33 M. Ja
34 Mulya
35 Murti

         PE
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ani 
ana 

mah 
Gunawan 
Eva Roslina  
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an Joko S. 
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da Suci F. 
da Gilang P. 
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Oktavia A. 
hatul Mukaro
Fitriani 
Ahmad S. 
iah 
tul Magfiroh 
Al Hakim 

ah 
a Sari 
bdul Rozak 
l Mukhlisin 
arid Tulloh 
endri Saputra
ka Arya 
ana Hambali 
ini 

EMERINT
PENDIDI

OLAH DA
k. Pekaleran

NILAI SEBE

MA SISWA

omah 

a 

TAH KABU
IKAN KE

ASAR NE
n, Sridadi Ke

ELUM PEM
 

UPATEN 
ECAMATA
EGERI S
ecamatan Sir

MBELAJAR

JENI
KELAM

L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
L
L
P
L
L
P
L
L
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P
L
L
L
L
L
L
P

BREBES
AN SIRAM
SRIDADI
rampog-Breb

 
RAN STAD 

IS 
MIN N

83

S 
MPOG 
I 04 
bes 52272 

NILAI 

70 
70 
35 
70 
60 
50 
70 
50 
45 
70 
55 
70 
50 
35 
70 
45 
60 
50 
45 
70 
50 
70 
65 
55 
65 
70 
65 
60 
70 
60 
60 
65 
70 
65 
55 
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36 Noni Uswatun P 70 
37 Putri Febi A. P 60 
38 Sahrul Gunawan L 55 
39 Septian Anggoro L 45 
40 Siti Amalia N. P 60 
41 Siti Nurhanipah P 50 
42 Siti Upit L. P 85 
43 Tantri Pujiati P 35 
44 Tyo Anggoro L 50 
45 Defin Andrian L 80 
46 Indi Rahmawati P 40 

Jumlah 2715 
Rata-rata  59,02 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 20 
Persentase siswa yang tuntas belajar 43,48 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 26 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar 56,52 
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Lampiran 3  

KELOMPOK DALAM MODEL PEMBELAJARAN TIPE STAD 
 

KELOMPOK 1 
Anggota : 
1. Gita Fitriani 
2. Ananda Gilang P. 
3. Sudiantoro 
4. Laelatul Magfiroh 

KELOMPOK 2 
Anggota : 
1. Siti Upit L. 
2. M. Farid Tulloh 
3. Salamah 
4. Julianto 

KELOMPOK 3 
Anggota : 
1. Dwi Oktavia A. 
2. Putri Febri A. 
3. Septian Anggoro 
4. Aldi Gunawan 

KELOMPOK 4 
Anggota : 
1. Liana Sari 
2. Indriana Saputri 
3. M. Hendri Saputra 
4. Wildan Joko S. 

KELOMPOK 5 
Anggota : 
1. M. Abdul Rozak 
2. Asih Eva Roslina 
3. M. Angko Diran 
4. Sahrul Gunawan 
5. Siti Barokah 

KELOMPOK 6 
Anggota : 
1. Ibnu Ahmad Sayidi 
2. Deva Amalistiani 
3. M. Almukhlisin 
4. Ita Barokah 
5. Mulyana Hambali 

KELOMPOK 7 
Anggota : 
1. Latifah 
2. M. Jaka Arya P. 
3. Siti Nurhanipah 
4. Maulani 

KELOMPOK 8 
Anggota : 
1. Abdur Rahman 
2. Siti Amalia N. 
3. Farikhatul Mukaromah 
4. Maulana 

KELOMPOK 9 
Anggota : 
1. Noni Uswatun 
2. Dadang Pramuja 
3. Adinda Suci F. 
4. M. Adit Trianto 

KELOMPOK 10 
Anggota : 
1. Defin Andrian 
2. Tantri Pujiati 
3. Khotiah 
4. Ridwan Sutrisno 

KELOMPOK 11 
1. Latif Al Hakim 
2. Indi Rahmawati 
3. Tyo Anggoro 
4. Murtini 
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Lampiran 4 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN I SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD KELAS IV SD NEGERI SRIDADI 04 SIRAMPOG 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E F G H I J Jml 
Skor   Nilai 

 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Sudiantoro    √  √     √   √    √    √    √    √     √     √ 25 62 
2 Julianto    √   √   √    √   √     √   √      √    √     √ 25 62 
3 Maulani    √  √     √    √   √    √    √    √    √      √ 26 65 
4 Maulana    √   √    √    √  √     √    √    √     √     √ 27 67 
5 Salamah    √   √   √     √   √   √      √    √    √     √ 28 70 
6 Aldi Gunawan    √  √    √    √    √     √   √   √      √     √ 25 62 
7 Asih Eva Roslina    √  √    √     √   √     √    √    √    √     √ 30 75 
8 Indriana Saputri    √   √   √     √    √    √    √   √    √      √ 29 72 
9 Ita Barokah    √   √    √    √   √     √   √   √      √     √ 25 62 
10 M. Adit Trianto    √   √    √   √    √     √  √      √   √      √ 27 67 
11 M. Angko Diran    √  √    √     √  √     √    √    √     √     √ 25 62 
12 Ridwan Sutrisno    √  √    √     √   √    √    √     √     √    √ 28 70 
13 Siti Barokah    √   √    √    √  √     √    √    √      √    √ 28 70 
14 Wildan Joko S.    √  √    √    √    √    √    √     √   √      √ 25 62 
15 Abdur Rahman    √  √     √    √   √    √     √    √     √    √ 30 75 
16 Adinda Suci F.    √   √    √    √    √    √    √     √    √    √ 34 85 
17 Ananda Gilang P.    √   √   √     √    √    √   √      √  √      √ 30 75 
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18 Dadang Pramuja    √  √     √    √  √     √    √     √   √      √ 26 65 
19 Deva Amalistiani    √   √    √    √   √    √     √    √    √     √ 30 75 
20 Dwi Oktavia A.    √   √   √     √    √   √     √     √    √    √ 32 80 
21 Farikhatul Mukaromah    √  √    √     √   √    √   √     √     √     √ 25 62 
22 Gita Fitriani    √  √     √    √    √   √     √     √   √     √ 32 80 
23 Ibnu Ahmad S.    √  √     √    √    √    √    √    √   √      √ 30 75 
24 Khotiah    √   √   √     √   √   √     √    √     √     √ 26 65 
25 Laelatul Magfiroh    √  √    √     √   √   √     √    √     √     √ 25 62 
26 Latif Al Hakim    √   √   √     √  √     √     √    √     √    √ 29 72 
27 Latifah    √   √   √     √   √   √     √   √      √     √ 25 62 
28 Liana Sari    √   √   √     √   √    √     √    √    √     √ 29 72 
29 M. Abdul Rozak    √   √   √    √   √      √   √     √    √     √ 27 67 
30 M. Al Mukhlisin    √  √    √     √   √    √     √    √     √    √ 29 72 
31 M. Farid Tulloh    √  √    √     √   √    √   √     √    √      √ 24 60 
32 M. Hendri Saputra    √   √   √     √   √   √     √    √    √      √ 25 62 
33 M. Jaka Arya P.    √   √   √     √    √   √    √     √   √      √ 28 70 
34 Mulyana Hambali    √  √    √    √   √    √      √   √     √     √ 24 60 
35 Murtini    √   √    √    √  √     √   √    √     √      √ 24 60 
36 Noni Uswatun    √  √    √     √   √    √     √  √     √      √ 26 65 
37 Putri Febi A.    √   √    √    √   √    √     √    √   √      √ 29 72 
38 Sahrul Gunawan    √   √   √     √    √  √     √    √     √     √ 31 70 
39 Septian Anggoro    √  √    √     √   √   √     √     √    √     √ 26 65 
40 Siti Amalia    √  √ √ √ √ √    √ √ √ √ 24 60 
41 Siti Nurhanipah    √   √   √     √   √    √    √    √    √      √ 26 65 
42 Siti Upit L.    √  √     √    √    √    √    √   √     √     √ 30 75 
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43 Tantri Pujiati    √   √   √     √   √   √     √    √     √     √ 26 65 
44 Tyo Anggoro    √   √    √    √   √    √     √   √     √     √ 29 72 
45 Defin Andrian    √  √     √    √   √     √    √     √    √    √ 32 80 
46 Indi Rahmawati    √  √    √     √   √   √    √      √    √     √ 26 65 
Jumlah siswa 0 0 0 46 0 22 24 0 0 29 17 0 0 8 38 0 9 28 9 0 10 25 11 0 6 22 18 11 4 18 18 5 0 14 24 8 0 0 0 46   
Jumlah nilai 184 116 109 130 92 93 104 115 128 184 1266 3148 
Rata-rata 4 2,5 2,37 2,83 2 2,02 2,27 2,5 2,78 4   
Persentase (%) 100 63 59 71 50 51 57 63 70 100  68 

 
Keterangan : 
Aspek yang dinilai 
A = Sikap siswa menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai.   
B = Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. 
C = Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 
D = Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 
E =  Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
F =  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru 
G = Keaktifan siswa belajar berkelompok. 
H = Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 
I  =  Sikap siswa mengerjakan soal individu. 
J  =  Sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai 
  

 

A B C D E F G H I J
40 x 100 

Nilai Rata-Rata Afektif  Harian 

Kriteria penilaian: 
A = baik sekali (skor 4) 
B = baik (skor 3) 
C = cukup (skor 2) 
D = kurang (skor 1)
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN II SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD KELAS IV SD NEGERI SRIDADI 04 SIRAMPOG 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E F G H I J Jml 
Skor   Nilai 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Sudiantoro    √   √   √    √   √    √     √    √     √     √ 24 60 
2 Julianto    √   √   √     √   √     √   √   √     √      √ 26 65 
3 Maulani    √  √    √    √    √     √    √    √    √     √ 28 70 
4 Maulana    √   √  √      √    √   √    √     √    √     √ 28 70 
5 Salamah    √   √    √    √    √    √    √   √     √     √ 31 77 
6 Aldi Gunawan    √  √    √    √    √     √    √    √    √     √ 28 70 
7 Asih Eva Roslina    √   √    √    √    √   √     √    √   √      √ 30 75 
8 Indriana Saputri    √  √    √    √    √     √   √    √     √     √ 29 72 
9 Ita Barokah    √   √   √    √     √    √    √   √     √     √ 29 72 
10 M. Adit Trianto    √   √  √      √    √     √   √    √    √     √ 31 77 
11 M. Angko Diran    √   √   √    √     √    √    √  √      √     √ 28 70 
12 Ridwan Sutrisno    √  √    √     √   √    √    √     √   √      √ 26 65 
13 Siti Barokah    √   √  √     √     √    √  √     √    √      √ 25 62 
14 Wildan Joko S.    √   √   √    √    √     √   √    √     √     √ 27 67 
15 Abdur Rahman    √   √   √     √   √    √    √    √     √     √ 27 67 
16 Adinda Suci F.    √    √   √     √   √   √     √    √    √     √ 34 85 
17 Ananda Gilang P.    √    √   √     √   √    √    √   √     √     √ 34 85 
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18 Dadang Pramuja    √   √  √     √    √    √    √    √    √      √ 34 60 
19 Deva Amalistiani    √   √    √    √   √    √    √     √    √     √ 29 72 
20 Dwi Oktavia A.    √    √   √     √   √    √    √    √    √     √ 35 87 
21 Farikhatul Mukaromah    √   √    √    √   √    √    √     √    √     √ 29 72 
22 Gita Fitriani    √    √    √    √   √     √   √    √    √     √ 36 90 
23 Ibnu Ahmad S.    √   √     √    √  √     √    √    √    √     √ 33 82 
24 Khotiah    √   √    √    √  √     √    √    √     √     √ 33 82 
25 Laelatul Magfiroh    √   √    √    √   √     √   √    √     √     √ 29 72 
26 Latif Al Hakim    √  √      √  √    √    √   √      √    √     √ 27 67 
27 Latifah    √   √    √    √   √   √     √    √     √     √ 27 67 
28 Liana Sari    √   √   √    √     √    √    √    √    √     √ 30 75 
29 M. Abdul Rozak    √   √    √   √    √      √  √    √    √      √ 27 67 
30 M. Al Mukhlisin    √  √     √    √   √    √    √    √     √     √ 26 65 
31 M. Farid Tulloh    √   √   √      √   √    √    √    √    √     √ 32 80 
32 M. Hendri Saputra    √   √    √    √  √      √   √     √   √      √ 29 72 
33 M. Jaka Arya P.    √   √    √   √   √      √    √   √     √     √ 28 70 
34 Mulyana Hambali    √  √    √     √  √     √    √    √     √     √ 25 62 
35 Murtini    √   √    √    √   √    √    √     √    √     √ 28 70 
36 Noni Uswatun    √   √    √     √  √    √     √   √    √      √ 29 72 
37 Putri Febi A.    √    √   √   √    √    √     √    √    √     √ 30 75 
38 Sahrul Gunawan    √  √     √    √    √   √     √   √     √     √ 29 72 
39 Septian Anggoro    √   √    √   √    √     √   √     √    √     √ 29 72 
40 Siti Amalia    √   √ √ √ √ √    √ √ √ √ 30 75 
41 Siti Nurhanipah    √   √    √    √  √      √   √    √     √     √ 28 70 
42 Siti Upit L.    √    √    √   √    √    √    √    √    √     √ 34 85 
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43 Tantri Pujiati    √   √    √    √    √   √     √   √    √      √ 29 72 
44 Tyo Anggoro    √   √   √     √   √     √    √    √   √      √ 26 65 
45 Defin Andrian    √   √    √    √    √     √   √    √    √     √ 33 82 
46 Indi Rahmawati    √   √   √     √  √      √    √   √    √      √ 27 67 
Jumlah siswa 0 0 0 46 0 7 32 6 4 15 23 4 0 15 24 7 7 22 17 0 2 18 22 4 2 20 24 0 2 21 23 0 0 10 34 0 0 0 0 46   
Jumlah nilai 184 134 119 130 102 120 114 113 122 184 1336 3328 
Rata-rata 4 2,91 2,59 2,83 2,22 2,61 2,48 2,46 2,65 4   
Persentase (%) 100 73 65 71 56 65 62 62 69 100  72 

