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ABSTRAK 
 
Setyawan, Ely Nor. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Kooperatif Tipe Teams Geams Tournaments (TGT) pada Siswa Kelas V SD Negeri 
2 Bategede. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing (1) Dra. Sri Hartati, M.Pd., dan Pembimbing (2) Drs. 
Jaino, M.Pd. 297 halaman. 

 
Berdasarkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede masih 

belum optimal. Guru belum menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe TGT, 
siswa tidak dikelompokkan untuk mengerjakan lembar kegiatan dan siswa tidak diajak 
berturnamen untuk menyelesaikan kartu soal, sehingga pembelajaran membosankan. 
Rumusan masalah adalah apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa kelas V pada mata 
pelajaran IPA? Model kooperatif tipe TGT merupakan alternativ untuk mengatasi 
masalah dalam pembelajaran IPA yang terjadi pada kelas V SD Negeri 2 Bategede. 
Model kooperatif tipe TGT merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran 
kooperatif yang dirancang sebagai pembelajaran yang menggunakan turnamen dalam 
bentuk game akademik. Secara umum tujuan PTK adalah untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Bategede. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : (a) mendeskripsikan keterampilan 
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPA melalui  model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT. 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
V SD Negeri 2 Bategede yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 
siswa perempuan. Variabel penelitian ini adalah Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT. Sumber data berasal dari guru, video, foto, alat instrument yang digunakan adalah 
lembar observasi dan catatan lapangan. 

Hasil keterampilan guru siklus I memperoleh skor rata-rata 23 kategori baik, pada 
siklus II skor rata-rata 27 kategori baik dan siklus III skor rata-rata 33 kategori sangat 
baik. Aktivitas siswa siklus I skor rata-rata 18,2 kategori cukup siklus II skor rata-rata 
21,56  kategori baik dan siklus III meningkat skor 28 kategori sangat baik. Hasil belajar 
pada siklus I nilai rata-rata 57,18 dengan presentase 47%, siklus II nilai rata-rata 64,06 
dengan presentase 59% dan pada siklus III nilai rata-rata meningkat menjadi 81,25 
dengan presentase 84%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dinyatakan berhasil, dapat dilihat pada 
ketrampilan guru, aktifitas siswa dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT meningkat dari siklus I nilai rata-rata 57,18 dengan 
presentase 47%, siklus II nilai rata-rata 64,06 dengan presentase 59% dan pada siklus III 
nilai rata-rata meningkat menjadi 81,25 dengan presentase 84%.. 

Saran bagi guru dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
diperlukan adanya persiapan dan kesiapan antara guru dan siswa sehinggan pembelajaran 
akan berjalan sesuai perencanaan. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
dijadikan salah satu alternatif pilihan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 
IPA di SD. 

 
 
Kata kunci: kualitas pembelajaran IPA, pembelajaran kooperatif tipe TGT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. UU Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yang merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan dengan 

cara mencaritahu 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 yang 

melibatkan keaktifan siswa (BNSP, 2006: 142). Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta  
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prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-

hari.  

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, tentang standar proses yaitu 

pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. Mengingat pentingnya IPA, 

hendaknya siswa dapat menguasai mata pelajaran ini dengan baik. Kurangnya 

penguasaan materi pelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai 

oleh siswa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan standar minimum yang 

secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidikan. Tujuan utama 

 pembelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam (IPA) adalah agar siswa memahami 

konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan  metode ilmiah,  

bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih 

menyadari kebesaran dan kekuasaan  pencipta alam (Depdiknas, 2006: 48). 

Dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2007:111 mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: a) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 
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Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya; b) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; c) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Tujuan yang terdapat pada KTSP tersebut sudah menjelaskan  ide-ide yang 

dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK secara global, namun kenyataan di 

sekolah pembelajaran IPA yang sesuai dengan KTSP masih belum terwujud. Hal 

tersebut terlihat pada temuan Puskur Badan Pengembangan Depdiknas, (2007:16) 

menunjukkan bahwa siswa kelas 1-6, masih minim sekali diperkenalkan kerja 

ilmiah, padahal ini merupakan cirri penting padamata pelajaran IPA. Survei tims 

nenunjukkan bahwa dari 38 negara yang berpartisipasi pada tahun 1999 dan dari 

46 negara yang berpartisipasi pada tahun 2003, masing-masing anak Indonesia 

menempati peringkat 32 dan 37. Skor perolehan rata-rata anak Indonesia untuk 

IPA mencapai 420,221, skor ini tergolong kedalam kategori low benchmark 

artinya siswa baru mengenal beberapa konsep mendasar dalam Fisika dan Biologi 

(Rustaman, 2006). Pembelajaran IPA disekolah dasar tidak melibatkan konsep-

konsep ilmiah, tetapi terbatas pada pengungkapan gejala-gejala alam berupa fakta, 

maka penilaiannya juga perlu berhati-hati. 

Berdasarkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede 

masih belum optimal. Terbukti pada KBM guru belum menggunakan model 
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pembelajaran Kooperatif tipe TGT, siswa tidak dikelompokkan untuk 

mengerjakan lembar kegiatan dan siswa tidak diajak berturnamen untuk 

menyelesaikan kartu soal, sehingga menghasilkan pembelajaran yang 

membosankan kurangnya antusiasme siswa dalam belajar serta cepat 

merasabosan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

58,35. Padahal kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk pelajaran IPA adalah 

60. Dengan hasil refleksi awal ini maka siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede 

dalam pelaksanaan pembelajaran hanya mampu menyerap 35,13%, sedangkan 

yang diharapkan sebesar 80%. 

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu penerapan pembelajaran yang inovatif. 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament). Model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT ini adalah model yang menggunakan tournament akademik, dan 

menggunakan kuis-kuis dan skor kemajuan individu, dimana parasiswa berlomba 

sebagai wakil tim mereka dengan tim lain untuk mendapatkan skor tertinggi  

(Rober E. Slavin, 2010: 163 ). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, 

jeniskelamin yang berbeda. Guru menyajikan materi dan siswa bekerja dalam 

kelompok mereka masing-masing. Dalam kerja kelompok  guru memberikan 

lembarkerja kepada setiap kelompok yang dikerjakan secara bersama-sama 

dengan anggota kelompoknya kemudian baru melaksanakan permainan dalam 
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bentuk kuis di meja tournament. Pembentukan kelompok meja tournament 

dilakukan dengan membentuk kelompok baru dan dilaksanakan tidak ada yang 

berasal dari kelompok yang sama. Saat kelompok tournament berlangsung, setiap 

siswa memiliki kesempatan untuk menantang jika penantang member jawaban 

yang berbeda dari jawaban yang pertama (Muhammad Nur, 2008:40 ). 

Kelebihan TGT antara lain: (a) melalui interaksi dengan anggota kelompok, 

semua memiliki kesempatan untuk belajar mengemukakan pendapatnya atau 

memperoleh pengetahuan dari hasil diskusi dengan anggota kelompoknya; (b) 

pengelompokan siswa secara heterogen dalam hal tingkat kemampuan, 

jeniskelamin, maupun ras diharapkan dapat membentuk rasa hormat dan saling 

menghargai di antara siswa; (c) dengan belajar kooperatif siswa mendapat 

keterampilan yang tidak dimiliki pada pembelajaran lain; (d) dengan diadakannya 

turnamen diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk berusaha lebih 

baik bagi diri maupun kelompok; (e) dengan turnamen dapat membentuk siswa 

mempunyai kebiasaan bersaing sportif dan selanjutnya menumbuhkan keberanian 

dalam berkompetisi, akibatnya siswa selalu dalam posisi unggul; (f) dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT, dapat menanamkan betapa pentingnya kerja 

sama dalam pencapaian tujuan belajar baik untuk dirinya maupun seluruh anggota 

kelompok; (g) kegiatan belajar berpusat pada siswa sehingga dapat menumbuhkan 

keaktifan siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu Penelitian Tindakan Kelas dengan 

judul ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournaments (TGT) pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 Bategede“. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah umum penelitian ini 

adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA padasiswa 

kelas V SD Negeri 2 Bategede? 

Secara khusus rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah  melalui  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT  dapat 

meningkatkan keterampilan gurupada mata pelajaran IPA? 

b. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede pada mata 

pelajaranIPA? 

c. Apakah melalui model pembelajaran Kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede  pada mata 

pelajaran IPA? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk memecahkan permasalahan belajar yang 

terjadi. Pada prinsipnya langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT adalah sebagai berikut (Slavin, 2009 163): 

a. Mengajar (teach) 

Mempersentasikan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, 

atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan motivasi. 
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b. Belajar Kelompok (team study) 

Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiriatas 5-6 orang dengan 

kemampuan akademik, jenis kelamin, danras/ suku yang berbeda.Setelah 

guru menginformasikan materi, dan tujuan pembelajaran, kelompok 

berdiskusi dengen menggunakan LKS. Dalam kelompok terjadi diskusi 

untuk memecahkan masalah bersama,  saling memberikan jawaban dan 

mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab. 

c. Permainan (game tournament) 

Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing – masing kelompok 

yang berbeda. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah 

semua anggota kelompok telah menguasai materi, dimana pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan materi yang telah 

didiskusikan dalam kegiatan kelompok. 

d. Penghargaan kelompok  (team recognition) 

Pemberian penghargaan (rewards) berdasarkan pada rerata poin yang 

diperoleh kelompok dari permainan. Lembar penghargaan dicetak dalam 

kertas HVS, dimana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang 

memenuhi kategori rerata poin. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian tindakan kelas adalah 
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untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model kooperatif 

tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

b. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui  

model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

c. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui  model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT.  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentangsalah satu 

model pembelajaran inovatif khususnya kooperatif tipe TGT. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui pendekatan kooperatif tipe 

TGT. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi guru  

a. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih model 

pembelajaran  bervariasi  yang  dapat  memperbaiki  system  pembelajaran 
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sehingga memberikan layanan terbaik bagi siswa. 

b. Guru semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran. 

c. Menambah pengalaman dalam mengembangkan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. 

1.4.2.2. Bagisiswa 

a. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa dapat melakukan 

aktivitas pembelajaran dengan lebih baik.  

b. Minat terhadap pembelajaran pun meningkat sehingga hasil belajar IPA 

siswa juga meningkat. 

c. Pelakasaan model TGT diharapkan dapat mengembangkan rasa 

kebersamaan dan kerjasama siswa dengan siswa yang lain. 

1.4.2.3. Bagi sekolah 

a. Menambah referensi guru serta tambahan pada perpustakaan 

b. Memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran pada 

khususnya dan kemajuan sekolah pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

thriygh experiencing),dari pengertian tersebut, belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat 

akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil melainkan mengubah kelakuan (Hamalik, 2008:27). 

Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil 

pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan) dan bisa 

melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya 

kepada orang lain (Pidarta, 2000:197 dalam Warsita, 2008:62). 

Gagne (dalam Anni, 2007: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Konsep belajar menurut UNESCO dalam Warsita (2008: 63 menuntut 

setiap satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan empat pilar pendidikan 

baik untuk sekarang dan masa depan yaitu: (1) Learning to know (belajar 

mengetahui), (2) Learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu) dalam hal ini 
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dituntut untuk terampil dalam melakukan sesuatu, (3) Learning to be  (belajar 

menjadi seseorang), (4) Learning to live together (belajar untuk menjalani 

kehidupan bersama). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku yang relative menetap dan disertai usaha. Perubahan itu tidak hanya 

berkaitan dengan perubahan ilmu pengetahuan, tetapi juga terbentuk kecakapan 

ketrampilan, sikap pengertian dan menyangkut segala aspek tingkah laku pribadi 

seseorang. Dengan demikian belajar menyangkut unsur cipta,rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk 

mengubah perilaku siswa kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi 

dan perbedaan yang dimiliki siswa. 

Pembelajaran adalah adanya interaksi. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 

Bab I Pasal I Ayat 20 mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Jadi interaksi merupakan faktor terpenting dalam pembelajaran. 