 
Keterangan : 
Aspek yang dinilai 
A = Sikap siswa menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai   
B = Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai 
C = Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 
D = Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 
E =  Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
F =  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru 
G = Keaktifan siswa belajar berkelompok 
H = Sikap siswa saat mengerjakan LKS 
I  =  Sikap siswa mengerjakan soal individu 
J  =  Sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai 
 

 

 
 

A B C D E F G H I J
40 x 100 

Nilai Rata-Rata Afektif  Harian 

Kriteria penilaian: 
A = baik sekali (skor 4) 
B = baik (skor 3) 
C = cukup (skor 2) 
D = kurang (skor 1)
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Lampiran 6 

 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN I SIKLUS II 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD KELAS IV SD NEGERI SRIDADI 04 SIRAMPOG 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E F G H I J Jml 
Skor   Nilai 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Sudiantoro    √    √   √    √   √     √    √   √     √     √ 31 77 
2 Julianto    √   √    √   √   √      √   √     √    √     √ 28 70 
3 Maulani    √   √    √    √   √     √    √   √    √      √ 29 72 
4 Maulana    √   √    √    √  √     √     √   √     √     √ 28 70 
5 Salamah    √    √   √    √    √   √      √   √    √     √ 33 82 
6 Aldi Gunawan    √   √   √    √    √     √    √   √     √     √ 28 70 
7 Asih Eva Roslina    √    √    √   √   √      √    √   √    √     √ 35 87 
8 Indriana Saputri    √    √    √   √    √    √     √  √    √      √ 33 82 
9 Ita Barokah    √    √   √    √   √     √   √    √     √     √ 27 67 
10 M. Adit Trianto    √    √    √  √     √     √  √     √   √      √ 32 80 
11 M. Angko Diran    √    √  √     √  √      √   √     √    √     √ 29 72 
12 Ridwan Sutrisno    √    √   √    √   √    √     √    √     √    √ 32 80 
13 Siti Barokah    √   √   √     √   √     √    √    √    √     √ 30 75 
14 Wildan Joko S.    √    √   √    √   √    √     √   √     √     √ 31 77 
15 Abdur Rahman    √    √   √    √   √    √     √    √     √    √ 33 83 
16 Adinda Suci F.    √    √   √    √   √     √    √     √    √    √ 36 90 
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17 Ananda Gilang P.    √    √  √     √   √      √    √   √    √     √ 35 87 
18 Dadang Pramuja    √   √    √    √    √    √   √    √    √      √ 29 72 
19 Deva Amalistiani    √    √   √    √   √    √    √     √    √     √ 31 77 
20 Dwi Oktavia A.    √    √    √   √    √    √    √    √     √    √ 35 87 
21 Farikhatul Mukaromah    √    √   √    √   √    √    √     √    √     √ 30 75 
22 Gita Fitriani    √    √    √   √    √    √     √    √    √    √ 37 92 
23 Ibnu Ahmad S.    √    √    √   √    √    √    √    √    √     √ 34 85 
24 Khotiah    √   √     √  √     √   √    √    √     √     √ 29 72 
25 Laelatul Magfiroh    √    √   √    √   √     √   √     √    √     √ 31 77 
26 Latif Al Hakim    √   √     √   √    √    √    √    √    √     √ 33 82 
27 Latifah    √   √    √   √    √    √     √    √   √      √ 27 67 
28 Liana Sari    √    √    √   √   √    √    √    √     √     √ 30 75 
29 M. Abdul Rozak    √    √    √   √    √   √    √    √    √      √ 30 75 
30 M. Al Mukhlisin    √   √    √    √    √   √     √    √   √      √ 32 80 
31 M. Farid Tulloh    √   √    √   √    √      √   √    √   √      √ 29 72 
32 M. Hendri Saputra    √   √   √     √   √    √     √   √     √     √ 28 70 
33 M. Jaka Arya P.    √   √    √    √    √   √     √   √      √    √ 31 77 
34 Mulyana Hambali    √    √  √    √    √     √   √    √     √     √ 28 70 
35 Murtini    √    √  √    √    √     √   √    √    √      √ 27 67 
36 Noni Uswatun    √    √   √    √    √   √     √    √    √     √ 32 80 
37 Putri Febi A.    √    √   √   √     √    √    √    √     √    √ 33 82 
38 Sahrul Gunawan    √    √    √  √     √    √    √    √     √    √ 34 85 
39 Septian Anggoro    √   √ √ √ √ √   √ √ √ √ 32 80 
40 Siti Amalia    √   √    √    √   √      √  √     √    √     √ 31 77 
41 Siti Nurhanipah    √    √  √    √     √   √    √    √     √     √ 28 70 
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42 Siti Upit L.    √    √   √    √    √     √   √    √     √    √ 35 87 
43 Tantri Pujiati    √    √   √   √     √   √    √     √    √     √ 30 75 
44 Tyo Anggoro    √    √   √   √    √     √   √     √    √     √ 30 75 
45 Defin Andrian    √    √   √    √    √     √   √     √    √    √ 36 90 
46 Indi Rahmawati    √    √  √    √    √    √    √    √     √     √ 27 67 
Jumlah siswa 0 0 0 46 0 0 14 32 0 8 24 14 0 14 32 0 3 24 19 0 0 18 21 7 0 17 24 5 0 17 26 3 0 9 27 10 0 0 0 46   
Jumlah nilai 184 170 144 124 108 127 126 124 139 184 1429 3560 
Rata-rata 4 3,7 3,13 2,7 2,34 2,76 2,73 2,7 3,02 4   
Persentase (%) 100 93 78 68 59 69 68 68 76 100  77 

 
Keterangan : 
Aspek yang dinilai 
A = Sikap siswa menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai.   
B = Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. 
C = Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 
D = Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 
E =  Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
F =  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru 
G = Keaktifan siswa belajar berkelompok. 
H = Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 
I  =  Sikap siswa mengerjakan soal individu. 
J  =  Sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai 
  

 

A B C D E F G H I J
40 x 100 

Nilai Rata-Rata Afektif  Harian 

Kriteria penilaian: 
A = baik sekali (skor 4) 
B = baik (skor 3) 
C = cukup (skor 2) 
D = kurang (skor 1)



95 
 

 

Lampiran 7  

LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN II SIKLUS II 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL STAD KELAS IV SD NEGERI SRIDADI 04 SIRAMPOG 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E F G H I J Jml 
Skor   Nilai 

 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Sudiantoro    √    √   √    √    √    √    √   √     √     √ 32 80 
2 Julianto    √   √    √     √   √     √  √     √   √      √ 33 82 
3 Maulani    √   √    √     √   √     √   √    √   √      √ 33 82 
4 Maulana    √   √    √    √    √    √    √   √     √     √ 31 77 
5 Salamah    √    √    √    √    √   √     √   √    √     √ 37 92 
6 Aldi Gunawan    √   √   √    √      √    √   √   √     √     √ 31 77 
7 Asih Eva Roslina    √    √    √   √    √     √    √   √    √     √ 36 90 
8 Indriana Saputri    √    √    √    √    √    √    √   √   √      √ 37 92 
9 Ita Barokah    √   √    √   √     √    √    √   √     √     √ 30 75 
10 M. Adit Trianto    √    √  √     √     √    √   √    √   √      √ 34 85 
11 M. Angko Diran    √    √   √     √   √    √   √     √    √     √ 33 82 
12 Ridwan Sutrisno    √    √   √    √     √   √     √   √    √     √ 35 87 
13 Siti Barokah    √   √   √      √   √     √    √   √    √     √ 33 82 
14 Wildan Joko S.    √    √    √   √    √   √     √   √     √     √ 32 80 
15 Abdur Rahman    √    √    √  √      √    √   √    √     √    √ 36 90 
16 Adinda Suci F.    √    √    √    √   √    √    √     √    √    √ 37 92 
17 Ananda Gilang P.    √    √   √    √     √    √    √   √    √     √ 36 90 
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18 Dadang Pramuja    √   √    √   √   √   √   √    √   √     √     √ 30 75 
19 Deva Amalistiani    √    √   √    √    √     √   √    √    √     √ 34 85 
20 Dwi Oktavia A.    √    √    √    √    √   √     √    √   √     √ 38 95 
21 Farikhatul Mukaromah    √    √   √    √   √     √    √    √    √     √ 32 80 
22 Gita Fitriani    √    √    √    √    √    √    √   √     √    √ 39 97 
23 Ibnu Ahmad S.    √    √    √   √    √    √    √    √     √    √ 35 87 
24 Khotiah    √   √    √    √     √   √    √   √     √     √ 32 80 
25 Laelatul Magfiroh    √    √   √     √   √     √  √     √    √     √ 34 85 
26 Latif Al Hakim    √   √     √   √    √    √     √   √     √    √ 35 87 
27 Latifah    √    √   √    √    √   √     √   √     √     √ 31 77 
28 Liana Sari    √    √   √     √  √      √   √    √    √     √ 34 85 
29 M. Abdul Rozak    √    √   √    √     √   √    √    √    √     √ 34 85 
30 M. Al Mukhlisin    √   √    √    √    √     √   √   √     √     √ 33 82 
31 M. Farid Tulloh    √    √   √    √    √    √    √   √     √     √ 32 80 
32 M. Hendri Saputra    √    √  √    √      √   √   √     √   √      √ 30 75 
33 M. Jaka Arya P.    √    √   √    √    √     √   √     √   √     √ 35 87 
34 Mulyana Hambali    √    √  √    √      √   √   √    √    √      √ 29 72 
35 Murtini    √    √   √    √     √   √   √    √    √      √ 31 77 
36 Noni Uswatun    √    √    √   √     √   √   √      √   √     √ 36 90 
37 Putri Febi A.    √    √   √   √     √    √    √    √    √     √ 33 82 
38 Sahrul Gunawan    √    √    √    √   √     √   √    √    √     √ 38 90 
39 Septian Anggoro    √    √    √   √   √     √    √    √   √      √ 33 82 
40 Siti Amalia    √   √ √ √ √ √   √ √ √ √ 34 85 
41 Siti Nurhanipah    √    √   √    √    √    √    √   √    √      √ 32 80 
42 Siti Upit L.    √    √   √    √     √    √    √    √   √     √ 38 95 



97 
 

 

43 Tantri Pujiati    √    √   √     √   √     √   √    √    √     √ 35 87 
44 Tyo Anggoro    √    √   √    √     √   √    √    √    √     √ 33 82 
45 Defin Andrian    √    √    √   √     √    √   √     √   √     √ 38 95 
46 Indi Rahmawati    √    √   √    √    √     √  √    √     √     √ 32 80 
Jumlah siswa 0 0 0 46 0 0 10 36 0 5 27 14 0 7 25 14 0 3 23 20 0 2 24 20 0 9 27 10 0 14 26 6 0 7 30 9 0 0 0 46   
Jumlah nilai 184 174 147 145 155 156 139 130 140 184 1471 3869 
Rata-rata 4 3,78 3,20 2,67 3,37 3,40 3,02 2,83 3,07 4   
Persentase (%) 100 95 80 67 68 69 76 71 77 100  84 

 
Keterangan : 
Aspek yang dinilai 
A = Sikap siswa menjawab salam dari guru sebelum pembelajaran dimulai.   
B = Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. 
C = Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 
D = Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 
E =  Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
F =  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru 
G = Keaktifan siswa belajar berkelompok. 
H = Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 
I  =  Sikap siswa mengerjakan soal individu. 
J  =  Sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai 

A B C D E F G H I J
40 x 100 

Nilai Rata-Rata Afektif  Harian 

Kriteria penilaian: 
A = baik sekali (skor 4) 
B = baik (skor 3) 
C = cukup (skor 2) 
D = kurang (skor 1)
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN 

 

1. Siswa yang menjawab salam pada saat pembelajaran akan dimulai. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa menjawab salam dari guru setelah guru selesai mengucap salam. 

b. Siswa menjawab salam dari guru dengan sikap duduk rapi. 

c. Siswa menjawab salam dengan suara yang keras dan sopan. 

d. Siswa menjawab salam dari guru setelah guru mengucap salam, duduk rapi, 

dan suara yang keras serta sopan. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Mempersiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa mempersiapkan alat tulis saat berdoa. 

b. Siswa mempersiapkan alat tulis saat menjawab salam dari guru. 

c. Siswa mempersiapkan alat tulis setelah berdoa dan menjawab salam dari 

guru. 

d. Siswa mempersiapkan alat tulis setelah berdoa, menjawab salam, dan 

setelah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempersiapkan 

alat tulis. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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3. Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa mengikuti pembelajaran kurang bersemangat. 

b. Siswa mengikuti pembelajaran bersemangat. 

c. Siswa mengikuti pembelajaran secara fokus, dan bersemangat. 

d. Siswa mengikuti pembelajaran secara fokus, bersemangat, dan aktif 

bertanya kepada guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi masih berbicara dengan 

teman lainnya. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan melamun. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru terlihat fokus tetapi tidak 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru secara fokus dan dapat 

memahami penjelasan dari guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keaktifan siswa bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa bertanya dengan menunjuk jari terlebih dahulu. 

b. Siswa bertanya sesuai dengan materi pelajaran yang disampiakan. 

c. Siswa bertanya dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar. 
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d. Menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 

a. Siswa menjawab pertanyaan dengan mengangkat jari terlebih dahulu. 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa tersebut ditunjuk. 

c. Siswa menjawab dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan 

benar. 

d. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan suara keras, singkat dan jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Keaktifan siswa belajar berkelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 

a. Siswa belajar kelompok tanpa memilih teman dalam kelompoknya. 

b. Siswa belajar kelompok dengan semangat. 

c. Siswa belajar berkelompok dengan bersemangat, tanggung jawab, dan 

tekun. 

d. Siswa belajar berkelompok dengan bersemangat, tanggung jawab, disiplin, 

tekun, dan menghargai pendapat orang lain. 

 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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8. Sikap siswa saat mengerjakan LKS 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 

a. Siswa mengerjakan LKS dengan bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya. 

b. Siswa mengerjakan LKS dengan bekerjasama dan membaca petunjuk cara 

mengerjakan LKS tersebut. 

c. Siswa mengerjakan LKS dengan bekerjasama, membaca petunjuk cara 

mengerjakannya dan menjawab dengan benar. 

d. Siswa mengerjakan LKS dengan bekerjasama, membaca petunjuk cara 

mengerjakannya, menjawab dengan benar, dan jujur (tidak mencontek 

kelompok lain). 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

9. Sikap siswa mengerjakan soal individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 

a. Siswa mengerjakan soal dengan membaca petunjuk cara mengerjakannya 

terlebih dahulu. 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang. 

c. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tidak mencontek temannya. 

d. Siswa mengerjakan soal dengan tenang, tidak mencontek temannya, dan 

menjawab soal dengan benar. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

10. Siswa yang menjawab salam setelah pembelajaran selesai 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 

a. Siswa menjawab salam sebelum guru selesai mengucapkan salam.’ 
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b. Siswa menjawab salam setelah guru selesai mengucapkan salam. 

c. Siswa menjawab salam dengan suara keras dan duduk rapi setelah guru 

selesai mengucap salam. 

d. Siswa menjawab salam dengan suara keras, sopan, dan duduk rapi setelah 

guru mengucapkan salam. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  
 Perencanaan Pembelajaran 

Siklus I 

NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
NIM : 1402408057 
TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
KELAS :  IV (empat) 
MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
WAKTU :  2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
TANGGAL : Selasa, 01 Mei 2012 

 

PETUNJUK  

Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

 Merumuskan tujuan khusus/ indikator 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division

(STAD). 

Merancang dampak pengiring berbentuk 

kecakapan hidup (life skill) dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Student

Teams Achievement Division (STAD). 

2. Mengembangkan dan mengorgani-

sasikan materi, media pembelajaran 

dan sumber belajar pada model 

1  2  3  4  

 

 

      

 

       

Rata-rata butir  1=A 2,5 
 

          1          2          3          4 

 

√

√
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pembelajaran kooperatif teknik tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran yang dibutuhkan 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division

(STAD). 

 Memilih sumber belajar pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 Menentukan jenis kegiatan dalam  

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 Menyusun langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang menggunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Rata-rata butir 2=B 3,33

 
 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√  

√  

√

√  
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model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe  

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Menentukan cara-cara memotivasi 

siswa untuk belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

4. Merancang pengelolaan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran 

teknik Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

 Menentukan penataan ruang dan 

fasilitas belajar pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian 

siswa agar siswa dapat berpartisipasi 

pada model pembelajaran tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

5. Merencanakan proses pembelajaran 

seperti prosedur, jenis dan alat 

penilaian pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4 

 

    

 

 

 

Rata-rata butir  4=D 3,5 

 

 

1  2  3  4 

 

Rata-rata butir  3=C 3,5

√

√

√

√
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kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

 Menentukan prosedur dan jenis 

penilaian model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 Membuat alat-alat penilaian dan kunci 

jawaban pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD).  

Menyiapkan pretest dan kunci jawaban 

pada materi sumber daya alam dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD).  

Menentukan kelompok dengan anggota 

kelompok yang heterogen pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD).  
 

6. Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD).  

Penggunaan bahasa tulis pada rencana 

pembelajaran yang menggunakan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5=E 3,5 

 

1  2  3  4 

 

 

 

 

      

 

√

√

√  

√  

√  

√  
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model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD).  

 

Nilai APKG 1  

    
   

   100 

 
2,5 3 3,5 3,5 3,5 3

24    100 

  ,    100  = 80,54 

 

 

 
 

 

Rata-rata butir 6=F 3 

 

            

 

 

 

 

                       Sirampog, 01 Mei 2012 

Observer 

 

Bambang Budi S. 

                NIP - 
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Lampiran 11 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  
Perencanaan Pembelajaran 

Siklus II 

NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
NIM : 1402408057 
TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
KELAS :  IV (empat) 
MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
WAKTU :  2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
TANGGAL : Selasa, 15 Mei 2012 

 

PETUNJUK  

Baca dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini: 

1. Merumuskan tujuan/indikator model  

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Merumuskan tujuan khusus/ indikator

model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division

(STAD). 

Merancang dampak pengiring berbentuk

kecakapan hidup (life skill) dalam model

pembelajaran kooperatif tipe Student

Teams Achievement Division (STAD). 

 

2. Mengembangkan dan mengorgani-

sasikan materi, media pembelajaran 

dan sumber belajar pada model 

pembelajaran kooperatif teknik tipe 

1  2  3  4  

 

 

      

 

 

       

 

Rata-rata butir  1=A 2,5 
 

 

          1          2          3          4 

 

 

√

√
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Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menentukan dan mengembangkan media

pembelajaran yang dibutuhkan pada

model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division

(STAD). 

Memilih sumber belajar pada model

pembelajaran kooperatif tipe Student

Teams Achievement Division (STAD). 

 

 
 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Menentukan jenis kegiatan dalam  

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Menyusun langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Rata-rata butir 2=B 3,7

 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√  

  √ 

√

  √ 
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Menentukan alokasi waktu dalam 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Menentukan cara-cara memotivasi 

siswa untuk belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

4. Merancang pengelolaan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran 

teknik Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Menentukan penataan ruang dan 

fasilitas belajar pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Menentukan cara-cara pengorgani-sasian

siswa agar siswa dapat berpartisipasi

pada model pembelajaran tipe Student

Teams Achievement Division (STAD). 
 

5. Merencanakan proses pembelajaran 

seperti prosedur, jenis dan alat 

penilaian pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Menentukan prosedur dan jenis 

penilaian model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4 

 

    

 

 

 

Rata-rata butir  4=D 3,5 

 

1  2  3  4 

 

 

 

   

 

Rata-rata butir  3=C 3,5

√

√

√

√

  √ 
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Membuat alat-alat penilaian dan kunci 

jawaban pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD).  

Menyiapkan pretest dan kunci jawaban 

pada materi sumber daya alam dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD).  

Menentukan kelompok dengan anggota 

kelompok yang heterogen pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD).  

 

6. Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD).  

Penggunaan bahasa tulis pada rencana 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5=E 4 

 

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

      

 

Rata-rata butir 6=F 3,5 

 

              

 

 

√

√

    √ 

√  

  √ 



112 
 

 

Nilai APKG 1  

    
   

   100 

2,5 3,7 3,5 3,5 4 3,5
24  100

 ,  100 86 

 

 
 

 

 

 

 

 

                       Sirampog, 15 Mei 2012 

Observer 

 

Bambang Budi S. 

                NIP - 
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Lampiran 12 

PENJELASAN 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

 Perencanaan Pembelajaran 
  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran pada model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 

Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan hkusus/indikator model pembelajaran  

kooperatif tipe STAD 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan khusus dinyatakan lengkap, bila 

memenuhi rambu-rambu: 

1)  Subjek belajar (A= Audience), 

2) Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur 

(B= Behavior), 

3) Kondisi (C= Condition), dan 

4) Kriteria keberhasilan (D= Degree). 