Menurut Gagne (1992:3) dalam Sanjaya (2008:78) menyatakan bahwa 

instruction is a set of event the effect learners in such a way that learning is 

facilitated. Dimana menurut Gagne mengajar atau ”teaching” merupakan bagian 

dari pembelajaran (instuction). Dimana guru lebih ditekankan kepada bagian 

merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk 

digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. 
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Pembelajaran adalah separangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadia-kejadian 

ekstrim yang berperanterhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel,1991) dalam http:// www. Scribd. com/ doc/ 

50015294/ 13/B-Pengertian-pembelajaran-menurut-beberapa-ahli 

Menurut Hamalik (2002:57) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan 

tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Jadi pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik untuk menciptakan iklim dalam pelajaran terhadap kemampuan, potensi, 

bakat dan kebutuhan siswa yang beragam. 

2.1.3. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Mulyasa (2011: 161) guru kreatif, profesional, dan 

menyenangkan harus memiliki berbagai konsep dan cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Berikut disajikan beberapa cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, antara lain dengan mengembangkan kecerdasan emosi 

(emotional quotient), mengembangkan kretivitas (creativity quotient) dalam 

pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, membangkitkan 

motivasi belajar, mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat 

dalam pembelajaran. 

a. Mengembangkan Kecerdasan Emosi 

Pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengembangkan 
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kecerdasan emosi, karena ternyata memalui pengembangan intelegensi saja 

tidak mampu menghasilkan manusia yang utuh, seperti yang diharapkan oleh 

pendidikan nasional. 

Oleh karena itu, jika guru dan kepala sekolah mengharapkan 

pencapaian kualitas pembelajaran di sekolahnya secara optimal, perlu 

diupayakan bagaimana membina diri dan peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan emosi yang stabil. Melalui kecerdasan emosi diharapkan semua 

unsur yang terlibat dalam pendidikan dan pembelajaran dapat memahami diri 

dan lingkungannya secara tepat. 

b. Mengembangkan Kretivitas dalam Pembelajaran 

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kretivitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar. Gibbs (dalam Mulyasa, 2011: 164) berdasarkan berbagai 

penelitiannya menyimpulkan bahwa kretivitas dapat dikembangkan dengan 

memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri, dan 

pengawasan yang tidak terlalu ketat. 

c. Mendisiplinkan Peserta Didik dengan Kasih Sayang 

Dalam pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik harus dilakukan 

dengan kasih sayang, dan harus ditunjukan untuk membantu mereka 

menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah, disiplin, dan 

berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan 

pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang telah 
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ditetapkan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa mendisiplinkan 

peserta didik agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

d. Membangkitkan Nafsu Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-

sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

e. Mendayagunakan Sumber Belajar 

Dalam pembelajaran di sekolah, guru dituntut tidak hanya 

mendayagunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah tetapi dituntut 

untuk mempelajari berbagai sumber belajar seperti majalah, surat kabar, dan 

internet. Hal ini penting agar apa yang dipelajari sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola 

pikir peserta didik (Mulyasa, 2011: 177). 

Jadi kualitas pembelajaran secara operasional diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistematis dan sinergis guru, peserta didik, kurikulum dan bahan ajar, 

media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 

Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) antara lain 

dari perilkau pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan 

dampak belajar peserta didik (Student teacher’s behavior), iklim pembelajaran 
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(learning climate), materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa, iklim pemebelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran. Masing-

masing indicator diuraikan sebagai berikut:  

2.1.3.1. Pengertian Keterampilan Guru 

Ketrampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan 

mengajar adalah melatih. DeQueliy dan Gazali (Slameto, 2010:30) 

mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang 

dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di Negara-negara 

yang sudah maju bahwa “teaching is the guidance of learning”. Mengajar adalah 

bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Howard (Slameto, 2010:32) 

berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, 

membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan 

skill, attitude, ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/ kecakapan guru 

dalam melatih/ membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta 

membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa 

tanggapan/ pendapat  siswa terhadap kemampuan/ kecakapan guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 
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Turney (Mulyasa, 2011: 69) mengungkapkan ada 8 (delapan) keterampilan 

mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, 

diantaranya: 

2.1.3.1.1. Keterampilan Bertanya 

Ada yang mengatakan bahwa “berpikir adalah bertanya”.Bertanya 

merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang 

dikenal.Respon yang di berikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal 

yang merupakan hasil pertimbangan.Jadi bertanya merupakan stimulus efektif 

yang mendorong kemampuan berpikir. 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting 

sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat 

akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu: 

a. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan, 

c. Mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berfikir itu 

sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

d. Menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu 

siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. 

e. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

2.1.3.1.2. Keterampilan Memberikan Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah bersifat 

verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku 
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guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau 

umpan balik (feed back) bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu 

dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah 

laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. 

a. Tujuan Pemberian Penguatan 

Penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap 

proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) merangsang dan meningkatkan 

motivasi belajar; (3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah 

laku siswa yang produktif. 

b. Jenis-jenis Penguatan 

Jenis-jenis  penguatan  antara  lain:  (1)  penguatan  verbal,  Penguatan 

verbal biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, 

penghargaan, persetujuan dan sebagainya; (2) penguatan non-verbal, 

Penguatan non-verbal terdiri dari penguatan gerak isyarat, penguatan 

pendekatan, penguatan dengan sentuhan (contact), penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan,  penguatan berupa simbol atau benda dan 

penguatan tak penuh (partial). 

2.1.3.1.3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga, 
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dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme, serta penuh partisipasi. 

2.1.3.1.4. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

2.1.3.1.5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) ialah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 

Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa 

dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian 

siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan 

membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen 

keterampilan menutup pelajaran meliputi: meninjau kembali penguasaan inti 
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pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan 

mengevaluasi. 

2.1.3.1.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 

Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai 

suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi 

kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. 

Dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kretivitas siswa, serta 

membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan 

berbahasa. 

Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi: 

a. memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi 

b. memperluas masalah atau urutan pendapat 

c. menganalisis pandangan siswa 

d. meningkatkan urunan pikir siswa 

e. menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

f. menutup diskusi 

2.1.3.1.7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan 
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untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar, misalnya penghentian tingkah laku siswa yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. 

Dalam usaha mengelola kelas secara efektif ada sejumlah kekeliruan yang 

harus dihindari oleh guru, yaitu sebagai berikut: (1) campur tangan yang 

berlebihan (teachers instruction); (2)  kesenyapan (fade away); (3) ketidaktepatan 

memulai dan mengakhiri kegiatan (stop and stars); (4)  penyimpangan 

(digression); (5) bertele-tele (overdwelling). 

2.1.3.1.8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar 

antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara 

guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. 

Indikator keterampilan guru yang digunakan oleh peneliti adalah: 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar dan 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

2.1.3.2. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Aktivitas siswa yang 

dimaksudkan disini adalah aktivitas belajar siswa. Menurut Mulyono (2001 : 26), 

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan 
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atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktivitas. 

Menurut  Hamalik (200: 28), belajar adalah “Suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek tingkah laku 

tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.Sedangkan, 

Sardiman (2003: 22) menyatakan: “Belajar merupakan suatu proses interaksi 

antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, 

konsep ataupun teori”.  

Menurut Sriyonoaktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik 

secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas 

siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. http:// ipotes. wordpress. com/ 

2008/ 05/24/ prestasi-belajar/ diunduh 26 Desember 2011. 

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa 

dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Banyak 

jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut: 
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a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, mengamati pekerjaan orang 

lain. 

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

saran, menegluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

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

menyalin. 

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

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain : melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

berternak. 

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

memecahkankan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

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

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

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan  berfokus pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif yang terjadi dua arah 

sehingga suasana kelas akan menjadi kondusif dan menyenangkan, belajar aktif 
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adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara 

fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa 

perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor”. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah 

situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Natawijaya dalam Depdiknas 

(2005 : 31), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor”. 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 

keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya kepada 

guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

2.1.3.3. Pengertian Hasil Belajar. 

Menurut Anni  (2007: 5) bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilkau yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegitan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilkau tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajarinya oleh peserta didik.  

Hasil belajar dalam http://aadesanjaya.blogspot.Com/2011/03/pengertian-

definisi-hasil-belajar.html adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
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setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan 

menurut Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar 

mengajar : (1) keterampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengarahan, (3) 

sikap dan cita-cita.   

Sutrisno (2008:25) mengemukakan ”hasil belajar merupakan gambaran 

tingkat penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang 

dieksperimenkan, yang diukur dengan berdasarkan jumlah skorjawaban benar 

pada soal yang disusun sesuai dengan sasaran belajar”. Suyono (2009:8) 

menyatakan ”hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk kepada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatuaktivitas yang mengakibatnya 

berubahnya input secara fungsional”. Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa 

”hasil belajar adalah suatu yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang 

telah diberikan kepada dalam waktu tertentu”. Slameto (1993:17) menyatakan 

”hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 

belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah 

berhasil dalam belajar” dalam http:// www. scribd. com/ doc/ 49860484/ 14/ 

Pengertian-Hasil-Belajar hal 9 diunduh tanggal 25 Desember 2011. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat pengetahuan yang dicapai siswa terhadap materi yang 

diterima ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 
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Bloom (Gay, 1985: 72-76; Gagne dan Berliner, 1984:57-60) dalam Anni 

(2007: 7) mengusulkan 3 taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

a. Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori : pengetahuan/ ingatan, 

pemahaman, 

penerapan/ aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. 

b. Ranahafektif 

 Tujuan pembelajar ini merupakan hasil belajar yang paling sukar 

diukur, tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan, perasaan, sikap, minat 

dan nilai.Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, angket, dan 

lembar observasi sikap. 

c. Ranahpsikomotor 

Ranah  psikomotor  menunjukkan  adanya  kemampuan  fisik  seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang 

tindih dengan ranah kognitif dan afektif.Instrumen penilaian yang 

dikembangkan biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

Dari beberapa teori dan pendapat tersebut dapat disimpulkan, hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi  pada  diri seseorang setelah 

orang yang bersangkutan melakukan kegiatan tertentu yang disebut belajar. 

Dalam penelitian ini, siswa diharapkan mampu mencapai dari 3 ranah belajar 

diatas, khusunya dalam pembelajaran IPA. 
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2.1.3.4. Iklim Pembelajaran 

Bloom (1964) dalam  http:// nikhaastria. wordpress. com/ 2010/ 05/ 25/ 

penciptaan-iklim-belajar/ diunduh 26 Desember 2011, mendefinisaikan iklim 

dengan kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, 

sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Hoy dan Forsyth (1986) 

mengatakan bahwa iklim kelas atau iklim belajar adalah organisasi sosial 

informaldan aktivitas guru kelas yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku. 

Dari kedua deinisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa iklim kelas atau 

iklim belajar adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan 

peserta didik atau hubungan anatar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari 

kelas dan proses belajar-mengajar. 

Proses belajar mengajar memilki hubungan yang erat dengan lingkungan 

atau suasana selama proses berlangsung. Meskipun prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh banyak aspek seperti gaya belajar, fasilitas yang tersedia, 

pengaruh iklim belajar juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu, Hyman (1980) 

mengatakan bahwa iklim yang kondusif dapat mendukung interaksi yang 

bermanfaat di antara peserta didik, memperjelas pengalaman guru dan peserta 

didik, menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas 

berlangsung baik, dan mendukung saling pengertian antara guru dan peserta didik. 

Ada beberapa penelitian lain juga membuktikan bahwa iklim belajar ikut 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Fraser (1986) mendokumentasikan 

lebih dari 45 penelitian yang membuktikan adanya hubungan yang positif antara 
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iklim belajar dengan prestasi belajar peserta didik http:// repository. usu. ac. id/ 

bitstream/ 123456789/1928/1/06010310.pdf diunduh tanggal 26 Desember 2011. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa iklim belajar merupakan salah satu cara 

yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran di 

kelas. Melalui iklim belajar dapat dikembangkan pula aspek-aspek demokrasi 

dalam pendidikan seperti pemberian penilaian awal, perlakuan umpan balik, 

pelaksanaan refleksi, dan diskusi, perlakuan perbaikan serta pemberian penilaian 

ulang. Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna, perwujudan nilai dan semangat keteladanan, 

prakarsa, dan keterampilan guru. 

2.1.3.5. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.Secara terperinci, 

jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada 

keberhasilan guru merancang materi pembelajaran.  Materi pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, 

prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran. 
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Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.Hal-hal yang 

perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, 

cakupan, urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut. 