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2[ 
 
 

3 
 
 

4 

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

 

 Indikator : 1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup   

                                  (life skill) 
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 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran. Dampak pengiring 

dianggap operasional apabila sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 

 
4 
 

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

  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar pada pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 

 
 

3 
 
4 

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

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di  bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 
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Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, pembagian kelompok, belajar kelompok, presentasi hasil, 

kuis, tes individu, dan kesimpulan. Penggunaan lebih dari satu 

jenis kegiatan pembelajaran sangat diharapkan dengan maksud 

agar perbedaan individual siswa dapat dilayani dan kebosanan 

siswa dapat dihindari. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan pada pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

c. sesuai dengan perkembangan anak yang disesuaikan dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

d.   sesuai dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia. 

f. bervariasi (multi metode) dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

i. memberikan peluang terjadinya proses saling berbagi pengetahuan pada 

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai lima deskriptor tampak 
Enam sampai delapan deskriptor tampak 
Sembilan sampai delapan deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif     

tipe STAD yang disesuaikan dengan RPP (Eksplorasi Elaborasi  

Konfirmasi) EEK. 
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Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif   

tipe STAD adalah tahap-tahap pembelajaran yang direncanakan  

guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 
2 
 
3 
 
 
4 

Dicantumkan langkah-langkah model pembelajaran 
model kooperatif tipe STAD secara berurutan. 
Dicantumkan langkah-langkah pembelajaran model 
kooperatif tipe STAD secara berurutan dan rinci.  
Dicantumkan langkah-langkah pembelajaran model 
kooperatif tipe STAD secara berurutan, rinci dan 
lengkap. 
Dicantumkan langkah-langkah pembelajaran model 
koopeatif tipe STAD secara berurutan, rinci,lengkap, dan 
sistematis 

 

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk  

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan  

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai  

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

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

 

Indikator   : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa  

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

siswa. 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

3. Merancang pengelolaan kelas menggunakan model pembelajaran 

  kooperatif tipe STAD 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan pengaturan  

ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat pelajaran)  

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Penjelasan  : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan   

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas,  

menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi  

aktif dalam pembelajaran.   

                            Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

  

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi penilaian awal, penilaian dalam 

proses, penilaian akhir. Jenis penilaian meliputi tes lisan, tes   

                     tertulis, dan tes perbuatan. 
 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 
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Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
 

Skala penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
 
4 

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

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari  

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten). 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

  

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

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

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 13 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  
 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pertemuan 1 Siklus I 
 

1. NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
2. NIM : 1402408057 
3. TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
4. KELAS : IV (empat) 
5. MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam 
6. WAKTU : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
7. TANGGAL : Selasa, 01 Mei 2012 

 

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 

2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Menata alat, media, dan sumber belajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan tugas harian kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 
 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

model  pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1=P 2,5
 

 

1 2 3 4

 

 

√

√
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Memulai pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi dan lingkungan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan 

lingkungan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang 

logis pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Mengelola waktu pembelajaran secara efisien pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

3. Mengelola interaksi kelas dalam pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menangani pertanyaan dan respons siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2=Q 2,83
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

√

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√

√
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Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan

gerakan badan pada pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Memicu dan memelihara keterlibatan siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Memantapkan penguasaan materi pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka penuh 

pengertian dan sabar kepada siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Menunjukan kegairahan dalam mengajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

sehat dan serasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Membantu siswa menumbuhkan kelebihan dan 

kekurangannya pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  3=R 3,2
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

√

√ 

√ 

√

√ 

√

√ 
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Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 
 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD)

Mengembangkan pemahaman konsep IPA pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Mengembangkan pemahaman konsep ruang pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru mengarahkan siswa untuk kerja kelompok 

sehingga siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru melalui model kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

Media yang digunakan memperjelas materi 

pelajaran pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Menguasai konsep materi pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam 

kegiatan kelompok pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru memberi bimbingan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan pada pelaksanaan model 

 

 

Rata-rata butir  4=S 3,2
 

 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

√ 

 √ 

√ 

 √ 

√

√ 

 √  
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pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

 
 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Keefektifan proses pembelajaran pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Penggunaan bahasa Indonesia lisan pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Penampilan guru dalam pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

Rata-rata butir 5=T 2,86
 

 

 

 

1 2 3 4

 

 

 
 

 

Rata-rata butir 6=U 4 
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7=V    3 

√

√

√ 

√

 √ 

√
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Nilai APKG II 
 

           100 

  

 
2,5 2,83 3,2 3,2 2,86 3,5 3

28    100 

 
21,09
28    100 75,32 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirampog, 01 Mei 2012 

            Observer 

 

Bambang Budi S. 

NIP. - 
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Lampiran 14 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  
 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pertemuan 2 Siklus I 
  

1. NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
2. NIM : 1402408057 
3. TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
4. KELAS : IV (empat) 
5. MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam 
6. WAKTU : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
7. TANGGAL : Kamis, 04 Mei 2012 

 

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 

2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Menata alat, media, dan sumber belajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan tugas harian kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 
 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

model  pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1=P 2,5
 

 

1 2 3 4

 

√

√
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Memulai pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi dan lingkungan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan 

lingkungan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang 

logis pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Mengelola waktu pembelajaran secara efisien pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

3. Mengelola interaksi kelas dalam pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan

dengan isi pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menangani pertanyaan dan respons siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2=Q 2,83
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

√

√

√

  √

√

  √

  √

  √
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Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan

gerakan badan pada pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Memicu dan memelihara keterlibatan siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Memantapkan penguasaan materi pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka penuh 

pengertian dan sabar kepada siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Menunjukan kegairahan dalam mengajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

sehat dan serasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Membantu siswa menumbuhkan kelebihan dan 

kekurangannya pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  3=R 3,6
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

√

√

√

  √

  √

  √

  √
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Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 
 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD)

Mengembangkan pemahaman konsep IPA pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Mengembangkan pemahaman konsep ruang pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru mengarahkan siswa untuk kerja kelompok 

sehingga siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru melalui model kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

Media yang digunakan memperjelas materi 

pelajaran pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Menguasai konsep materi pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam 

kegiatan kelompok pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru memberi bimbingan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan pada pelaksanaan model 

 

 

Rata-rata butir  4=S 3,2
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√   

  √

√  

  √

√  

  √

  √
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pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 

 
 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Keefektifan proses pembelajaran pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Penggunaan bahasa Indonesia lisan pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Penampilan guru dalam pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

. 

Rata-rata butir 5=T 2,86

 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6=U 4 
 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7=V 3,25

 

√

√

√

√

    √  

√  
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Nilai APKG II 

 

           100 

  

 
2,5 2,83 3,6 3,2 2,86 4 3,25

28    100 

 
22,24
28    100 79,43 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sirampog, 04 Mei 2012 

            Observer 

  

          Bambang Budi S. 

NIP. - 
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Lampiran 15 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pertemuan 1 Siklus II 
 

1. NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
2. NIM : 1402408057 
3. TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
4. KELAS : IV (empat) 
5. MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam 
6. WAKTU : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
7. TANGGAL : Selasa, 15 Mei 2012 

  

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pada 

pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Menata alat, media, dan sumber belajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Melaksanakan tugas harian kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1=P 3,5

 

1 2 3 4

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

model  pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD)

Memulai pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi dan lingkungan 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan 

lingkungan pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

yang logis pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Mengelola waktu pembelajaran secara efisien

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

 

3. Mengelola interaksi kelas dalam 

pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  2=Q 3,5

 

 

1 2 3 4

 

 

√

  √

√

    √

  √ 

  √



136 
 

 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Menangani pertanyaan dan respons siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan 

gerakan badan pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Memicu dan memelihara keterlibatan siswa

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Memantapkan penguasaan materi pembelajaran

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 

penuh pengertian dan sabar kepada siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Menunjukan kegairahan dalam mengajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  3=R 3,4

 

1 2 3 4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

  √ 

  √

  √ 
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tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

sehat dan serasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Membantu siswa menumbuhkan kelebihan dan 

kekurangannya pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Mengembangkan pemahaman konsep IPA 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Guru mengarahkan siswa untuk kerja 

kelompok sehingga siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan oleh guru melalui 

model kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rata-rata butir  4=S 3,2

 

 

1 2 3 4

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

√

√  

  √ 

  √ 

√  

    √
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Media yang digunakan memperjelas materi 

pelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menguasai konsep materi pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam 

kegiatan kelompok pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru memberi bimbingan kepada kelompok 

yang mengalami kesulitan pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 

belajar pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan penilaian pada akhir 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5=T 3,4

 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6=U 4 

 

 

1 2 3 4

 

√

√

√

    √

  √ 

      √
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Keefektifan proses pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

Penggunaan bahasa Indonesia lisan pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Penampilan guru dalam pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

 

Nilai APKG II 

 

 

         100 

 
3,5 3,5 3,4 3,2 3,4 4 3,5

28    100

24,5
28

   100 87,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7=V 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirampog, 15 Mei 2012 

            Observer 

 
Bambang Budi S. 

NIP - 

 

 

√

√

    √  

  √
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Lampiran 16 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan 2 Siklus II  
 

1. NAMA GURU/MAHASISWA : DEWI LISTIAWATI 
2. NIM : 1402408057 
3. TEMPAT MENGAJAR : SD Negeri Sridadi 04 Kab. Brebes 
4. KELAS : IV (empat) 
5. MATA PELAJARAN  : Ilmu Pengetahuan Alam 
6. WAKTU : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
7. TANGGAL : Jum’at, 18 Mei 2012 

 

PETUNJUK  

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian observer pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pada 

pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

Menata alat, media, dan sumber belajar pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Melaksanakan tugas harian kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

. 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1=P 4 

 

 

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

pada model  pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Memulai pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi dan lingkungan 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi dan lingkungan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Melaksanakan pembelajaran dalam urutan 

yang logis pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Mengelola waktu pembelajaran secara efisien

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

 

3. Mengelola interaksi kelas dalam 

pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) 

1 2 3 4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  2=Q 3,7

 

1 2 3 4

 

 

 

√

√

√

  √

√ 

√
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Memberi petunjuk dan penjelasan yang

berkaitan dengan isi pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif

tipe Student Teams Achievement Division

(STAD). 

Menangani pertanyaan dan respons siswa pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif

tipe Student Teams Achievement Division

(STAD). 

Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat

dan gerakan badan pada pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Memicu dan memelihara keterlibatan siswa

pada pelaksanaan model pembelajaran

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Memantapkan penguasaan materi

pembelajaran pada pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka 

penuh pengertian dan sabar kepada siswa 

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  3=R 3,8

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

√ 

√
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Division (STAD). 

Menunjukan kegairahan dalam mengajar 

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Membantu siswa menumbuhkan kelebihan 

dan kekurangannya pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Membantu siswa dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Mengembangkan pemahaman konsep IPA 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Guru mengarahkan siswa untuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir  4=S 3,4

 

 

1 2 3 4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

√

√  

√ 

  √ 

√ 

√  

  √
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kelompok sehingga siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan oleh guru melalui 

model kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Media yang digunakan memperjelas materi 

pelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Menguasai konsep materi pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam 

kegiatan kelompok pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Guru memberi bimbingan kepada kelompok 

yang mengalami kesulitan pada pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil 

belajar pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Melaksanakan penilaian pada akhir 

pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rata-rata butir 5=T 3,4 

 

 

1 2 3 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6=U 4 

 

√

√

√

  √

√ 

  √
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7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Keefektifan proses pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

Penggunaan bahasa Indonesia lisan pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Penampilan guru dalam pembelajaran pada 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7=V 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√ 

  √ 
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Nilai APKG II 

 

 

         100 

 

 
4 3,7 3,8 3,4 3,4 4 3,5

28    100

 
25,8
28    100 92 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirampog, 18 Mei 2012 

            Observer 

 
Bambang Budi S. 

NIP - 
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Lampiran 17 

PENJELASAN  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG2)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

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

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan    

sumberbelajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

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

 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak   

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas  

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses  

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 



148 
 

 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan  

oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk  

mulai belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( 

apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan,  

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual)  

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis  
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kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan  

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan  

(kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media  

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media 
Guru menggunakan satu media namun 
tidak sesuai dengan materi dan kebutuhan 
peserta didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak 
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Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang  

logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat  

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran  

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan  

tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

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

atau PR pada akhir pelajaran. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

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

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,   

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual,  

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi  

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak  

pengiring. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai  

berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 
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c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola. 

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

siswa terlibat secara optimal. 

 f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya 

tidak terjadi stagnasi. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu  

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang 

ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi  

pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam  

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang  

bertalian dengan isi pembelajaran. Penilaian perlu mengamati  

reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 
efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan  

dan komentar siswa.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / 
pendapat siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan 
/ pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 
siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 



153 
 

 

Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk  

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam  

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk  

gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang  

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan  

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon  

guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan  

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum,  

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan  

ini dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat 
rangkuman atau ringkasan atau meninjau 
ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar pada pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat,  

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon  

guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 
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c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

e. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan 

keadaan memang tidak menuntut dilakukannya tindakan 

dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 

4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga 

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai 

maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, 

atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut 

muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 

tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, 

sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang 

dilakukan itu.  

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada,  

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

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

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

  

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan  

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal  

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi  

kesulitan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  
 

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan 
terhadap siswa yang membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu 
temannya yang membutuhkan.  

 
*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang 

mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai 
maksimal (4). 

 
Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam  

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap  

siswa. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai  

berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

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

dalam belajar. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa  

menumbuhkan rasa percaya diri. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator : 5.1 Membimbing siswa membuktikan konsep IPA melalui    

pengalaman langsung terhadap objek yang dipelajari. 

penjelasan : Pembelajaran IPA melalui pengalaman langsung merupakan                             

kecenderungan pembelajaran IPA mengingat tahap     

perkembangan kognitif siswa yang masih operasional konkret. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Mengajar dengan ceramah (ekspositori) saja. 
Ceramah yang diikuti dengan pembuktian apa 
yang diceramahkan 
Guru membimbing siswa dalam kegiatan 
pengamatan, percobaan secara berkelompok/ 
perorangan. 
Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan 
guru 

   

Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar  

dengan berbagai kegiatan 

Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam  

pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga  interaksi  

menjadi meningkat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara 

perorangan. 

b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara 

berkelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

d. Siswa melakukan diskusi kelas. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 
Indikator : 5.3 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

Penjelasan : Pemahaman konsep IPA siswa menjadi lebih baik apabila konsep  

itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 
 

Guru memberi contoh penerapan konsep 
Guru mendorong siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 
Satu atau dua orang siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 
Lebih dari dua orang siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 

 

Indikator      : 5.4 Menampilkan penguasaan IPA 

Penjelasan      : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh calon guru. Materi  

pokok dalam IPA dapat berupa konsep, prinsip, teori dan  

hukum. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Sebagian besar materi yang diajarkan 
salah 
Separuh materi yang diajarkan salah. 
Sebagian besar materi yang diajarkan 
benar. 
Seluruh materi yang diajarkan benar. 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD . 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan  

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses  

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian  
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sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan 
tugas kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 
yang ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 
yang ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui  

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai 
dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan.

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru pada pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam  

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses  

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 
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d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya 

ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, 

bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam  

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-

kata daerah atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa,  

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik  

dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara  

seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan  

kembali. 
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Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 
berbahasa tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan 
berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan 
memperbaiki kesalahan berbahasa 
temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa 
sendiri.

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan   

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai   

maksimal (4). 
 

Indikator     : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara  

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar,  

dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 18 

Skor Perkembangan Individu dan Penghargaan dalam Kelompok Siklus I 
 

Anggota Tim 
  POIN KEMAJUAN TIM 

KELOMPOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 30 20 30 30 30 20 20 20 20 30 30 
B 30 30 20 30 30 20 20 20 30 30 30 
C 20 20 20 30 20 30 20 20 30 30 30 
D 30 20 20 20 20 30 30 20 20 20 20 
E - - - - 20 5 - - - - - 

Total Skor Tim 110 90 90 110 120 105 90 80 100 120 110 
Nilai Rata-rata 27,5 22,5 22,5 27,5 24 21 22,5 20 25 30 27,5 

Penghargaan Tim S H H S H H H H H S S 
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Lampiran 19 

Skor Perkembangan Individu dan Penghargaan dalam Kelompok Siklus II 
 

Anggota Tim 
POIN KEMAJUAN TIM 

KELOMPOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 30 20 20 30 20 30 30 30 30 10 10 
B 30 20 30 5 30 20 30 30 20 20 30 
C 20 20 30 20 20 10 20 30 30 20 20 
D 10 20 30 30 20 30 30 30 30 20 20 
E - - - - 30 30 - - - - - 

Total Skor Tim 90 80 110 85 120 120 110 120 110 70 80 
Nilai Rata-rata 22,5 20 27,5 21,5 24 24 27,5 30 27,5 17,5 20 

Penghargaan Tim H H S H H H S S S H H 
 

 

 

 

 



165 
 

 

Lampiran 20 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS 1 

 

                     Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Sridadi 04 

                     Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

                     Kelas/Semester : IV/II 

                     Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

  

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

11.1  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

 

C. Indikator 

1. Memberi contoh berbagai jenis sumber daya alam di Indonesia. 

2. Menggolongkan benda menurut asalnya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa dapat menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. 

2. Melalui model kooperatif tipe STAD siswa dapat menyebutkan macam-

macam sumber daya alam. 

3. Dengan model kooperatif tipe STAD siswa dapat menggolongkan benda 

menurut asalnya. 
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E. Karakter siswa yang diharapkan 

- Aktif 

- Disiplin 

- Tekun 

- Kreatif 

- Tanggung Jawab 

 

F. Materi Pembelajaran 

Sumber Daya Alam 

1. Pengertian 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. 

Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan kesejahteraannya.  

2. Macam-macam sumber daya alam 

a. Berdasarkan jenisnya: 

1. Sumber daya alam hayati 

adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber 

daya alam hayati dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan.  

2. Sumber daya alam nonhayati 

adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. 

Contohnya antara lain: tanah, sinar matahari, batu bara dan air. 

b. Berdasarkan sifatnya,: 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. 

Contoh: air, udara,  hewan dan tumbuhan. 

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara 

terus menerus. 

Contoh: minyak bumi, batu bara, gas alam dan bahan tambang. 

3. Pengelompokkan benda berdasarkan asalnya. 

1. Benda yang berasal dari tumbuhan : 
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a. Bahan pangan  

Berbagai makanan berasal dari tumbuhan. Nasi dibuat dari beras, 

beras berasal dari padi. Roti dibuat dari terigu, terigu berasal dari biji 

gandum. Kecap, tahu, tempe, dan oncom berasal dari kedelai. Cokelat 

berasal dari biji cokelat. Permen dibuat dari gula, gula berasal dari 

tebu. Agar-agar berasal dari rumput laut.  

b. Bahan sandang 

Kain katun terbuat dari serat kapas. Serat kapas berasal dari buah 

kapas. Berbagai kasur, bantal, dan guling diisi dengan kapuk. Kapuk 

berasal dari buah kapuk. 

c. Peralatan rumah tangga 

Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan untuk 

membuat peralatan rumah tangga adalah kayu. Kayu dipotong dan 

dihaluskan menjadi balok dan papan. Balok dan papan digunakan 

untuk membuat kusen, pintu, meja, kursi, lemari, dan patung. Kayu 

juga menjadi bagian penting untuk membuat gagang pisau.  

d. Produk kesehatan dan perawatan tubuh 

Obat tradisional disebut juga dengan jamu. Jamu dibuat dari 

berbagai tanaman obat, misalnya kencur, jahe, kunyit, kumis kucing, 

dan pece (mengkudu). Berbagai produk perawatan tubuh 

menggunakan sari tumbuhan sebagai bahan utamanya. Sampo dibuat 

dari sari lidah buaya, orang aring, kelapa, dan kemiri. Sabun mandi 

dibuat dari sari lidah buaya, apel, dan bunga mawar. 

2. Benda yang berasal dari hewan : 

a. Bahan pangan  

Hewan memberikan bahan makanan yang lezat, misalnya 

daging, telur, dan susu. Keju merupakan produk olahan susu. Daging 

berasal dari ayam, sapi, kambing, kerbau, dan ikan. Telur berasal dari 

ayam, bebek, dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi dan kambing. 

b. Bahan sandang 
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Kain sutera berasal dari serat kepompong ulat sutera. Wol 

berasal dari serat rambut (bulu) domba. Kulit sapi, kerbau, ular, dan 

buaya mempunyai harga yang tinggi. Kulit hewan-hewan itu dapat 

dibuat menjadi jaket, pelapis sofa, dan jok mobil, sepatu, dan tas. 

c. Produk kesehatan 

Berbagai bagian tertentu dari tubuh hewan dipercaya merupakan 

obat mujarab. Ada yang memanfaatkan bisa ular sebagai obat. Ada 

pula yang percaya bahwa susu kuda liar dapat dapat membuat tubuh 

kuat. Daging biawak diolah sebagai obat penyakit kulit. 

3. Benda yang berasal dari bahan alam tak hidup : 

a. Bahan bangunan 

Batu bata dan genteng dibuat dari tanah liat. Pasir berasal dari 

hancuran batuan. Semen dibuat dari batu kapur dan hancuran batuan 

lain. Tiang besi dibuat dari logam besi. Lampu dibuat dari gelas (kaca). 

b. Peralatan rumah tangga 

Saat ini, bahan yang sering digunakan untuk membuat berbagai 

peralatan rumah tangga adalah plastik. Plastik berasal dari bahan kimia 

buatan yang diolah dari pabrik. Berbagai benda dari plastik antara lain 

ember, sendok plastik, sedotan, dan kantong plastik. Berbagai benda 

dibuat dari berbagai bahan alam. Sendok dan garpu dibuat dari logam 

besi. Panci dan wajan dibuat dari logam alumunium. 

 

G. Metode Pembelajaran 

1. Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Penugasan 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memberikan salam. 

2. Guru mengadakan pengelolaan kelas (mempresensi siswa dan mengatur 

tempat duduk). 

3. Guru menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

4. Guru mengadakan apersepsi, misalnya : 

“Anak-anak, tahukah kalian meja dan kursi di dalam kelas terbuat dari 

apa? Berasal dari apakah kayu itu? Dari mana kita mendapatkan kayu itu? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Eksplorasi  

a. Guru menunjukkan gambar contoh-contoh jenis sumber daya alam. 

b. Guru bertanya dengan siswa nama-nama sumber daya alam tersebut. 

c. Guru menjelaskan tentang macam-macam sumber daya alam. 

d. Guru membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 5 siswa secara 

heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb). 

2. Elaborasi  

a. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakan LKS. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang sudah 

menguasai materi untuk menjelaskan pada anggota kelompokknya 

sampai anggota dalam kelompok juga memahami materi tersebut. 

c. Masing-masing kelompok mempresentasikan  hasil kerja 

kelompoknya. 

d. Guru memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Konfirmasi 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 

b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 
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c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

1. Guru memberikan tes tertulis (kuis). 

2. Guru menutup pelajaran. 

3. Tindak lanjut 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 15 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Baik. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 20 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Hebat. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Super. 

 

Pertemuan II  

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memberikan salam. 

2. Guru mengadakan pengelolaan kelas (mempresensi siswa dan mengatur 

tempat duduk). 

3. Guru menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

4. Guru mengadakan apersepsi, misalnya : 

“Anak-anak, apa pengertian sumber daya alam itu? Coba sebutkan 

macam-macam sumber daya alam apa saja? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Eksplorasi  

a. Guru menunjukkan gambar contoh-contoh jenis sumber daya alam 

yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. 

b. Guru bertanya dengan siswa nama-nama sumber daya alam tersebut. 

c. Guru menjelaskan tentang pengelompokkan sumber daya alam 

berdasarkan asalnya. 

d. Guru membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 5 siswa secara 

heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb). 
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2. Elaborasi  

a. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakan LKS. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang sudah 

menguasai materi untuk menjelaskan pada anggota kelompokknya 

sampai anggota dalam kelompok juga memahami materi tersebut. 

c. Masing-masing kelompok mempresentasikan  hasil kerja 

kelompoknya. 

d. Guru memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Konfirmasi 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 

b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

1. Guru memberikan tes tertulis (kuis). 

2. Guru menutup pelajaran. 

3. Tindak lanjut 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 15 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Baik. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 20 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Hebat. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Super. 

 

I. Media dan Sumber bahan 

1. Media : Gambar jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Sumber bahan : 

a. Buku Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Rositawaty, S. 2008. 