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi 

pembelajaran adalah kesesuaian (relevansi), keajegan (konsistensi), dan 

kecukupan (adequacy). Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran guru 

harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan 

hal-hal di bawah ini: 

a. potensi peserta didik; 

b. relevansi dengan karakteristik daerah; 

c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 

peserta didik; 

d. kebermanfaatan bagi peserta didik; 

e. struktur keilmuan; 

f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 

h. alokasi waktu. 

http://www.sman6-bjm.sch.id/dl_jump.php?id=2 

Jadi materi pembelajaran merupakan suatu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai suatu 

indikator yang sesuai dengan standart kompetensi yang telah ditetapkan.  Materi 

pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan tujuan 
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pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai pesrta didik, ada keseimbangan 

antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia;materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual;dapat mengakomodasi partisipasi aktif 

peserta didik dalam belajar semaksimal mungkin; dapat menarik manfaat yang 

optimal dari perkembangan dan kemajuan ipteks. 

Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatanpembelajran. Ditinjau dari pihak siswa bahan ajar itu 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun 

berdasar indikator pencapaian belajar. 

2.1.3.6. Media Pembelajaran 

Media merupakan alat yang harus ada apabila seorang guru ingin 

memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat 

memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat 

diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Melalui 

penggunaan  media pengajaaran di harapkan dapat mempetinggi kualitas proses 

belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar 

siswa. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana mengunakan dan memanfaatkan media 

pembelajaran dengan baik. Maka makalah kami sedikit mengulas tentang 

penggunaan dan pemanfaatan media. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-media-

pembelajaran/diunduh 26 Desember 2011. 
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Sebagai seorang pendidik memilih dan memanfaatkan media pembelajaran 

adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk memudahkan 

dalam memilih media pembelajaran, tentunya lebih dahulu harus diingat bahwa 

media pembelajaran adalah bagian dari sistem intruksional. Artinya, keberadaan 

media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen dari sistem 

intruksional secara keseluruhan. 

Media tidak selalu identik dengan mahal karena media dapat dibedakan 

berdasarkan keadaannya yaitu media canggih, yang identik dengan mahal dan 

media sederhana (simple media) yang tidak memerlukan biaya mahal. Media 

sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri. Oleh anda sebagai guru 

atau ahli media yang biasanya tidak memerlukan listrik untuk menyajikannya. 

http://blog.Sunan-ampel.ac.id/ahmadfauzi/2010/11/05/pemanfaatan–dan–

penggunaan–media-pembelajaran/ 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh guru untuk 

memprmudah cara mengajarnya. Dalam memilih dan memanfaatkan media 

pembelajaran tidak terlepas dari konteks sebagai komponen dari instruksional. 

Pembuatan dan penggunaan media pembelajaran tidak perlu mahal, akan tetapi 

media dapat dibuat sendiri. Kualitas media pembelajaran tampak dari: dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara peserta didik dan guru , peserta didik dan peserta didik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai kualitas pembelajaran, 

peneliti menetapkan tiga variabel yaitu: 
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a. Keterampilan guru, dengan indikator sebagai berikut: (1) keterampilan 

memberi penguatan; (2) keterampilan bertanya; (3) keterampilan 

menggunakan variasi; (4) keterampilan menjelaskan; (5) keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran; (6) keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan; (7) keterampilan mengelola kelas; (8) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

b. Aktivitas siswa yang mencakup beberapa indikator seperti berikut: (1) 

Visual activities, mencakup membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, mengamati pekerjaan orang lain; (2) Oral activities, seperti : 

menyatakan, merumuskan, bertanya, menegluarkan pendapat, dan diskusi; 

(3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

dan diskusi; (4) Writing activities, seperti misalnya laporan, mengisi angket, 

menyalin; (5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat peta 

konsep, diagram dan tabel; (6) Motor activities, mencakup melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, dan bermain; (7) Mental 

activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, melihat 

hubungan, dan mengambil keputusan; (8) Emotional activities, seperti 

misalnya : berminat, gembira, bersemangat, bergairah, berani, dan tenang. 

c. Hasil belajar mencakup afektif, kognitif dan psikomotorik antara lain: (1) 

menjelaskan tujuan penggunaan pesawat sederhana; (2) menyebutkan jenis 

pesawat sederhana; (3) menyebutkan contoh tuas/pengungkit golongan I; (4) 

menyebutkan contoh tuas/pengungkit golongan II; (5) menyebutkan contoh 

tuas/pengungkit golongan III; (6) menggolongkan alat-alat yang termasuk 
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pengungkit golongan I, golongan II, dan golongan III; (7) menerangkan 

tujuan penggunaan bidang miring; (8) menjelaskan cara kerja katrol; (9) 

mencontohkan alat yang menggunakan katrol; (10) menjelaskan cara kerja 

katrol tetap; (11) mencontohkan alat yang menggunakan katrol tetap; (12) 

menjelaskan cara kerja katrol bebas; (13) mencontohkan alat yang 

menggunakan katrol bebas; (14) menjelaskan cara kerja katrol majemuk; 

(15) mencontohkan alat yang menggunakan katrol majemuk; (16) 

menjelaskan cara kerja roda berporos; (17) mencontohkan alat yang 

menggunakan roda berporos. 

2.1.4. Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin Scientia 

yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi 

khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge merumuskan 

bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan 

Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara 

untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan tersebut. (http:// 

www.pengertianIlmuPengetahuanAlam.htm). 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan dengan 

cara mencaritahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta atau prinsip-prinsip 

saja tetapi merupakan suatu proses penemuan (BNSP, 2006: 142). 

Dalam Depdiknas, (2006:87) menerangkan bahwa dalam  

mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan teknologi 
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(IPTEK) serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun 

untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian 

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain, Abdullah 

(Oedhien, S.N. 2008: 45 dalam http:// izzatinkamala. wordpress. Com ( http:// 

www. sriudin.com/2008/12/pengertian-pendidikan-ipa.html). 

Mata pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai ilmiah pada siswa 

serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha  Esa. 

Menurut Bantley dan Watts (Sismanto. 2007. dalam  http:// mkdp. 

wordpress.com)  bahwa pengajaran IPA dikembangkan berdasarkan persoalan 

atau tema IPA untuk dapat dikaji dari aspek kemampuan siswa yang mencakup 

aspek mengkomunikasikan konsep secara ilmiah, aspek pengembangan konsep 

dasar IPA, dan pengembangan kesadaran IPA adalah konteks ekonomi dan sosial. 

Dalam BNSP (2006: 142 – 143) disebutkan bahwa mata pelajaran IPA di 

SD/ MI  bertujuan agar siswa memiliki kemampuan diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep – konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan  dalam kehidupan sehari– hari. 

b. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 
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c. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

d. Memperoleh  bekal ilmu pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/ MTs.  

Pada hakikatnya IPA dapat dipandang dari segi produk, proses, 

pemupukan sikap dan teknologi. Ini berarti bahwa dalam proses belajar mengajar, 

IPA haruslah mengandung keempat dimensi IPA tersebut, dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

2.1.4.1. IPA Sebagai Produk   

IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatanempiric dan kegiatan 

analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. IPA sebagai 

produk terdapat dalam bentuk fakta-fakta,  data-data, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori. Jika ditelaah lebih jauh, maka fakta-fakta merupakan hasil 

kegiatan empiric, sedangkan data, konsep, prinsip dan teori dalam IPA merupakan 

hasil kegiatan analitik. 

Konsep di dalam IPA adalah suatu  ide yang mempersatukan fakta-fakta 

IPA, konsep merupakan penghubung antara fakta-fakta yang ada hubungannya. 

Berikut adalah contoh konsep dalam IPA : manusia menghirup O2 dari hidun, 

serangga bernapas dengan trakhea, ikan bernapas dengan insang. 

Jadi IPA dapat dipandang sebagai suatu produk dari upaya manusia untuk 

memahami berbagai gejala alam. Produk ini berupa prinsip-prinsip, teori-teori, 

hukum-hukum, konsep-konsep maupun fakta-fakta yang kesemuanya ditujukan 

untuk menjelaskan tentang berbagai gejala alam. Dalam penelitian ini IPA sebagai 
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produk misalnya manusia bernapas menggunakan hidung serangga bernapas 

dengan trakhea, ikan bernapas dengan insang. 

2.1.4.2. IPA Sebagai Proses  

Yang dimaksud dengan IPA sebagai proses adalah proses mandapatkan 

IPA. Jadi proses IPA itu tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk anak Sekolah 

Dasar, metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, 

dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk suatu paduan yang lebih 

utuh sehingga anak Sekolah Dasar dapat melakukan penelitian sederhana. Adapun 

tahapan pengembangannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses 

penelitian eksperimen yang meliputi: observasi, klasifikasi, interpelasi, prediksi, 

hipotesis, mengendalikan variabel, merencanakan dan melaksanakan penelitian, 

inferensi, aplikasi, komunikasi. 

Jadi IPA sebagai proses adalah bagai mana cara kita melakukan kegiatan 

melalui tahapan-tahapan. Contoh IPA sebagai proses pada penelitian ini adalah 

proses bagaimana manusia dari hidung menuju tenggorokan lalu menuju ke paru-

paru. 

2.1.4.3. IPA Sebagai Pemupukan Sikap  

IPA sebagai pemupukan sikap adalah sikap ilmiah terhadap alam sekitar. 

Terdapat sembilan aspek ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia 

Sekolah Dasar yaitu: (a) sikap ingin tahu (curiousity); (b) bikap ingin 

mendapatkan sesuatu yang baru (originality); (c) sikap kerja sama (cooperation); 

(d) sikap tidak putus asa (perseverance);  (e) sikap bertanggung jawab 

(responsibility); (f) sikap kedisiplinan diri (self discipline). 
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Siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPA dengan 

materi alat pernapasan diajarkan menemukan, mencari dan menyelidiki sendiri 

tentang cara kerja pesawat sederhanadan jenis-jenisnya dengan mengajukan 

pertanyaan, mendengarkan pendapat orang lain, bekerjasama dalam kelompok, 

membaca buku dan mencari reverensi alat pernapasan pada manusia dan hewan. 

Siswadalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPA dengan materi 

pernapasan manusia dan hewan diajarkan menemukan, mencari dan menyelidiki 

sendiri tentang cara penggunaan bernapas manusia dan hewan dengan 

mengajukan pertanyaan, mendengarkan pendapat orang lain, bekerjasama dalam 

kelompok, membaca buku dan mencari reverensi tentang pernapasan. 

Jadi IPA sebagai memupuk sikap siswa dalam berkompetisi antara tim 

yang lain pada meja turnamen siswa dituntut untuk bersikap tidak putus asa dalam 

menjawab kartu soal.  

2.1.4.4. IPA Sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi merupakan pelaksanaan pembelajaran IPA untuk 

siswa dapat mempelajari kehidupan nyata, mengidentifikasi masalah, dan 

memanfaatkan teknologi.IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tidak ada habisnya.Dengan tersingkapnya tabir rahasia alam 

itu satu persatu, serta mengalirnya informasi yang dihasilkannya, jangkauan IPA 

semakin luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar. Namun 

dari jarak tersebut semakin lama semakin sempit, sehingga semboyan " IPA hari 

ini adalah teknologi hari esok" merupakan semboyan yang berkali-kali dibuktikan 
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oleh sejarah. Bahkan kini IPA dan teknologi manunggal menjadi budaya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi (komplementer), ibarat mata uang, 

yaitu satu sisinya mengandung hakikat IPA (the nature of Science) dan sisi yang 

lainnya mengandung makna teknologi (the meaning of technology).Bahwa IPA 

berfaedah bagi suatu bangsa.Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali 

tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan 

dasar teknologi, yaitu sebagai tulang punggung pembangunan.Pengetahuan dasar 

untuk teknologi ialah IPA. (http://www.hakikat-ipa.html).  

Dalam hakikat IPA sebagai teknologi contohnya pengaruh teknologi 

adalah pada waktu manusia menyelam kedalam laut melihat keindahan panorama 

bawah laut menggunakan  alat bantu selam sehingga dapat bernapas di dalam air 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam belajar IPA harus 

mencakup empat komponen yaitu IPA sebagai produk, proses, sikap, dan 

teknologi. Keempat komponen dia atas, saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi. Pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa diberi 

kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari 

fakta-fakta yang dilihat dengan pengamatan dan percobaan serta mempelajari dari 

lingkungan sekitar dengan bimbingan guru yang hanya sebagai fasilitator. 