Jakarta : Pusat Perbukuan. Halaman 170. 
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b. Buku Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Haryanto. 2004. Jakarta : 

Erlangga. Halaman 207. 

 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : Soal Essay  

4. Alat penilaian : 1. LKS (terlampir) 

3. Tes Individu 

 

 

          Sirampog,  01 Mei 2012 

Guru Pamong,   Praktikan, 

                                                                 

Bambang Budi S.  Dewi Listiawati 

NIP -  NIM  1402408057 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok : Sumber daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Sebutkan pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya, serta 

berilah contoh dari masing-masing sumber daya alam tersebut! 

 
No. Sumber Daya Alam Contoh 

1.  Berdasarkan jenisnya a. …………………………. a.  …………….. 

b.  …………….. 

c.  …………….. 

b. ……………………….... a.  …………….. 

b.  …………….. 

c.  …………….. 

2. Berdasarkan sifatnya a. ………………………… a. …………….. 

b. …………….. 

c. …………….. 

b. …………………………. a. …………….. 

b. …………….. 

c. …………….. 
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Kunci Jawaban LKS 

Pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya disertai contoh. 

 
No. Sumber Daya Alam Contoh 

1.  Berdasarkan jenisnya a. Sumber daya alam hayati a. Mikroorganisme 

b. Hewan 

c. Tumbuhan 

b. Sumber daya alam 

nonhayati 

a. Sinar matahari 

b. Udara 

c. Tanah 

2. Berdasarkan sifatnya a. Sumber daya alam yang 

dapat diperbarui 

a. Air 

b. Hewan 

c. Tumbuhan 

b. Sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui 

a. Minyak bumi 

b. Batu bara 

c. Gas alam 
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Kartu bahan kuis pertanyaan untuk anggota kelompok. 

Kerjakanlah soal dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

2. Apa kegunaan sumber daya alam bagi manusia? 

3. Sebutkan jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya! 

4. Sebutkan sumber daya alam berdasarkan sifatnya! 

5. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? 

6. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? 

7. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam hayati! 

8. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam nonhayati! 

9. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui! 

10. Sebutkan 3 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 
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Kunci Jawaban Kuis 

1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. 

2. Sumber daya alam berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. 

3. Sumber daya alam hayati dan nonhayati. 

4. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 

5. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk 

hidup. 

6. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang 

akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. 

7. Sapi, kerbau,dan ayam. 

8. Sinar matahari, udara, dan tanah. 

9. Air, hewan, dan tumbuhan. 

10. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 

 
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

   Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi pokok : Sumber Daya Alam 

Waktu : 15 menit 
[  

Nama Kelompok      : 

Anggota Kelompok  : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Kelompokkan benda-benda di bawah ini sesuai dengan asalnya ! 

a. Daging f.  Kecap  k.  Ember  p.  Sendok plastik  

b. Nasi g.  Sepatu  l.   Susu  q.  Pasir 

c. Batu bata h.  Jaket m.  Kasur  r.  Tas 

d. Kursi i.  Bantal n.   Tahu  s.  Guling 

e. Genting j.  Telur o.   Lemari  t.  Kantong plastik 

 

No. Asal Bahan Pangan Bahan Sandang 
Peralatan 

Rumah Tangga 

Bahan 

Bangunan 

1. 

 

Tumbuhan  …………… 

    …………… 

    …………… 

   ……………. 

   ……………. 

   ……………. 

  ……………. 

  ……………. 

  ……………. 

 
    _______ 

2. 

 

 

Hewan    ……………. 

   ……………. 

   ……………. 

  …………….. 

  …………….. 

  …………..… 

  

    _______ 

 

 

    _______ 

3. 

 

 

Bahan tak 

hidup 

 

 

       _______ 

 

 
 

        ________ 

  …………… 

  …………… 

  …………… 

  …………. 

  …………. 

  …………. 
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Kunci Jawaban LKS 

Benda-benda berdasarkan asalnya 

No. Asal Bahan Pangan Bahan Sandang 
Peralatan 

Rumah Tangga 

Bahan 

Bangunan 

1. 

 

Tumbuhan 

 

 

Nasi 

Kecap 

Tahu 

Bantal 

Kasur 

 Guling 

Kursi 

Lemari 

………… 

 

    _______ 

2. 

 

 

Hewan Daging 

Telur 

Susu 

Jaket 

Tas 

Sepatu 

  

    _______ 

 

 

    _______ 

3. 

 

 

Bahan tak 

hidup 

 

 
       _______ 

 

 
 

        ________ 

Ember 

Sendok plastik 

Kantong plastik 

Batu bata 

Genting 

Pasir 
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Lampiran 21 

Kisi-Kisi Soal Siklus I 

Satuan Sekolah : SD Negeri Sridadi 04      Kelas/smt  : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam       Penyusun  : Dewi Listiawati 

Materi    : Sumber Daya Alam      

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi dan masyarakat. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Jenjang Kemampuan JBS C1 C2 C3 
11.1 Menjelaskan hubungan 
antara sumber daya alam dengan 
lingkungan 

1. Siswa dapat mendefinisikan          
pengertian sumber daya alam PG 1   1 

2. Siswa dapat mendefinisikan   
pengertian sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbarui 

PG 5   1 

3. Siswa dapat mengidentifikasi 
sumber daya alam berdasarkan 
sifatnya 

PG 2   1 

4. Siswa dapat mengklasifikasi 
sumber daya alam berdasarkan 
asalnya 

PG 3, 7, 12, 
13, 18   

 

4 

5. Siswa dapat mengklasifikasi 
contoh sumber daya alam hayati, PG  4, 6, 8, 10  4 
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sumber daya alam yang dapat 
diperbarui, dan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbarui 

6. Siswa dapat mendefinisikan sifat 
sumber daya alam PG 9   1 

 7. Siswa dapat mengidentifikasi 
asal benda PG  11, 14, 15, 

16  4 

 8. Siswa dapat mengidentifikasi 
pengertian sumber daya alam 
hayati 

PG 17   1 

 9. Siswa dapat mengidentifikasi 
kegunaan kulit hewan PG  19  1 

 10. Siswa dapat mengidentifikasi 
bahan dasar dari kertas PG  20  1 

 

Jumlah 
 

PG 10 10  20 

 

Keterangan : 
C1 = Pengetahuan 
C2 = Pemahaman 
C3 = Penerapan  
PG = Pilihan Ganda 
JBS = Jumlah Butir Soal 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 

                     Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Sridadi 04 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

                     Kelas/Semester : IV/II 

                     Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

   

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

11.2  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia dengan 

menggunakan sumber daya alam, misalnya kertas dari kayu, pakaian dari 

kapas. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bahan dasar suatu benda 

siswa dapat menjelaskan bahan dasar kertas. 

2. Dengan model kooperatif tipe STAD siswa dapat menjelaskan proses 

pembuatan kertas. 

3. Melalui gambar siswa dapat menyebutkan bahan-bahan pembuatan roti. 

4. Dengan model kooperatif tipe STAD siswa dapat menjelaskan bahan dasar 

suatu benda. 
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E. Karakter siswa yang diharapkan 

- Aktif 

- Disiplin 

- Tekun 

- Kreatif 

- Tanggung Jawab 

 

F. Materi Pembelajaran 

Proses pembuatan benda 

1. Kertas berasal dari kayu 

Kertas dibuat dari selulosa. Selulosa adalah zat serat yang berasal dari 

tumbuhan. Selulosa banyak terkandung dalam batang berkayu. Setelah 

potongan kayu dikupas kulitnya, kayu dicampur dengan bahan kimia 

menjadi pulp (bubur kayu). Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih untuk 

menghasilkan kertas putih. Kemudian, pulp dicampur dan dikocok dengan 

air. Dalam tahap itu, berbagai bahan lain ditambahkan untuk meningkatkan 

mutu kertas. 

Akhirnya, berbagai bahan yang telah tercampur tadi dimasukkan ke 

dalam mesin pembuat kertas. Pengisap dalam mesin pembuat kertas 

membuang kelebihan air sehingga menjadi bahan berbentuk lembaran. 

Lembaran yang masih basah ini digilas untuk menghasilkan kertas yang 

sempurna. 

2. Roti berasal dari gandum 

Roti dibuat dari campuran terigu, air, ragi, dan gula pasir. Ragi adalah 

bahan yang dapat mengembangkan adonan (campuran bahan-bahan itu). 

Gula pasir berasal dari sari batang tebu yang dipadatkan. Tepung terigu 

berasal dari biji gandum yang dihancurkan. Gandum adalah tumbuhan 

berbiji yang mirip dengan padi. Jadi, setelah dikupas, biji gandum digiling 

dan dihancurkan menjadi tepung gandum atau terigu. 

3. Nasi berasal dari padi 

Nasi dibuat dari beras yang dimasak dengan air mendidih. Beras 

berasal dari biji padi yang dikupas kulitnya. Jika ditelusuri prosesnya, biji 
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padi dirontokkan dari batang padi. Biji padi yang masih terbungkus kulit ini 

disebut gabah. Gabah dimasukkan dalam mesin pengupas menjadi beras. 

Beras siap dimasak dengan air menjadi nasi. 

4. Bahan sandang berasal dari kapas, wol, sutera. 

Tekstil (bahan sandang) dapat dibuat dari berbagai bahan, yaitu kapas, 

wol, dan sutera. Kapas, wol, dan sutera diperoleh dari tumbuhan dan hewan. 

Kapas berasal dari buah kapas. Wol berasal dari rambut domba. Sutera 

berasal dari kepompong ulat sutera. Buah kapas, wol, dan kepompong 

merupakan kumpulan serat. Serat kapas, wol, dan kepompong dipintal 

dengan alat pintal menjadi gulungan benang. Benang-benang tersebut 

ditenun menjadi lembaran kain atau bahan sandang (tekstil). Setiap jenis 

bahan sandang mempunyai ciri tertentu. Bahan dari kapas amat nyaman 

digunakan di daerah tropis, seprti di Indonesia. Bahan sandang dari kapas 

biasa disebut kain katun. Bahan dari wol cocok digunakan di daerah dingin, 

misalnya di daerah pegunungan dan di daerah Eropa. 

 

G. Metode Pembelajaran 

1. Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Penugasan 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memberikan salam. 

2. Guru mengadakan pengelolaan kelas (mempresensi siswa dan mengatur 

tempat duduk). 

3. Guru menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

4. Guru mengadakan apersepsi, misalnya : 

“Anak-anak, taukah kalian kegunaan kertas? Dari manakah  asal kertas 

tersebut? 
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5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. 

 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan tentang bahan dasar kertas. 

b. Guru menunjukkan gambar bahan-bahan yang digunakan untuk 

membuat roti. 

c. Guru bertanya kepada siswa bahan-bahan apa saja yang ada dalam 

gambar tersebut. 

d. Guru menjelaskan proses pembuatan roti. 

e. Guru membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 4-5 siswa 

secara heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb). 

2. Elaborasi  

a. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakan LKS. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang sudah 

menguasai materi untuk menjelaskan pada anggota kelompokknya 

sampai anggota dalam kelompok juga memahami materi tersebut. 

c. Masing-masing kelompok mempresentasikan  hasil kerja 

kelompoknya. 

d. Guru memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Konfirmasi 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 

b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

1. Guru memberikan tes tertulis (kuis). 

2. Guru menutup pelajaran. 

3. Tindak lanjut 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 15 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Baik. 
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Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 20 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Hebat. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Super. 

 

Pertemuan II  

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memberikan salam. 

2. Guru mengadakan pengelolaan kelas (mempresensi siswa dan mengatur 

tempat duduk). 

3. Guru menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

4. Guru mengadakan apersepsi, misalnya : 

“Anak-anak, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat roti? 

Bagaimana proses pembuatan roti? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Eksplorasi  

a. Guru menunjukkan contoh gambar nasi dan bahan sandang seperti 

kapas, wol, dan sutera. 

b. Guru menjelaskan tentang asal dari nasi dan bahan sandang tersebut. 

c. Guru membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 4-5 siswa 

secara heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb). 

2. Elaborasi  

a. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakan LKS. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang sudah 

menguasai materi untuk menjelaskan pada anggota kelompokknya 

sampai anggota dalam kelompok juga memahami materi tersebut. 

c. Masing-masing kelompok mempresentasikan  hasil kerja 

kelompoknya. 

d. Guru memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok. 
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3. Konfirmasi 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 

b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

1. Guru memberikan tes tertulis (kuis). 

2. Guru menutup pelajaran. 

3. Tindak lanjut 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 15 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Baik. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 20 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Hebat. 

Tim yang memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 akan diberi piagam 

penghargaan sebagai Tim Super. 

 

I. Media dan Sumber bahan 

1. Media : Gambar bahan-bahan pembuatan roti dan bahan sandang. 

2. Sumber bahan : 

a. Buku IPA Jilid 4 Untuk Sekolah Dasar Kelas 4. Gordo Mikrodo, dkk. 

2006. Jakarta : Erlangga. Halaman 140. 

b. Buku Sains Untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Haryanto. 2004. Jakarta : 

Erlangga. Halaman 212. 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : Soal Essay  

4. Alat penilaian : 1. LKS (terlampir) 

2.  Tes Individu 
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          Sirampog, 03 Mei 2012 

Guru Pamong,   Praktikan, 

                                                                 

Bambang Budi S.  Dewi Listiawati 

NIP -  NIM  1402408057 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok : Sumber daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Jelaskan proses pembuatan kertas dan roti pada kolom di bawah ini! 

 
No. Bahan 

 
Proses Pembuatan 

1. 
 

Kertas a. ………………………………………………........... 
b. ……………………………………………………... 
c. ……………………………………………………... 
d. ……………………………………………………... 
e. ……………………………………………………... 

 
 

2. Roti a. ……………………………………………………… 
b. ……………………………………………………… 
c. ……………………………………………............... 
d. ……………………………………………............... 
e. ……………………………………………………… 
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Kunci Jawaban LKS 

Proses pembuatan kertas dan roti. 
 

No. Bahan 
 

Proses Pembuatan 

1. 
 

Kertas a. Potongan kayu dikupas kulitnya. 
b. Kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. 
c. Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih. 
d. Pulp dicampur dan dikocok dengan air. 
e. Bahan yang sudah tercampur dimasukkan dalam 

mesin pembuat kertas. 
 

2. Roti a. Campur tepung terigu dan ragi lalu aduk. 
b. Tambahkan telur dan margarin sambil di aduk hingga 

rata. 
c. Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil di aduk 

hingga merata. 
d. Tuangkan adonan pada loyang. 
e. Panggang adonan dalam oven panas selama 45 menit 

hingga roti matang. 
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Kartu bahan kuis pertanyaan untuk anggota kelompok. 

Kerjakanlah soal dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Zat serat yang berasal dari tumbuhan disebut ..... 

2. Istilah pulp artinya ….. 

3. Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan ….. 

4. Pengisap dalam mesin pembuat kertas dapat membuang ….. 

5. Untuk menghasilkan kertas yang sempurna, maka lembaran yang masih basah 

harus ….. 

6. Tepung terigu, air, ragi, dan gula merupakan bahan untuk membuat ….. 

7. Bahan yang dapat mengembangkan adonan disebut ….. 

8. Gula pasir berasal dari ….. 

9. Tepung terigu berasal dari …. 

10. Tumbuhan biji yang mirip dengan padi disebut …. 
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Kunci Jawaban Kuis 

1. Selulosa 

2. Bubur kayu 

3. Kertas putih 

4. Kelebihan air 

5. Digilas  

6. Roti  

7. Ragi 

8. Sari batang tebu 

9. Gandum  

10. Biji gandum yang dihancurkan 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi pokok : Sumber Daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 

Nama Kelompok      : 

Anggota Kelompok  : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Hubungkan benda-benda dibawah ini dengan asal benda tersebut. 

Gunakan anak panah seperti contoh. 

 

Tepung terigu Padi 

Wol Ayam  

Beras Sapi 

Gula pasir Rambut domba 

Telur Kedelai  

Kapas Sapi 

Tempe Tebu 

Susu Buah kapas 

Kertas Kepompong  

Sutera Kayu 
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Kunci Jawaban LKS 

Benda-benda berdasarkan asalnya. 
 

Tepung terigu Padi 

Wol Ayam  

Beras Gandum 

Gula pasir Rambut domba 

Telur Kedelai  

Kapas Sapi 

Tempe Tebu 

Susu Buah kapas 

Kertas Kepompong  

Sutera Kayu 
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Lampiran 23  

Kisi-Kisi Pembelajaran IPA 

Satuan Sekolah : SD Negeri Sridadi 04      Kelas/smt  : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam       Penyusun  : Dewi Listiawati 

Materi    : Proses Pembuatan Benda      

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 
 

Kompetensi Dasar 
 Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Jenjang Kemampuan 
 JBS C1 C2 C3 

 
11.2 Menjelaskan hubungan antara 

sumber daya alam dengan 
teknologi yang digunakan 

 

1. Siswa dapat mengidentifikasi asal 
kertas PG  1  1 

2. Siswa dapat mengidentifikasi proses 
pembuatan kertas PG  2, 3, 4, 

5, 6  5 

3. Siswa dapat mengidentifikasi benda 
yang terbuat dari terigu, air dan gula PG 7   1 

4. Siswa dapat mengidentifikasi asal 
benda PG 8, 10, 

12 
14, 15, 
16, 17  7 

5. Siswa dapat mengidentifikasi bahan 
untuk mengembangkan adonan PG 9   1 

6. Siswa dapat mengidentifikasi bahan 
pembuatan roti PG  11  1 
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7. Siswa dapat mengidentifikasi nama 
biji padi yang masih terbungkus oleh 
kulit 

PG 13   1 

8. Siswa dapat mengidentifikasi daerah 
yang cocok untuk memakai bahan wol PG  18  1 

9. Siswa dapat mengidenifikasi nama 
bahan sandang dari kapas PG  19  1 

10. Siswa dapat mengidentifikasi bahan 
yang memiliki harga lebih mahal PG 20   1 

Jumlah  7 
 

13 
 

 20 

 

Keterangan : 
C1 = Pengetahuan 
C2 = Pemahaman 
C3 = Penerapan  
PG = Pilihan Ganda 
JBS   = Jumlah Butir Soal 



 
 

 
 

Lampiran 24  

Soal Tes Pratindakan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber Daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 

Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang 

benar ! 

1. Pernyataan yang benar mengenai sumber daya alam adalah …. 

a. makhluk hidup yang hidup di alam 

b. segala sesuatu yang berasal dari alam 

c. teknologi yang terkait dengan alam 

d. kehidupan yang berasal dari alam  

 
2. Sumber daya alam terdiri dari …. 

a. tumbuhan dan hewan 

b. tumbuhan dan manusia 

c. tumbuhan, hewan, dan manusia 

d. tumbuhan, hewan dan bahan alam 

 
3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya …. 

a. hutan  

b. air 

c. hewan 

d. batu bara  
 

4. Salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah … 

a. mineral  

b. batu bara 

c. emas 

d. tumbuhan  
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5. Peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor saat ini biasanya berasal 

dari …. 

a. besi  

b. baja 

c. alumunium 

d. perak  

 
6. Berikut ini yang termasuk ke dalam hasil sumber daya alam hayati yang dapat   

diperbarui adalah …. 

a. kursi  

b. plastik 

c. minyak tanah 

d. batu bara  

 
7. Daging, susu, dan telur merupakan sumber daya alam yang berasal dari …. 

a. kucing dan kerbau  

b. ayam dan sapi 

c. ular dan harimau 

d. kuda dan kerbau 

 
8. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya …. 

a. minyak bumi  

b. air 

c. hutan 

d. hewan  
 

9. Jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya adalah …. 

a. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

c. Sumber daya alam makhluk hidup 

d. Sumber daya alam hayati 

 
10. Genteng berasal dari …. 

a. tanah liat  
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b. tanah pasir 

c. tanah humus 

d. tanah kapur 

11. kursi yang baik berasal dari kayu …. 

a. kelapa 

b. mahoni 

c. karet 

d. jati 

 
12. Bahan berikut ini yang berasal dari hewan adalah …. 

a. kayu  

b. kulit 

c. kapas 

d. pasir 

 
13. Kertas terbuat dari …. 

a. kayu  

b. batu bata 

c. tanah 

d. daun  
 

14. Berikut ini makanan yang bukan merupakan hasil pengolahan Bioteknologi 

adalah …. 

a. keju 

b. tahu 

c. tempe 

d. tape 

 
15. Serat untuk membuat kertas adalah serat …. 

a. rami 

b. kapas 

c. selulosa 

d. pulp 
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16. Tepung terigu berasal dari biji …. 

a. sawit  

b. sagu 

c. kurma 

d. gandum 

 
17. Bahan yang dapat mengembangkan adonan disebut …. 

a. lada  

b. ragi 

c. tepung 

d. gula 

 
18. Biji padi yang masih terbungkus oleh kulit disebut …. 

a. beras 

b. benih 

c. gabah 

d. bekatul 
 

19. Gula terbuat dari tanaman …. 

a. tebu  

b. kunyit 

c. cengkeh 

d. jagung 

 
20. Bulu (rambut) domba dapat dimanfaatkan untuk membuat …. 

a. sutera  

b. kapas 

c. tas 

d. wol 
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Lampiran 25 

Soal Siklus I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber Daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 
 

Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang 

benar ! 

 
1. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut …. 

a. sumber daya alam 

b. kekayaan alam 

c. sumber hidup 

d. alam sekitar  
 

2. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya adalah … 

a. sumber daya alam hayati 

b. sumber daya alam hewan 

c. sumber daya alam nonhayati 

d. sumber daya alam yang dapat diperbarui 
 

3. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi …. 

a. logam dan bukan logam 

b. alam dan buatan 

c. hayati dan non hayati 

d. darat dan air  

4. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam hayati adalah …. 

a. minyak bumi, batu bara, dan gas bumi 

b. udara, air, dan batu bara 

c. besi, tembaga, dan kapur 

d. rumput, rotan dan hewan ternak 
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5. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah …. 

a. sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus 

b. sumber daya alam yang berasal dari hewan 

c. sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan 

d. sumber daya alam yang dapat berkembangbiak 
 

6. Makanan, benang wol, daging, dan kayu termasuk dalam sumber daya alam …. 

a. hayati dan tidak dapat diperbarui 

b. non hayati dan dapat diperbarui 

c. hayati dan dapat diperbarui 

d. non hayati dan dapat diperbarui 
 

7. Daging, susu, dan telur merupakan sumber daya alam yang berasal dari …. 

a. kuda dan kerbau  

b. sapi dan ayam 

c. ular dan harimau 

d. kucing dan ikan  
 

8. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah …. 

a. minyak bumi  

b. batu bara 

c. air 

d. gas alam  
 

9. Bahan sandang seperti kasur, bantal, dan guling diisi dengan …. 

a. batu  

b. kapuk 

c. serbuk kayu 

d. pasir 
 

10. Salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah …. 

a. batu bara  

b. hewan 

c. tanah 

d. tumbuhan  



202 
 

 

11. Peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor saat ini biasanya berasal 

dari …. 

a. besi  

b. baja 

c. perak 

d. alumunium  
 

12. Kursi yang baik berasal dari kayu …. 

a. karet  

b. jati 

c. kelapa 

d. mahoni  
 

13. Bahan pembuat roti yang berasal dari hewan adalah …. 

a. keju  

b. gula 

c. telur 

d. ragi  
 

14. Bahan perabot seperti kursi, meja dan lemari berasal dari hasil sumber daya 

alam ….. 

a. hewan  

b. tumbuhan 

c. tanah 

d. sungai  

 
15. Benda yang terbuat dari sumber daya alam yang hidup adalah …. 

a. lemari kayu  

b. emas 

c. tas kulit 

d. besi  

16. Genteng yang baik berasal dari … 

a. tanah kapur  

b. tanah liat 
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c. tanah humus 

d. tanah pasir  
 

17. Sumber daya alam hayati adalah …. 

a. sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup 

b. sumber daya alam yang habis jika dipakai terus-menerus 

c. sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup 

d. sumber daya alam yang yang dapat berkembangbiak 
 

18. Bahan pangan nasi berasal dari ... 

a. ubi  

b. jagung 

c. singkong 

d. padi 
 

19. Kulit sapi, kerbau, ular, dan buaya dapat dibuat menjadi …. 

a. kursi   

b. jaket  

c. lemari 

d. pakaian  
 

20. Bahan dasar kertas diambil dari …. 

a. serat kayu  

b. kapas 

c. sutera 

d. plastik  
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi 
 

1. a 

2. d 

3. c 

4. d 

5. a 

6. c 

7. c 

8. c 

9. b 

10. a 

11. d 

12. b 

13. c 

14. b 

15. c 

16. a 

17. a 

18. d 

19. b 

20. a  
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Lampiran 26 

Soal Tes Siklus II 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IV/II  

Materi Pokok : Sumber Daya Alam 

Waktu : 15 menit 

 

Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang 

benar !  