2.1.5. Pembelajaran IPA di SD 

Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa  memahami 

konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat 

mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep 

IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam 
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kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan 

keagungan Tuhan. Berdasarkan tujuan di atas, maka pembelajaran pendidikan 

IPA di SD menuntut proses belajar mengajar yang tidak terlalu akademis dan 

verbalistik. 

Para ahli pendidikan dan pembelajaran IPA menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA seyogianya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Hal ini dikuatkan dalam kurikulum IPA yang 

menganjurkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah melibatkan siswa dalam 

penyelidikan yang berorientasi inkuiri, dengan interaksi antara siswa dengan guru 

dan siswa lainnya. Melalui kegiatan penyelidikan, siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan ilmiah yang 

ditemukannya pada berbagai sumber, siswa menerapkan materi IPA untuk 

mengajukan pertanyaan, siswa menggunakan pengetahuannya dalam pemecahan 

masalah, perencanaan, membuat keputusan, diskusi kelompok, dan siswa 

memperoleh asesmen yang konsisten dengan suatu pendekatan aktif untuk belajar. 

Dengan demikian, pembelajaran IPA di sekolah yang berpusat pada siswa 

dan menekankan pentingnya belajar aktif berarti mengubah persepsi tentang guru 

yang selalu memberikan informasi dan menjadi sumber pengetahuan bagi siswa. 

Proses pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena IPA diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu 
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dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di 

tingkat SD/MI diharapkan pembelajaran IPA ada penekanan pembelajaran 

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

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Tahapanperkembangan kognitif anak menurut Piaget (http://wwwteori-

kognitif-psikologi-perkembangan-jean-piaget.htm) antara lain: 

a. Tahapsensorimotor (Sensorimotorstage), yang terjadi dari lahir hingga usia 

2 tahun, merupakan tahap pertama piaget. Pada tahap ini, perkembangan 

mental ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi (seperti melihat dan 

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

b. Tahap praoperasional(preoperational stage), yang terjadi dari usia 2 hingga 

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

dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Mulai muncul pemikiran 

egosentrisme, animisme, dan intuitif. Egosentrisme adalah suatu 

ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif seseorang dengan 

perspektif oranglain dengan kata lain anak melihat sesuatu hanya dari sisi 

dirinya; 

c. Tahap operasional konkrit (concrete operational stage), yang berlangsung dari 

usia 7 hingga 11 tahun, merupakan tahap ketiga piaget. Pada tahap ini anak 

dapat melakukan penalaran logis menggantikan pemikiran intuitif sejauh 
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pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh yang spesifik atau 

konkrit; 

d. tahap operasional formal (formal operational stage), yang terlihat pada usia 

11 hingga 15 tahun, merupakan tahap keempat dan terkahir dari piaget. Pada 

tahap ini, individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkrit 

dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. 

Jadi dapat disimpulan dari tahapan perkembangan kognitif, siswa SD 

termasuk dalam tahap operasional konkrit dengan pemikiran yang diterapkan 

kedalam contoh yang konkrit sehingga membutuhkan objek belajar yang konkrit 

di dalam pembelajaran, tahap operasional konkrit (concrete operational stage), 

yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun, merupakan tahap ketiga piaget. 

Pada tahap ini anak dapat melakukan penalaran logis menggantikan pemikiran 

intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh yang spesifik 

atau konkrit. Untuk mengatasi masalah yang dikemukakan di atas maka perlu 

dipikirkan sebuah solusi yang dapat menjadi alternatif salah satunya adalah 

pengembangan alat praktik IPA yang sederhana. Alat peraga / praktik IPA 

sederhana atau disebut juga alat IPA buatan sendiri adalah alat yang dapat 

dirancang dan dibuat sendiri dengan memanfaatkan alat/bahan sekitar lingkungan, 

dalam waktu relatif singkat dan tidak memerlukan keterampilan khusus dalam 

penggunaan alat/bahan tersebut, siswa dapat menjelaskan, menunjukkan, dan 

membuktikannya. 

2.1.6. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif   

Dalam  proses  pembelajaran  guru  berperan  sebagai  fasilitator  harus 
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memahami teori-teori elajar, teori-teori pedagogik dan teknik-teknik 

pembelajaran. Sehingga guru mampu merancang dan melaksanakan proses belajar 

mengajar  (PBM) secara efektif dan efisien, interaktif dan menyenangkan. 

Model pembelajaran kelompok (kooperatif) telah menjadi salah satu 

pilihan guru dalam mengelola pembelajaran, karena pembelajaran kooperatif 

memiliki banyak kelebihan disbanding model-model pembelajaran yang telah 

dikenal sebelumnya. 

Menurut Sugiyanto (2008: 35) pembelajaran kooperatif (kooperatif) adalah 

pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari 

ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuahan 

sebagai latihan hidup di masyarakat. 

Sedangkan menurut Sanjaya (2007: 240) pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil 

yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. 

Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk 

berinteraksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas, siswa 

lebih banyak belajar dari satu teman ke teman yang lain diantara sesama siswa 

dari pada belajar dengan guru. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran 
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kooperatif memiliki dampak yang sangat positif terhadap siswa yang rendah hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang memanfaatkan 

kelompok kecil dan kerjasama anggota antara 4 sampai 6 orang dalam 

memecahkan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Adapun ciri-ciri kooperatif antara lain: 

a. Siswa harus berpandangan bahwa semuanya memiliki tujuan sama. 

Di dalam diskusi, satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda dalam 

mencari jawaban setiap pertanyaan tetapi mereka mempunyai tujuan yang 

sama yaitu menemukan jawaban yang benar dengan cara yang benar. 

b. Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya 

diantara para anggota kelompok. 

Pembagian tugas dalam kelompok membuat ringan beban permasalahan 

untuk segera dipecahkan, maka ketua kelompok membagi tugas tiap 

anggotanya dengan beban yang berbeda sesuai kemampuannya dan 

keinginannya. 

c. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan 

Evaluasi  atau  penghargaan  yang  akan ikut berpengaruh terhadap hasil kerja 

seluruh anggota kelompok. Apabila proses pengerjaannya salah tetapi 

hasilnya benar, diberikan evaluasi yang baik. Dan penghargaan kepada yang 

dapat mengerjakan proses serta hasil yang baik. 
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d. Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok. 

Siswa bertanggung jawab atas materi yang ditangani dalam kelompok. Setiap 

kelompok maju untuk mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang 

diperoleh kemudian mempertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakan 

dengan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Dari ciri-ciri tersebut, semua siswa mempunyai tujuan yang sama dalam 

mendapatkan jawaban walaupun berbeda proses mencarinya. Antara siswa yang 

satu dengan yang lain tidak ada yang menjadi penguasa di dalam kelompoknya, 

semua mempunyai tugas yang sama. Sangat penting bagi kelompok untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan sehingga kelompok lain 

dapat mengoreksi proses dan hasil yang diperoleh.Untuk proses dan hasil yang 

benar, maka diberikan penghargaan agar meningkatkan hasil kerja mereka. 

Sedangkan salah satu antara proses dan hasil kurang baik, maka diberikan 

evaluasi yang benar. 

Tabel 2.1. Perbedaan kelompok pembelajaran kooperatif dan tradisional 

Kelompok pembelajaran kooperatif Kelompok tradisional 

1) Kepemimpinan bersama 

2) Saling ketergantungan positif 

3) Keanggotaan yang heterogen 

4) Mempelajari keterampilan-

keterampilan kooperatif 

5) Tanggung jawab terhadap hasil 

1) Satu pemimpin 

2) Tidak ada saling 

ketergantungan 

3) Keanggotaan yan homogen 

4) Asumsi adanya keterampilan 

sosial 



44 
 

 
 

belajar seluruh anggota kelompok 

6) Menekankan pada tugas dan 

hubungan kooperatif 

7) Ditunjang oleh guru 

8) Satu hasil kelompok 

9) Evaluasi kelompok 

5) Tanggung jawab terhadap 

hasil belajar sendiri 

6) Hanya menekankan pada 

tugas 

7) Diarahkan pada guru 

8) Beberapa hasil individual 

9) Evaluasi individual 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ini tugas 

seorang guru adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. Guru 

hanya mengkondisikan siswa agar siswa belajar dengan baik sehingga siswa akan 

aktif mengalami, mencari dan menemukan berbagai ilmu pengetahuan yang 

dibutuhkan dengan bimbingan guru. Guru harus terus mendorong dan melibatkan 

siswa dalam proses belajar mengajar serta harus berusaha menyediakan kondisi 

yang kondusif sehingga siswa mau belajar dengan baik.,   

2.1.7. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah suatu pembelajaran dimana 

setelah kehadiran guru, siswa pindah kekelompoknya masing-masing untuk saling 

membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang diberikan. Sebagai 

ganti dari tes tertulis, setiap siswa akan bertemu seminggu sekali pada meja 

turnamen dengan dua rekan dari kelompok lain. Tiga siswa dalam setiap turnamen 

akan saling bersaing. Mereka menjawab satu pertanyaan yang sama, yang telah 
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dibahas bersama-sama daalam kelompoknya. Dengan cara ini setiap siswa 

berkesempatan menyumbangkan skor sebanyak-banyaknya untuk kelompoknya. 

Isjoni (2009:83) berpendapat bahwa TGT adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, 

dan suku atau ras yang berbeda. 

Slavin (2009:163) menyatakan Teams Games Tournament (TGT) artinya 

adalah bentuk pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif yang 

paling tua dan paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, termasuk 

juga dalam penyampaian materi di kelas. Dalam TGT menggunakan turnamen 

akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di 

mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain 

yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. 

Pembelajaran kooperatif TGT sangat efektif untuk bersaing antarindividu 

dan juga untuk memudahkan siswa berpikir positif dalam pemberajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam 

kelompok yang berbeda kemampuan yang menggunakan sistem turnamen 

akademik yang diikuti oleh seluruh siswa dan efektif untuk memudahkan siswa 

berpikir positif dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

menurut Slavin (2009:143) meliputi 5 tahap yaitu: 1) Presentasi kelas, 2) Kerja 

tim atau kelompok, 3) Permainan atau games, 4) Turnamen, dan 5) Rekognisi tim. 
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2.1.7.1. Presentasi Kelas 

Tahap awal yang dilakukan dalam pembelajaran TGT (Teams Games 

Tournament) yaitu presentasi kelas. Pada tahap ini guru memberikan penjelasan 

kepada para siswa tentang materi yang akan dipelajari. Kegiatan ini bisa divariasi 

oleh guru dengan mengadakan tanya jawab dengan siswa atau menugaskan siswa 

untuk mengerjakan soal di papan tulis. 

2.1.7.2. Kerja Tim/ Kelompok 

Tahap berikutnya setelah presentasi kelas yaitu kerja tim/kelompok. Pada 

tahap ini yang harus dilakukan pertama kali adalah pembentukan tim/ kelompok. 

Siswa satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda jenis kelamin, 

ras/suku, agama, dan berbeda kemampuan.Tetapi pada dasarnya semua siswa 

mempunyai kemampuan yang setara sewaktu diadakan pembelajaran dengan 

menerapkan TGT (Teams Games Tournament).Setelah tim/kelompok terbentuk, 

guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh semua anggota tim/kelompok. 

Hal yang paling penting pada tahap ini adalah kerja sama oleh semua anggota 

tim/kelompok. Jika ada anggota tim/kelompok yang belum menguasai materi 

pembelajaran, tugas anggota yang lain adalah membantu agar anggota yang belum 

bisa tersebut mampu menguasai materi pembelajaran. 

2.1.7.3. Permainan 

Tahap selanjutnya yaitu permainan.Sebelum dilakukan permainan harus 

dibentuk kelompok bermain yang anggotanya berbeda dari tim/kelompok saat 

kerja tim/kelompok.Permainan yang dilakukan adalah permainan akademik yang 
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menggunakan kartu soal yang masing-masing kartu mempunyai skor yang 

berbeda tergantung pada tingkat kesukaran soal yang tertera pada kartu soal. 

Langkah-langkah permainan yang dilakukan yaitu: 

a. Siswa menempatkan diri pada kelompok bermainnya. 

b. Siswa menyiapkan alat tulis. 

c. Salah satu siswa pada kelompok bermain mengacak kartu soal yang sudah 

disediakan guru. 

d. Tiap siswa dalam kelompok bermain dibagikan sebuah kartu olaeh siswa 

yang telah mengacak kartu. 

e. Siswa boleh menukar kartu soal yang didapatkan dengan siswa lain dalam 

satu anggota. Pnukaran kartu soal berdasarkan kesepakatan dari kedua belah 

pihak. 

f. Siswa mulai menjawab/mengerjakan kartu soal yang telah didapatkan. 

g. Siswa boleh mengambil kartu soal yang berikutnya asal sudah selesai 

menjawab kartu soal yang sebelumnya. 

h. Kelompok bermain menyudahi permainan jika kartu soalnya sudah habis. 

i. Tiap siswa mempunyai skor bermain yang berbeda. Skor didapat jika 

jawaban kartu soal benar. 

j. Skor bermain digunakan untuk menentukan siswa yang akan maju ke 

turnamen pada akhir unit. 

2.1.7.4. Turnamen 

Turnamen dilakukan pada akhir unit yang dipimpin oleh guru. Turnamen 

diikuti oleh perwakilan satu orang siswa dari tim/kelompok kerja yang 
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Membimbing kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

mengerjakan tugas 

Merumuskan simpulan 

hasil diskusi tim 

Tahap 3: 

Turnamen 

Mempersiapkan meja dan 

kartu soal untuk turnamen 

Membimbing siswa saat 

permainan 

Pemberian skor individu 

maupun kelompok 

Memainkan kartu 

akademik secara 

bergantian dan menjawab 

pertanyaan 

Berkompetisi memperoleh 

nilai terbaik untuk individu 

maupun kelompok 

Tahap 4: 

Rekognisi 

Tim / 

Penghargaan 

Menghitung skor yang 

diperoleh 

Memberikan penghargaan 

kepada kelompok  

Mengevaluasi jalannya 

permainan 

Menerima Penghargaan 

Memperhatikan koreksi 

dari guru 

 

Dalam pembelajaran model kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) mempunyai kelebihan antara lain: (a) melalui interaksi dengan 

anggota kelompok, semua memiliki kesempatan untuk belajar mengemukakan 

pendapatnya atau memperoleh pengetahuan dari hasil diskusi dengan anggota 

kelompoknya, (b) pengelompokan siswa secara heterogen dalam hal tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, maupun ras diharapkan dapat membentuk rasa hormat 
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dan saling menghargai di antara siswa, (c) dengan belajar kooperatif siswa 

mendapat keterampilan yang tidak dimiliki pada pembelajaran lain, (d) dengan 

diadakannya turnamen diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

berusaha lebih baik bagi diri maupun kelompok, (e) dengan turnamen dapat 

membentuk siswa mempunyai kebiasaan bersaing sportif dan selanjutnya 

menumbuhkan keberanian dalam berkompetisi, akibatnya siswa selalu dalam 

posisi unggul, (f) dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT, dapat menanamkan 

betapa pentingnya kerjasama dalam pencapaian tujuan belajar baik untuk dirinya 

maupun seluruh anggota kelompok, (g) kegiatan belajar berpusat pada siswa 

sehingga dapat menumbuhkan keaktifan siswa. 

Jenis skor dan nilai yang ada pada pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams Games Tournament) adalah: 

a. Skor permainan 

Skor permainan didapat dari tahap permainan yang dilakukan siswa. 

Siswa yang mengerjakan kartu soal dengan benar, cepat, dan jumlahnya 

banyak akan memperoleh skor yang tinggi. Skor permainan digunakan untuk 

menentukan siswa yang akan maju mewakili tim/kelompoknya mengikuti 

turnamen. 

b. Skor turnamen 

Skor turnamen diperoleh siswa saat mengikuti turnamen. Skor yang 

didapat merupakan hasil usaha dari individu siswa tetapi atas nama 

kelompok. Skor turnamen digunakan untuk menetukan kelompok terbaik 

dalam pembelajaran menggunakan TGT (Teams Games Tournament). 
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c. Nilai kelompok 

Nilai kelompok diambil dari Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang 

diberikan guru untuk dikerjakan secara kelompok.Pengambilan nilai 

kelompok dilakukan pada saat kerja tim/kelompok. Nilai kelompok yang 

diperoleh akan membantu siswa dalam perolehan nilai akhir karena nilai 

akhir diambil dari rata-rata nilai kelompok dan nilai individu. 

d. Nilai individu 

Nilai  individu  didapat  dari  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS) yang 

dikerjakan siswa setelah tahap permainan atau setelah turnamen.Nilai 

individu merupakan nilai yang mengukur kemampuan tiap individu dalam 

penguasaan materi pembelajaran yang dipelajari. 

e. Nilai akhir 

Nilai akhir merupakan nilai dari hasil rata-rata nilai kelompok dan 

nilai individu. 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terhadap pendekatan model TGT dalam pembelajaran. Adapun hasil 

penelitian tersebut antara lain: 

Penelitian dengan judul Pendekatan Kooperatif Model TGT untuk 

Meningkatkan HasiBelajar IPA Siswa Kelas V MI Nurul Ulum Sebalong Nguling 

Pasuruanyang dilakukan oleh Fahroh tahun 2010.Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa pelaksanaan model TGT pada pembelajaran IPA siswa kelas V MI Nurul 

Ulum Sebalong Nguling dalam meningkatkan aktivitas belajar dilakukan melalui 
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kegiatan turnamen. Aktivitas belajar siswa pada siklus I menunjukkan visual 

activities (42,8%), oral activities (26,8%) , listening activities (71,4%), writing 

activities (71,4%), motor activities (78,6%), mental activities (35,7%), dan 

emotional activities sebesar (67,8%). Pada siklus II menunjukkan visual activities 

(89,3%), oral activities (57,1%) , listening activities (100%), writing activities 

(85,7%), motor activities (100%) , mental activities (35,7%), dan emotional 

activities (92,8%). Pembelajaran dengan model TGT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa  Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada pratindakan adalah 59,9 

siklus I adalah 69,1 dan siklus II adalah 85,2. 

Penelitian dengan judul Penerapan ModelPembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyelesaikan SoalCerita Pesawat Sederhana Pada Siswa Kelas V SD 

NegeriTlompakan III Kecamatan Tuntang Tahun Ajaran 2010/2011. Oleh Putri 

tahun 2011, Skripsi, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan.UnVersitas Sebelas Maret Surakarta, April 2011.Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT (Teams Games Tournament) dapatmeningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita Pesawat Sederhana pada siswa kelas VSD Negeri 

Tlompakan III, yaitu ditandai dengan: Siswa kelas V sebanyak 18anak mengalami 

peningkatan hasil belajar yaitu sebelum tindakan 39%, siklus I(KKM 60) 50%, 

siklus II (KKM 65) 94%, dan siklus III (KKM 70) 100% siswabelajar tuntas. 

Penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Pada Siswa   Kelas I Sekolah Dasar. 
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Oleh Mulyadi. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2009. Penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan sebanyak tiga siklus diperoleh hasil bahwa rerata hasil observasi 

terhadap aktivitas siswa pada siklus I sebesar 58,75% pada siklus II sebesar 72,5% 

dan pada siklus III meningkat menjadi 85%. Rerata tes kemampuan membaca 

permulaan siswa pada kondisi awal 59,06 tingkat ketuntasan klasikal 25%.  Pada 

siklus I nilai rerata 67,81 tingkat ketuntasan klasikal 43,75%. Pada siklus II, nilai 

rerata 71,71, tingkat ketuntasan klasikal 68,75%. pada siklus III, nilai rerata 76,87 

tingkat ketuntasan klasikal 87,5%.   

Berdasarkan tindakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa melalui 

model pembelajaran kooperatif, guru dapat meningkatkan proses pembelajaran 

membaca permulaan dan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SD 

Negeri Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali semester I tahun pelajaran 

2009/2010.   

Dari ketiga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT pada pembelajaran IPA kelas V. 

2.3. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung memerlukan suatu 

model pembelajaran sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe TGT. 

Berdasarkan teoritik yang telah diuraikan diatas, maka skema kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2. Bagan Kerangka Berpikir 

Pada kondisi awal, kualitas pembelajaran (keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa) masih rendah karena menggunakan pendekatan 

tradisional. Untuk meningkatkannya maka guru menerapkan model pembelajaran 

inovatif yang salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

karena dengan turnamen, siswa lebih termotivasi untuk memperdalam 

pengetahuan agar selalu dapat dan berani menjawab pertanyaan agar memperoleh 

penghargaan. Sehingga siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam 

tiga siklus. Masing-masing siklus dua kali pertemuan yang disertai dengan 

kegiatan observasi.  
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini “jika pembelajaran IPA kelas V SD 

Negeri 2 Bategede dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT, maka keterampilan guru, aktivitas siswa, respon siswa, dan hasil belajar 

siswa meningkat.” 



 

3

y

m

a

P

b

u

t

(

s

k

3.1. RAN

Jenis

yang termas

meningkatka

aktivitas sis

Pelaksanaan

bersama unt

Ranc

ulang dalam

tindakan (ac

(observation

sampai per

keberhasilan

Gamba

M

NCANGA

s penelitian 

uk dalam pe

an kualitas 

swa, dan ha

n penelitian 

tuk mewujud

cangan dala

m PTK diaw

ction), meng

n and evalua

rbaikan ata

n)Di bawah i

ar 3.1: Baga

B

METODE

AN PENEL

yang peneli

enelitian kua

pembelajar

asil belajar

bersifat ko

dkan perbaik

m penelitia

wali dengan 

gobservasi d

ation), dan m

au peningk

ini gambar ta

an Langkah-

56

BAB III

E PENEL
 

LITIAN 

iti gunakan 

alitatif deskri

ran IPA ya

pada siswa

olaboratif be

kan yang diin

an ini adala

perencanaa

dan mengev

melakukan re

katan yang

ahapan dalam

langkah PTK

LITIAN

adalah Pene

iptif. Penelit

ang meliput

a kelas V 

ersama guru

nginkan. 

ah penelitian

an tindakan 

valuasi pros

efleksi (refle

g diharapka

m PTK: 

K dari Suhar

elitian Tinda

tian ini bertu

ti keteramp

SD Negeri2

u kelas seba

n tindaan k

(planning), 

ses dan hasi

ecting), dan 

an tercapai

rsimi (2009)

akan Kelas 

ujuan untuk 

pilan guru, 

2Bategede. 

agai upaya 

kelas. Daur 

penerapan 

il tindakan 

seterusnya 

i (kriteria 

  



57 
 

 
 

Menurut Arikunto (2009:75-80) menjelaskan tahapan dalam rancangan 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Tahap Perencanaan 

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan penyusunan rancangan 

tindakan dengan menentukan fokus perisitiwa yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus untuk diamati. 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran IPA serta menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran TGT 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, aktivitas 

guru, dan angket 

3.1.2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 

pertama yaitu pernapasan manusia dan siklus kedua yaitu gangguan alat 

pernapasan. Apabila kedua siklus yang telah dilalui belum mencapai kriteria 

ketuntasan maka dibutuhkan siklus ketiga yaitu pernapasan pada hewan. 