 
1. Kertas terbuat dari …. 

a. daun 
b. kayu 
c. plastik 
d. alumunium 

 
2. Serat untuk membuat kertas adalah …. 

a. rami 
b. kapas 
c. selulosa 
d. pulp  

 
3. Pada proses pembuatan kertas, setelah potongan kayu dikupas kulitnya kayu 

dicampur dengan …. 
a. bahan kimia 
b. air 
c. tanah 
d. pasir 
 

4. Pulp (bubur kayu) dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan …. 
a. kertas kotor 
b. kertas putih 
c. kertas buram 
d. kertas yang tipis 

 
5. Pengisap dalam mesin pembuat kertas dapat membuang …. 

a. serat kayu 
b. bahan kimia 
c. sisa-sisa pengolahan 
d. kelebihan air 
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6. Untuk menghasilkan kertas yang sempurna, maka lembaran yang basah harus 
…. 
a. digilas 
b. dibiarkan 
c. dikeringkan 
d. dihancurkan  
 

7. Tepung terigu, air, ragi, dan gula pasir merupakan bahan pembuat …. 
a. tempe  
b. tahu 
c. roti 
d. lemper  

 
8. Gula terbuat dari tanaman …. 

a. tebu  
b. cengkeh 
c. kunyit 
d. jagung 

 
9. Bahan untuk mengembangkan adonan disebut …. 

a. lada  
b. tepung 
c. gula 
d. ragi  
 

10. Tepung terigu terbuat dari biji …. 
a. gandum  
b. kurma 
c. sagu 
d. sawit  

 
11. Bahan utama pembuatan roti adalah …. 

a. air  
b. ragi 
c. tepung terigu 
d. gula  

 
12. Beras berasal dari …. 

a. biji jagung  
b. biji padi 
c. biji kedelai 
d. biji kacang  

 
13. Biji padi yang masih terbungkus oleh kulit disebut …. 

a. benih  
b. gabah 
c. bekatul 
d. beras  
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14. Kapas, wol, dan sutera diperoleh dari …. 
a. tumbuhan dan plastik  
b. plastik dan hewan 
c. hewan dan karet 
d. tumbuhan dan hewan  

 
15. Kapas berasal dari …. 

a. rambut domba  
b. ulat sutera 
c. buah kapas 
d. ular  
 

16. Wol berasal dari …. 
a. rambut domba 
b. buah kapas 
c. ulat sutera 
d. karet 

 
17. Sutera berasal dari …. 

a. buah kapas  
b. ulat sutera 
c. bulu ayam 
d. rambut domba 
 

18. Bahan dari wol sangat nyaman digunakan di daerah …. 
a. tropis   
b. dingin 
c. beriklim kemarau 
d. panas  

 
19. Bahan sandang dari kapas biasanya disebut …. 

a. kain batik  
b. kain wol 
c. kain katun 
d. kain sutera 

 
20. Bahan yang memiliki harga lebih mahal dari bahan lainnya yaitu …. 

a. wol 
b. sutera 
c. karet 
d. kapas 

 
 

 

 

 



208 
 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 
 

1. b  

2. c  

3. a  

4. b  

5. d 

6. b 

7. c 

8. a 

9. d 

10. a 

11. c 

12. b 

13. b 

14. d 

15. c 

16. a 

17. b 

18. c 

19. c 

20. b 
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Lampiran 27 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF  
SIKLUS I  

 

No. Nama Siswa Nilai 
Keterangan KKM 62 

Tuntas  Tidak  
tuntas 

1 Sudiantoro 70 √  
2 Julianto 75 √  
3 Maulani 75 √  
4 Maulana 60  √ 
5 Salamah 60  √ 
6 Aldi Gunawan 50  √ 
7 Asih Eva Roslina 90 √  
8 Indriana Saputri 85 √  
9 Ita Barokah 80 √  
10 M. Adit Trianto 80 √  
11 M. Angko Diran 65 √  
12 Ridwan Sutrisno 90 √  
13 Siti Barokah 50  √ 
14 Wildan Joko S. 45  √ 
15 Abdur Rahman 70 √  
16 Adinda Suci F. 100 √  
17 Ananda Gilang P. 100 √  
18 Dadang Pramuja 70 √  
19 Deva Amalistiani 55  √ 
20 Dwi Oktavia A. 95 √  
21 Farikhatul Mukaromah 60  √ 
22 Gita Fitriani 100 √  
23 Ibnu Ahmad S. 75 √  
24 Khotiah 75 √  
25 Laelatul Magfiroh 80 √  
26 Latif Al Hakim 95 √  
27 Latifah 75 √  
28 Liana Sari 80 √  
29 M. Abdul Rozak 85 √  
30 M. Al Mukhlisin 85 √  
31 M. Farid Tulloh 90 √  
32 M. Hendri Saputra 85 √  
33 M. Jaka Arya P. 75 √  
34 Mulyana Hambali 50  √ 
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35 Murtini 60  √ 
36 Noni Uswatun 75 √  
37 Putri Febi A. 65 √  
38 Sahrul Gunawan 75 √  
39 Septian Anggoro 50  √ 
40 Siti Amalia N. 70 √  
41 Siti Nurhanipah 55  √ 
42 Siti Upit L. 95 √  
43 Tantri Pujiati 75 √  
44 Tyo Anggoro 75 √  
45 Defin Andrian 100 √  
46 Indi Rahmawati 55  √ 
Jumlah 3425 
Rata-rata 74,46 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 34 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 73,91 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 12 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 26,09 
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Lampiran 28 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF  
SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa Nilai 
Keterangan KKM 62 

Tuntas  Tidak  
tuntas 

1 Sudiantoro 80 √  
2 Julianto 80 √  
3 Maulani 75 √  
4 Maulana 85 √  
5 Salamah 70 √  
6 Aldi Gunawan 65 √  
7 Asih Eva Roslina 100 √  
8 Indriana Saputri 70 √  
9 Ita Barokah 95 √  
10 M. Adit Trianto 95 √  
11 M. Angko Diran 75 √  
12 Ridwan Sutrisno 90 √  
13 Siti Barokah 80 √  
14 Wildan Joko S. 65 √  
15 Abdur Rahman 90 √  
16 Adinda Suci F. 100 √  
17 Ananda Gilang P. 100 √  
18 Dadang Pramuja 80 √  
19 Deva Amalistiani 60  √ 
20 Dwi Oktavia A. 95 √  
21 Farikhatul Mukaromah 85 √  
22 Gita Fitriani 100 √  
23 Ibnu Ahmad S. 95 √  
24 Khotiah 85 √  
25 Laelatul Magfiroh 75 √  
26 Latif Al Hakim 85 √  
27 Latifah 100 √  
28 Liana Sari 100 √  
29 M. Abdul Rozak 95 √  
30 M. Al Mukhlisin 80 √  
31 M. Farid Tulloh 95 √  
32 M. Hendri Saputra 90 √  
33 M. Jaka Arya P. 95 √  
34 Mulyana Hambali 90 √  
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35 Murtini 60  √ 
36 Noni Uswatun 95 √  
37 Putri Febi A. 80 √  
38 Sahrul Gunawan 75 √  
39 Septian Anggoro 65 √  
40 Siti Amalia N. 95 √  
41 Siti Nurhanipah 65 √  
42 Siti Upit L. 95 √  
43 Tantri Pujiati 80 √  
44 Tyo Anggoro 75 √  
45 Defin Andrian 95 √  
46 Indi Rahmawati 85 √  
Jumlah 3885 
Rata-rata 84,46 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 44 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 95,65 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 2 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 4,35 
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Lampiran 29 
Hasil Pekerjaan Siswa 
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Lampiran 30 
 

DAFTAR HADIR SISWA DALAM PENELITIAN 
 

No Nama siswa Siklus I Siklus II 
I II I II 

1 Sudiantoro √ √ √ √ 
2 Julianto √ √ √ √ 
3 Maulani √ √ √ √ 
4 Maulana √ √ √ √ 
5 Salamah √ √ √ √ 
6 Aldi Gunawan √ √ √ √ 
7 Asih Eva Roslina √ √ √ √ 
8 Indriana Saputri √ √ √ √ 
9 Ita Barokah √ √ √ √ 
10 M Adit Trianto √ √ √ √ 
11 M. Angko Diran √ √ √ √ 
12 Ridwan Sutrisno √ √ √ √ 
13 Siti Barokah √ √ √ √ 
14 Wildan Joko S. √ √ √ √ 
15 Abdur Rahman √ √ √ √ 
16 Adinda Suci F. √ √ √ √ 
17 Ananda Gilang P. √ √ √ √ 
18 Dadang Pramuja √ √ √ √ 
19 Deva Amalistiani √ √ √ √ 
20 Dwi Oktavia A. √ √ √ √ 
21 Farikhatul Mukaromah √ √ √ √ 
22 Gita Fitriani √ √ √ √ 
23 Ibnu Ahmad S. √ √ √ √ 
24 Khotiah √ √ √ √ 
25 Laelatul Magfiroh √ √ √ √ 
26 Latif Al Hakim √ √ √ √ 
27 Latifah √ √ √ √ 
28 Liana Sari √ √ √ √ 
29 M. Abdul Rozak √ √ √ √ 
30 M. Al Mukhisin √ √ √ √ 
31 M. Farid Tulloh √ √ √ √ 
32 M. Hendri Saputra √ √ √ √ 
33 M. Jaka Arya P. √ √ √ √ 
34 Mulyana Hambali √ √ √ √ 
35 Murtini √ √ √ √ 
36 Noni Uswatun √ √ √ √ 
37 Putri Febi A. √ √ √ √ 
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38 Sahrul Gunawan √ √ √ √ 
39 Septian Anggoro √ √ √ √ 
40 Siti Amalia N. √ √ √ √ 
41 Siti Nurhanipah √ √ √ √ 
42 Siti Upit L. √ √ √ √ 
43 Tantri Pujiati √ √ √ √ 
44 Tyo Anggoro √ √ √ √ 
45 Defin Andrian √ √ √ √ 
46 Indi Rahmawati √ √ √ √ 
Jumlah  46 46 46 46 
Siswa yang hadir 46 46 46 46 
Persentase siswa yang hadir (%) 100 100 100 100 
Siswa yang tidak hadir - - - - 
Persentase siswa yang tidak 
hadir (%) - - 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L

 

 

Y

N

J

N

 

M

N

N

F

 

T

M

K

 

D

d

 

Lampiran 31
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Lampiran 32 
Foto Hasil Kegiatan Belajar Mengajar 

 

 

 
Guru Sedang Membuka Pelajaran 

 

 
Guru Sedang Menjelaskan Materi Pelajaran 
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Guru Sedang Merangkum Materi Pelajaran 

 

 
Guru Membimbing Siswa Bekerja Kelompok 
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Siswa Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok 

 

   
                         Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 
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