3.1.3. Tahap Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk 
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mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPA 

menggunakan Pendekatan kooperatif tipe TGT. Instrumen yang digunakan dalam 

observasi adalah lembar pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan 

aktivitas siswa, catatan lapangan, dan soal tes. Hasil observasi kemudian dicatat 

untuk dianalisis dan sebagai acuan untuk melakukan refleksi. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan. Setelah mengkaji aktivitas siswa, keterampilan 

guru dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran apakah sudah efektif 

dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada setiap siklusnya, serta 

mengkaji kekurangan dan membuat daftar permaslahan yang muncul dalam 

pelaksanaan setiap siklus, kemudian bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.2. Siklus Penelitian 

3.2.1. Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun jadwal pertemuan antara peneliti dengan guru kelas 

b. Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan materi pembelajaran 

c. Menyusun RPP dengan materi hubungan sumber daya alam dengan 

lingkungan. 

d. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa berbagai jenis 

gambar saluran pernapasan manusia, dan buku paket IPA kelas V. 
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e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe TGT. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

3.2.1.2.1. Kegiatan  Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik hidung yang tersumbat mangganggu 

proses pernapasan. Mengapa demikian? 

b. Guru melakukan tanya jawab apa hubungan antara hidung tersumbat dan 

proses pernapasan? 

c. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

3.2.1.2.2. Kegiatan Inti 

a. Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu gambar saluran 

pernapasan manusia. 

b. Siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan gambar. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati gambar. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

e. Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis 

f. Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 

anak 
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g. Siswa mendiskusikan bagian-bagian alat pernapasan manusia menggunakan 

LKS 

h. Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan pada 

lembar kegiatan kelompok 

i. Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru tentang cara belajar 

dengan berturnamen 

j. Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja turnamen 

k. Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah disediakan 

pada tiap meja turnamen  

l. Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami siswa 

m. Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

n. Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. ( rekognisi tim ) 

o. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat 

p. Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

q. Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan dalam 

turnamen dan siswa mencatat 

3.2.1.2.3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi turnamen tentang alat 

pernapasan manusia 

b. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Guru memberi penugasan rumah. 
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d. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

3.2.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan ketrampilan guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

c. Melakukan pengamatan respon siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

3.2.1.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II 

3.2.2. Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana pembelajaran dengan materi Gangguan pada alat 

pernapasan 

b. Menyiapkan alat peraga atau media 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa 

d. Menyiapkan lembar observasi 

e. Menyiapkan lembar evaluasi 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertamameliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 
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3.2.2.2.1. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik bagai mana reaksi kita jika mencium 

bau busuk? 

b. Guru melakukan tanya jawab apakah udara yang kita hirup selalu bersih? 

c. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

3.2.2.2.2. Kegiatan Inti 

a. Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu gambar 

pencemaran udara 

b. Siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan gambar. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

e. Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis 

f. Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 

anak 

g. Siswa mendiskusikan bagian-bagian alat pernapasan manusia menggunakan 

LKS 

h. Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan lembar kegiatan kelompok 

tentang penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan 

i. Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan pada 

lembar kegiatan kelompok 
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j. Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru tentang cara belajar 

dengan berturnamen 

k. Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja turnamen 

l. Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah disediakan 

pada tiap meja turnamen  

m. Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami siswa 

n. Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

o. Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. ( rekognisi tim ) 

p. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat 

q. Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

r. Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan dalam 

turnamen dan siswa mencatat 

3.2.2.2.3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi turnamen tentang 

pencemaran dan gangguan  yang menyerang alat pernapasan 

b. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

3.2.2.3. Observasi 

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA. 

b. Memantau aktivitas dan partisipasi siswa dalam game akademik yang 

dijalankan. 
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c. Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran IPA. 

3.2.2.4. Revleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

d. Merencanakan tindak lanjut pada siklus III. 

3.2.3. Siklus Ketiga 

3.2.3.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan materi pernapasan pada hewan. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar alat-alat 

pernapasan pada hewan, kit permainan game turnamens, serta buku paket 

IPA kelas IV. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe TGT. 

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

3.2.3.2.1. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik materi yang kemaren tentang alat 

pernapasan manusia, “apakah hewah juga bernapas dengan hidung“? 

b. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 
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3.2.3.2.2. Kegiatan Inti 

a. Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu gambar saluran 

pernapasan hewan. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati gambar. 

c. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

d. Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis 

e. Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 

anak 

f. Guru  membagilembar kegiatansiswa mendiskusikan bagian-bagian alat 

pernapasan hewan menggunakan LKS 

g. Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan pada 

lembar kegiatan kelompok 

h. Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru tentang cara belajar 

dengan berturnamen 

i. Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja turnamen 

j. Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah disediakan 

pada tiap meja turnamen  

k. Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami siswa 

l. Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

m. Gurumemberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. ( rekognisi tim ) 
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n. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat 

o. Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

p. Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan dalam 

turnamen dan siswa mencatat 

3.2.3.2.3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi turnamen tentang alat 

pernapasan hewan 

b. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

3.2.3.3. Observasi 

a. Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran IPA. 

b. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran IPA. 

c. Memantau aktivitas dan patisipasi siswa dalam game akademik yang 

dijalankan. 

3.2.3.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus III. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

c. Membuat pelaporan hasil perbandingan selama tiga siklus secara berturut-

turut 

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak 32 yang terdiri dari 18 

siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri  



67 
 

 
 

2 Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. 

 

3.4. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

b. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

c. Hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. 

 

3.5. DATA DAN CARA PENGAMBILAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

3.5.1.1. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

3.5.1.2. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil evaluasi, 

dan hasil wawancara guru. 

3.5.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. Data rangking siswa. 
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3.5.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses  

pembelajaran berupa data aktivitas siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar IPA 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring) Sugiono (2010: 23). 

Jadi data kuantitatif berupa hasil belajar kelas V yang diambil dengan cara 

memberikan tes diakhir siklus. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru, dan wawancara serta catatan lapangan 

dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes dan non tes. 

3.5.3.1. Tehnik Tes 

Tes dimaknai sebagai tingkat pengukuran pemahaman siswa. Definisi ini 

didasarkan pendapat Anggoro (2008:5.23) yang mengartikan tes sebagai 

serangkaian tes item yang diujikan kepada sejumlah sampel dimana karakteristik 

sampel sesuai dengan tuntutan studi. 
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Metode tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara 

individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada 

pembelajaran siklus I, siklus II, dan siklus III. 

3.5.3.2. Tehnik Non Tes 

3.5.3.2.1. Metode Observasi 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuka 

dan Ahmadi, 2010: 70). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

3.5.3.2.2. Metode Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa 

pada waktu yang lalu. 

Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai data yang autentik yang 

menggambarkan aktivitas siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

3.5.3.2.3. Metode Wawancara 

Menurut Arikunto (2008: 155) wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

(Narbuka dan Ahmadi, 2010: 83). 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon 

siswa dan guru dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Data yang dianalisis dalam Penelitian Tindakan Kelas meliputi 

keterampilanguru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Sedangkan teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data meliputi: 

3.6.1. Data Kuantitatif 

Data berupa hasil belajar IPA dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Adapun penyajian data 

kuantitatif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relative dipaparkan dalam 

bentuk presentase. 

Adapun rumus persentase tersebut adalah sebagai berikut: 

∑
 100% 

Keterangan: 

∑n = Jumlah frekuensi yang muncul 

N  = Jumlah total siswa 

ρ  = Persentase frekuensi 
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% ketuntasan belajar
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa 100% 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 3.1. Pedoman Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

(Depdiknas, Rancangan hasil belajar 2006) 

3.6.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, 

serta hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. 

Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Presentase Ketuntasan Siswa 

 

 

 

   (Depdikbud dalam Rahmawati, 2007:6) 
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Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, angket, dan catatan lapangan 

dalam pembelajaran. 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, serta hasil catatan lapangan dan 

angket dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan 

dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Untuk data aktivitas siswa dan guru dengan menggunakan krietria menurut 

menurut Poerwanti. 

Menurut Poerwanti, dkk (2007:6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: (1) menentukan skor terendah; (2) menentukan 

skor tertinggi; (3) mencari median; (4) membagi rentang nilai menjadi 4 katagori 

yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

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

Q2 = median  

Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

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

 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 
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Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 
 
(n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.3 
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

(Poerwanti, dkk, 2007:6.9) 

Kriteria Penilaian Keterampilan guru Selama Pembelajaran IPA 

 Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT 

R = skor terendah = 9 

T = skor tertinggi = 36 

n = banyaknya skor = 28 

Q2 = median = 22,5 

Q1 = kuartil bawah = 15,5 

Q3 = kuartil atas = 29,5 

 

Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skor Nilai Ketuntasan 

     29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas  
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(Poerwanti, dkk, 2007:6.9) 

 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran IPA 

 Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT 

 

R = skor terendah = 8 

T = skor tertinggi = 32 

n = banyaknya skor = 25 

Q2 = median = 20 

Q1 = kuartil bawah = 13,5 

Q3 = kuartil atas = 26,5 

 

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

(Poerwanti, dkk, 2007:6.9) 

 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kualitas  

     22,5 ≤ skor <29,5 Baik Tuntas  

     15,5 ≤ skor <22,5 Cukup Tidak tuntas  

          9 ≤ skor <15,5 Kurang Tidak tuntas  

Skor Nilai Ketuntasan 

     26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas  

     20≤ skor <26,5 Baik Tuntas  

     13,5 ≤ skor <20 Cukup Tidak tuntas  

8≤ skor <13,5 Kurang Tidak tuntas  
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pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDNegeri 2 Bategede dengan indikator 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

yaitu dengan skor lebih dari atau sama dengan 22,5. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

yaitu dengan skor lebih dari atau sama dengan 20. 

c. 80% siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. HASIL PENELITIAN 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA 

melalui pendekatan kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Bategede dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Adapun hasil penelitian dari 

tiap siklusnya sebagai berikut: 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan  hasil observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada 

siklus  I mata pelajaran IPA dengan materi alat pernapasan manusia pada siswa 

kelas V semester I dilaksanakan di SD Negeri 2 Bategede melalui pendekatan 

kooperatif tipe TGT dengan tahapan sebagai berikut: 

4.1.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar saluran alat 

pernapasan pada manusia,  serta menyiapkan kartu soal untuk turnamen. 

c. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

TGT. 
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh selama proses 

pembelajaran yang dilakukan di kels V SD Negeri 2 Bategede adalah sebagai 

berikut: 

4.1.1.2.1. Pra Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama 5 menit dengan guru 

menyiapkan ruangan kelas yang sudah dibentuk dalam 6 kelompok belajar. Guru 

menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu gambar 

saluran alat pernapasan pada manusia, dan kartu soal untuk turnamen. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa. Jumlah siswa yang hadir berjumlah 32siswa. 

Setelah memeriksa kesiapan belajar siswa. 

4.1.1.2.2. Kegiatan Awal 

Kegiatan ini kurang lebih selama 5 menit. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: “Anak-anak hidung yang tersumbat mangganggu proses 

pernapasan. Mengapa demikian?“, siswa dengan antusias menanggapi apersepsi 

yang diberikan oleh guru. Guru memotivasi siswa dengan pertanyaan “apa 

hubungan antara hidung tersumbat dan proses pernapasan?”. Guru menyampaikan 

tujuan dan kegiatan pembelajaran pertemuan ini adalah tentang alat pernapasan 

pada manusia.  

4.1.1.2.3. Kegiatan Inti 

Kegiatan  ini kurang lebih berjalan selama 40 menit. Siswa dibentuk 

menjadi 6 tim belajar dengan kemampuan heterogen. Guru memperlihatkan 

kepada siswa gambar saluran pernapasan pada manusia. Siswa mendengarkan 
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penjelasan guru secara sekilas mengenai alat pernapasan pada manusia. Guru 

membagikan lembar kerja siswa pada setiap tim, sebagai media belajar tim. Setiap 

siswa mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam lembar kerja siswa, 

yaitu tentang mendiskripsikan saluran pernapasan pada manusia dengan anggota 

tim nya. Setiap tim mempresentasikan hasil diskusi timnya, dengan ditanggapi tim 

lain. Setiap tim mengirimkan anggotanya pada meja turnamen dengan 

kemampuan homogen untuk berkompetisi memainkan game akademik. Setelah 

waktu turnemen habis, guru membimbing siswa melakukan penghitungan skor 

dalam turnamen. Siswa kembali ke tim masing-masing untuk melakukan 

penghitungan skor kelompok. Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada 

tim yang mendapat skor tertinggi. 

4.1.1.2.4. Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir ini guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi turnamen tentang alat pernapasan manusia yang telah dilaksanakan. Guru 

memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. Guru membagi lembar evaluasai. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4.1.1.3. Observasi 

4.1.1.3.1. Diskripsi Ketrampilan Guru 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Rata-Rata Keterampilan Guru Siklus I 

No. INDIKATOR 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian

1. Keterampilan membuka pelajaran 2 C 

2. Keterampilan memberi penguatan 3 B 

3  Keterampilan bertanya 2 C 

4 Keterampilan menggunakan variasi 2 C 

5 Keterampilan menjelaskan 3 B 

6. 
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 
3 B 

7. Keterampilanmengelola kelas 3 B 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 B 

9 Keterampilan menutup pelajaran 2 C 

Jumlah skor 23 

Rata-rata 2.5 

Kriteria  Baik 

Keterangan: 

29,5 ≤ sekor ≤ 36 (sangat baik) 

22,5 ≤ sekor < 29,5 (baik) 

15,5 ≤ sekor < 22,5 (cukup) 

9 ≤ sekor 15 < 15,5 (kurang) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 2 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut guru dalam memberikan 

apresepsi kurang menimbulkan motivasipada siswa, selain itu guru juga belum 

membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 
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dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2) 

menimbulkan motivasi; (3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) membuat 

kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Keterampilan memberi penguatan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan 

dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Komponen keterampilan bertanya 

meliputi: (1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari siswa; (3) Meningkatkan kegiatan belajar ; (4) membina 

tingkah laku siswa yang produktif. 

c. Keterampilan bertanya 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 2 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan dan memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dibahas. Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar; (2) 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan; (3) mengembangkan pola dan cara belajar aktif 
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dari siswa; (4) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang 

dibahas. 

d. Keterampilan menggunakan variasi 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat  

skor 2 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang jelas 

dalam memberikan pertanyaan dan memberikan acuan sehingga ada beberapa 

pertanyaan yang dijawab oleh guru sendiri. Komponen keterampilan bertanya 

meliputi: 1) penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari siswa; 3) menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara 

acak; 4) pemberian waktu berpikir. 

e. Keterampilan menjelaskan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan). Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: 1) penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa; 2) memberikan penjelasan digunakan 

contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa;                

3) memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan); 4) memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menunjukan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya 

ketika penjelasan itu diberikan (pemberian balikan). 
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f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, peneliti mendapat skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal 

tersebut karena keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajarkurang efektif. Komponen keterampilan mengadakan menjelaskan 

meliputi: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) 

keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar; (4)  keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena ketidaktepatan 

memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: (1) campur tangan yang berlebihan (teachers 

instruction). (2).  kesenyapan (fade away) (3). ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri kegiatan (stop and stars) (4).  penyimpangan (digression). 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Komponen 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil meliputi: (1) memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi; (2) menganalisis pandangan siswa; 

(3) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (4) menutup diskusi. 
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Dari diagram batang di atas menjelaskan bahwa pada siklus I aspek 

keterampilan guru yang mendapat skor 2 sebanyak 4 keterampilan yaitu 

keterampilan membuka pelajaran, ketrampilan bertanya, ketrampilan 

menggunakan fariasi, ketrampilan menutup pelajaran. Skor 3 sebanyak 5 

keterampilan yaitu ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menjelaskan, 

ketrampilan membimbing kelompok kecil, ketrampilan mengelola kelas, 

ketrampilan membimbing diskusi. Sementara skor 4 tidak ada. Secara keseluruhan 

keterampilan guru memperoleh 23 skor dengan kategori baik dan mencapai 

tingkat keberhasilan, walaupun demikian aktivitas guru perlu ditingkatkan agar 

lebih baik lagi dengan cara mendiskusikan kembali aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan guru kolabolator sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

dengan baik. 

4.1.1.3.2. Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 
Data Hasil Pengamatan 
Aktivitas Siswa Siklus I  

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rara-rata 

Skor  

4 3 2 1 

1 Visual activities (aktivitas penglihatan) 7 9 7 9 78 2,4 

2 Oral activities (ativitas lisan) 0 11 14 7 68 2,1 

3 

Listening activities (aktivitas 

mendengarkan) 
3 7 9 13 64 2 
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4 Writing activities (activitas menulis) 2 11 11 7 70 2,2 

5 

Drawing activities (aktivitas 

menggambar) 
3 6 14 9 67 2,1 

6 Motor activities (aktivitas metrik) 2 21 5 4 85 2,1 

7 Mental activities (aktivitas mental) 3 15 7 7 78 2,4 

8 Emotional activities (aktivitas emosional) 5 11 1 14 69 2,2 

Jumlah ata-rata 18,2 

Kriteria Cukup 

Keterangan: 

26,5 ≤ skor ≤ 32 = sangat baik (A) 

20 ≤ skor ≤ 26,5 = baik (B) 

13,5 ≤ skor ≤ 20 = cukup (C) 

8 ≤ skor ≤ 13,5 = kurang (D) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus I 

diperoleh rata-rata skor 18,2 dengan kategori cukup. Hasil tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Visual activities (aktivitas penglihatan) Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 2,4. Hal ini berarti siswa belum memusatkan 

perhatian dalam pembelajaran meliputi membaca, memperhatikan gambar, 

percobaan, mengamati pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities (ativitas lisan)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas siswa, 

skor rata-rata2,1. Hal ini berarti siswa sudah aktif menjawab pertanyaan guru  

dan bertanya jika belum paham, menanggapi setiap permasalahan dalam 

diskusi. Komponen pengamatan antara lain:menyatakan, merumuskan, 
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bertanya, dan memberi saran, menegluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi 

c. Listening activities (aktivitas mendengarkan)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata2. Interaksi tanya jawab antara guru dan siswa 

berlangsung secara tertib. Dalam perumusan masalah, siswa masih perlu 

bimbingan guru. Dalam diskusi kelompok, siswa sudah berani saling 

mengemukakan pendapat dan saran. Namun demikian, dalam hal 

mengemukakan pendapat dan saran cenderung di dominasi oleh siswa yang 

pintar di kelompok itu.mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

d. Writing activities (activitas menulis)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,2. Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah: 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities (aktivitas menggambar)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata2,1Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas metrik)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,1Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

g. Mental activities (aktivitas mental)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,4.Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 
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menanggapi, mengingat, memecahkankan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas emosional)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata2,2Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, dan gugup. 

Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada tabel dan uraian di atas 

selama pembelajaran berlangsung pada siklus I diperoleh jumlah rata-rata 18,2 

yang masuk dalam kategori cukup. 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.2: Diagram Batang Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

4.1.1.3.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siklus I adalah hasil penilaian individu setelah 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 32. Tes 

siklus I yang dilakukan adalah mengerjakan evaluasi dari materi alat pernapasan 
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pada manusia. Hasil tes pada materi alat pernapasan pada manusia dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 
Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Pencapaian Data Siklus I 

1 Nilai rata-rata 57,18 

2 Siswa yang tuntasbelajar 15 

3 Siswa yang tidaktuntasbelajar 17 

4 Nilaiterendah 15 

5 Nilaitertinggi 90 

6 KriteriaKetuntasan Minimal 60 

7 Persentaseketuntasanbelajar (%) 47% 

 

Nilai ketuntasan klasikal hasil pembelajaran siklus I dicapai oleh 15 

siswa atau 47% dari 32 siswa dengan nilai rata-rata kelas 58,90. Hasil belajar 

siklus I sudah baik dan mengalami kenaikan pembelajaran dibandingkan dengan 

sebelum diberi tindakan yaitu sebanyak 35,13%. Indikator keberhasilan hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah 80%, tentunya pada siklus I ini peneliti belum 

mencapai indikator keberhasilan sehingga perlu diadakan perbaikan. Selanjutnya, 

hasil belajar dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus I diuraikan dalam daftar 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Rentang Nilai Hasil Belajar Siklus I 

Nilai Frekuensi FrekuensiRelatif (%) Kualifikasi 
80-100 8 25% Tuntas 
60-79 7 21% Tuntas 
40-59 10 31% Tuntas tuntas 
20-39 6 19% Tidaktuntas 
0-19 1 3% Tidaktuntas 
Jumlah 32 100%  



89 
 

 
 

 

Pengolahan data hasil belajar siklus I yang berbentuk tabel tersebut, 

selanjutnya dikaji kembali bersama guru kolabolator untuk kemudian diolah 

dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk lebih memperjelas hasil belajar 

pelaksanaan siklus I dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Gambar 4.3: Diagram Batang Hasil Belajar Siklus I 

Diagram batang di atas menjelaskan bahwa pada siklus I ini 1 siswa 

mendapat nilai antara 0-19; 6 siswa mendapat nilai antara 20-39; 10 siswa 

mendapatkan nilai pada rentang 40-59, 7 siswa mendapatkan nilai antara 60-79, 

dan 8 siswa mendapat nilai 80-100.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian persentase 

ketuntasan belajar klasikalnya adalah 47% atau 15 dari 32 siswa dan 53%  (17 

dari 32siswa) belum tuntas atau belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 
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sebesar 60. Nilai rata-rata kelas sebesar 57,18 dengan nilai terendah 15 dan nilai 

tertinggi 90. 

4.1.1.4. Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran siklus I diperoleh data  

berupa catatan lapangan, hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede perlu 

dianalisis dengan kolabolator sebagai bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II.  

Adapun refleksinya adalah sebagi berikut: 

a. Keterampilan membuka pelajaran,guru masih kurangmenimbulkan motivasi, 

membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Keterampilan memberi penguatan, guru kurang memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa 

c. Keterampilan bertanya,guru kurang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan dan 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas 

Keterampilan menggunakan variasi 

d. Keterampilan menjelaskan guru kurang jelas dalam memberikan pertanyaan 

dan memberikan acuan sehingga ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh 

guru sendiri 
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e. Keterampilan menjelaskan,guru kurang memusatkan perhatian siswa pada 

masalah pokok dan menggurangi informasi yang tidak begitu penting 

(pemberian tekanan) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan,karena guru kurang 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kurang efektif 

g. Keterampilan mengelola kelasguru tidak tepatan memulai dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

i. Keterampilan menutup pelajaran, karena guru kehabisan waktu sehingga 

evaluasi dijadikan pekerjaan rumah dan  tidak menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

Berdasarkan hasil refleksi ditas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA melalui model kooperatif tipe TGT perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke 

siklus II karena indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh dan 

masih ada  kelemahan, pada setiap variabel penelitian yang harus ditingkatkan. 

4.1.1.5. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki oleh peneliti untuk melaksanakan siklus II yaitu: 

a. Keterampilan membuka pelajaran, guru masih kurang menimbulkan motivasi, 

membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 



92 
 

 
 

b. Keterampilan memberi penguatan, guru kurang memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa 

c. Keterampilan bertanya, guru kurang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan dan 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas 

Keterampilan menggunakan variasi  

d. Keterampilan menjelaskan guru kurang jelas dalam memberikan pertanyaan 

dan memberikan acuan sehingga ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh 

guru sendiri 

e. Keterampilan menjelaskan, guru kurang memusatkan perhatian siswa pada 

masalah pokok dan menggurangi informasi yang tidak begitu penting 

(pemberian tekanan) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, karena guru kurang 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kurang efektif 

g. Keterampilan mengelola kelas guru tidak tepatan memulai dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

i. Keterampilan menutup pelajaran, karena guru kehabisan waktu sehingga 

evaluasi dijadikan pekerjaan rumah dan  tidak menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 



93 
 

 
 

Berdasarkan  hasil observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada 

siklus  II pada mata pelajaran IPA dengan materi gangguan alat pernapasan 

manusia pada siswa kelas V semester I dilaksanakan di SD Negeri 2 Bategede 

melalui pendekatan kooperatif tipe TGT dengan tahapan sebagai berikut: 

4.1.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT.  

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar gangguan 

saluran alat pernapasan pada manusia,  serta menyiapkan kartu soal untuk 

turnamen. 

c. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

TGT. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh selama proses 

pembelajaran yang dilakukan di kels V SD Negeri 2 Bategede adalah  sebagai 

berikut: 

4.1.2.2.1. Pra Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan kurang lebih  selama  5  menit  dengan  guru 

menyiapkan ruangan kelas yang sudah dibentuk dalam 6 kelompok belajar. Guru 

menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu gambar 
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saluran alat pernapasan pada manusia, dan kartu soal untuk turnamen. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa. Jumlah siswa yang hadir berjumlah 32 siswa. 

Setelah memeriksa kesiapan belajar siswa. 

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal 

Kegiatan ini kurang lebih selama 5 menit. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: “Anak-anak bagai mana reaksi kita jika mencium bau 

busuk?“, siswa dengan antusias menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru. 

Guru memotivasi siswa dengan pertanyaan “apakah udara yang kita hirup selalu 

bersih?”. Guru menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran pertemuan ini 

adalah tentang alat pernapasan pada manusia. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti 

Kegiatan  ini kurang lebih berjalan selama 40 menit. Siswa dibentuk 

menjadi 6 tim belajar dengan kemampuan heterogen. Guru memperlihatkan 

kepada siswa gambar saluran pernapasan pada manusia. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru secara sekilas mengenai gangguan alat pernapasan pada manusia. 

Guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap tim, sebagai media belajar tim. 

Setiap siswa mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam lembar kerja 

siswa, yaitu tentang mendiskripsikan gangguan saluran alat pernapasan pada 

manusia dengan anggota tim nya. Setiap tim mempresentasikan hasil diskusi 

timnya, dengan ditanggapi tim lain. Setiap tim mengirimkan anggotanya pada 

meja turnamen dengan kemampuan homogen untuk berkompetisi memainkan 

game akademik. Setelah waktu turnemen habis, guru membimbing siswa 

melakukan penghitungan skor dalam turnamen. Siswa kembali ke tim masing-
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masing untuk melakukan penghitungan skor kelompok. Guru memberikan 

sertifikat penghargaan kepada tim yang mendapat skor tertinggi. 

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir ini guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi turnamen tentang gangguan saluran alat pernapasan manusia yang telah 

dilaksanakan. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar.Guru membagi 

lembar evaluasai. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

4.1.2.3. Observasi 

4.1.2.3.1. Diskripsi Ketrampilan Guru 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II keterampilan guru 

dalampembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Rata-Rata Keterampilan Guru Siklus II 

No. INDIKATOR 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian

1. Keterampilan membuka pelajaran 3 B 

2. Keterampilan memberi penguatan 4 A 

3  Keterampilan bertanya 2 C 

4 Keterampilan menggunakan variasi 2 C 

5 Keterampilan menjelaskan 3 B 

6. 
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 
4 A 

7. Keterampilanmengelola kelas 3 B 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 B 

9 Keterampilan menutup pelajaran 3 B 
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Jumlah skor 27 

Rata-rata 3 

Kriteria  Baik 

 

Keterangan: 

29,5 ≤ sekor ≤ 36 (sangat baik) 

22,5 ≤ sekor < 29,5 (baik) 

15,5 ≤ sekor < 22,5 (cukup) 

9 ≤ sekor 15 < 15,5 (kurang) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut guru dalam memberikan 

kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen keterampilan 

membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan 

motivasi; (3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) membuat kaitan atau 

hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Keterampilan memberi penguatan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut maka guru harus 

dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 
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diharapkan dari siswa, Meningkatkan kegiatan belajar, membina tingkah laku 

siswa yang produktif. Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) 

Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa; (3) Meningkatkan kegiatan belajar ; (4) membina tingkah 

laku siswa yang produktif. 

 

c. Keterampilan bertanya 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 2 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan dan memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dibahas. Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar; (2) 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan; (3) mengembangkan pola dan cara belajar aktif 

dari siswa; (4) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang 

dibahas. 

d. Keterampilan menggunakan variasi 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 2 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang jelas 

dalam memberikan pertanyaan dan memberikan acuan sehingga ada beberapa 

pertanyaan yang dijawab oleh guru sendiri. Komponen keterampilan bertanya 
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meliputi: 1) penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari siswa; 3) menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara 

acak; 4) pemberian waktu berpikir. 

e. Keterampilan menjelaskan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru,peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan). Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: 1) penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa; 2) memberikan penjelasan digunakan 

contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa;                

3) memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan); 4) memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menunjukan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya 

ketika penjelasan itu diberikan (pemberian balikan). 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, peneliti mendapat skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut harus dapat dipertahankan dalam pembelajaran. Komponen 

keterampilan mengadakan menjelaskan meliputi: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan 
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membimbing dan memudahkan belajar; (4)  keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena ketidaktepatan 

memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: (1) campur tangan yang berlebihan (teachers 

instruction). (2).  kesenyapan (fade away) (3). ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri kegiatan (stop and stars) (4).  penyimpangan (digression). 

 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut karena guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Komponen 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil meliputi: (1) memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi; (2) menganalisis pandangan siswa; 

(3) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (4) menutup diskusi. 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran. 

Komponen keterampilan mengadakan menutup pelajaran meliputi: (1) meninjau 

kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran;(2) bersama-
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diskusi, dan kerampilan menutup perlajaran. Sementara skor 4 ada 2 yaitu 

ketrampilan penguatan dan ketrampilan membimbing kelompok kecil. Secara 

keseluruhan keterampilan guru memperoleh 27 skor dengan kategori baik dan 

mencapai tingkat keberhasilan, walaupun demikian aktivitas guru perlu 

ditingkatkan agar lebih baik lagi dengan cara mendiskusikan kembali aktivitas 

guru dalam pembelajaran dengan guru kolabolator sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik. 

4.1.2.3.2. Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.6 
Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rara-rata 

Skor  

4 3 2 1 

1 Visual activities (aktivitas penglihatan) 9 15 7 1 96 3 

2 Oral activities (ativitas lisan) 2 18 12 0 86 2,6 

3 

Listening activities (aktivitas 

mendengarkan) 
3 12 17 0 82 2,5 

4 Writing activities (activitas menulis) 3 16 13 0 86 2,6 

5 

Drawing activities (aktivitas 

menggambar) 
3 7 19 3 74 2,3 

6 Motor activities (aktivitas metrik) 6 18 8 0 94 2,9 

7 Mental activities (aktivitas mental) 5 15 9 3 86 2,6 

8 Emotional activities (aktivitas emosional) 5 17 5 5 86 2,6 
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Jumlah ata-rata 21,56 

Kriteria Baik 

Keterangan: 

26,5 ≤ skor ≤ 32 = sangat baik (A) 

20 ≤ skor ≤ 26,5 = baik (B) 

13,5 ≤ skor ≤ 20 = cukup (C) 

8 ≤ skor ≤ 13,5 = kurang (D) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus I 

diperoleh rata-rata skor 18,2 dengan kategori cukup. Hasil tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Visual activities (aktivitas penglihatan) Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 3. Aktivitas siswa yang diamati meliputi: 

membaca, memperhatikan gambar, percobaan, mengamati pekerjaan orang 

lain. 

b. Oral activities (ativitas lisan)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas siswa, 

skor rata-rata2,6. Komponen pengamatan antara lain:menyatakan, 

merumuskan, bertanya, dan memberi saran, menegluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

c. Listening activities (aktivitas mendengarkan)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 2,5. Komponen pengamatan siswa meliputi 

mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
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d. Writing activities (activitas menulis)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,6. Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah: 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities (aktivitas menggambar) Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 2,3.Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas metrik)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,9.Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

g. Mental activities (aktivitas mental)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata2,6.Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 

menanggapi, mengingat, memecahkankan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas emosional)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata2,6.Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada tabel dan uraian di atas 

selama pembelajaran berlangsung pada siklus II diperoleh jumlah rata-rata 21,56 

yang masuk dalam kategori baik. 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.5: Diagram Batang Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

4.1.2.3.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siklus II adalah hasil penilaian individu setelah 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajarankooperatif tipe TGT. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus II 

berjumlah 32. Tes siklus II yang dilakukan adalah mengerjakan evaluasi dari 

materi gangguan saluran alat pernapasan pada manusia. Hasil tes pada materi 

gangguan saluran alat pernapasan pada manusia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Pencapaian Data Siklus II 

1 Nilai rata-rata 64,06 

2 Siswa yang tuntasbelajar 19 

3 Siswa yang tidaktuntasbelajar 14 

4 Nilaiterendah 40 

5 Nilaitertinggi 90 

6 KriteriaKetuntasan Minimal 60 

7 Persentaseketuntasanbelajar (%) 59% 
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Nilai ketuntasan klasikal hasil pembelajaran siklus II dicapai oleh 19 

siswa atau 59% dari 32 siswa dengan nilai rata-rata kelas 64,06. Hasil belajar 

siklus II sudah baik dan mengalami kenaikan pembelajaran dibandingkan dengan 

siklus Idengan ketuntasan47%. Indikator keberhasilan hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah 80%, tentunya pada siklus II ini peneliti belum mencapai 

indikator keberhasilan sehingga perlu diadakan perbaikan. Selanjutnya, hasil 

belajar dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus I diuraikan dalam daftar tabel  

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Rentang Nilai Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Frekuensi FrekuensiRelatif (%) Kualifikasi 
80-100 12 37% Tuntas 
60-79 7 21% Tuntas 
40-59 13 40% Tuntas tuntas 
20-39 - - - 
0-19 - - - 
Jumlah 32 100% 

 

Pengolahan data hasil belajar siklus II yang berbentuk tabel tersebut, 

selanjutnya dikaji kembali bersama guru kolabolator untuk kemudian diolah 

dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk lebih memperjelas hasil belajar 

pelaksanaan siklus II dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Gambar 4.6: Diagram Batang Hasil Belajar Siklus II 

Diagram batang di atas menjelaskan bahwa pada siklus II ini 13 siswa 

mendapat nilai antara 40-59; 7 siswa mendapat nilai antara 60-79;dan 12 siswa 

mendapatkan nilai pada rentang 80-100.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian persentase 

ketuntasan belajar klasikalnya adalah 59% atau 19 dari 32 siswa dan 44% (13 dari 

32siswa)belum tuntas atau belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu sebesar 

60. Nilai rata-rata kelas sebesar 64,06 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 

90. 

4.1.2.4. Refleksi 

Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pembelajaran siklus  II  diperoleh data  

berupa catatan lapangan, hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede perlu 
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dianalisis dengan kolabolator sebagai bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran pada siklus III.  

Adapun refleksinya adalah sebagi berikut: 

a. Keterampilan membuka pelajaran, guru sudah menarik perhatian siswa, 

memberi acuan melalui berbagai usaha, membuat kaitan atau hubungan di 

antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Namun guru masih kurang 

menimbulkan motivasi,  

b. Keterampilan memberi penguatan, guru sudah meningkatkan perhatian siswa 

terhadap pelajaran, memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi 

informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari 

siswa,meningkatkan kegiatan belajar, membina tingkah laku siswa yang 

produktif. 

c. Keterampilan bertanya, guru kurang membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan dan 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas 

keterampilan menggunakan variasi  

d. Keterampilan menjelaskan guru kurang jelas dalam memberikan pertanyaan 

dan memberikan acuan sehingga ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh 

guru sendiri 

e. Keterampilan menjelaskan, dalam penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, memberikan penjelasan 

digunakan contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 
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siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan 

(pemberian balikan). Namun guru masih kurang memusatkan perhatian siswa 

pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting 

(pemberian tekanan) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dalam ketrampilan 

ini sudah sangat baik dalam mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas guru tidak tepatan memulai dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

i. Keterampilan menutup pelajaran, guru tidak meninjau kembali penguasaan 

inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran. 

Berdasarkan hasil refleksi ditas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA melalui model kooperatif tipe TGT perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke 

siklus II karena indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh dan 

masih ada  kelemahan, pada setiap variabel penelitian yang harus ditingkatkan. 

4.1.2.5. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki oleh peneliti untuk melaksanakan siklus III yaitu: 
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a. Keterampilan membuka pelajaran, guru sudah menarik perhatian siswa, 

memberi acuan melalui berbagai usaha, membuat kaitan atau hubungan di 

antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Namun guru masih kurang 

menimbulkan motivasi,  

b. Keterampilan memberi penguatan, guru sudah meningkatkan perhatian siswa 

terhadap pelajaran, memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi 

informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari 

siswa,meningkatkan kegiatan belajar, membina tingkah laku siswa yang 

produktif. 

c. Keterampilan bertanya, guru kurang membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan dan 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas 

Keterampilan menggunakan variasi  

d. Keterampilan menjelaskan guru kurang jelas dalam memberikan pertanyaan 

dan memberikan acuan sehingga ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh 

guru sendiri 

e. Keterampilan menjelaskan, dalam penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, memberikan penjelasan 

digunakan contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan 

(pemberian balikan). Namun guru masih kurang memusatkan perhatian siswa 
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pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting 

(pemberian tekanan) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dalam ketrampilan 

ini sudah sangat baik dalam mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar,  keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas guru tidak tepatan memulai dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

i. Keterampilan menutup pelajaran, guru tidak meninjau kembali penguasaan 

inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus III 

Berdasarkan  hasil observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada 

siklus  III pada mata pelajaran IPA dengan materi alat pernapasan hewan pada 

siswa kelas V semester I dilaksanakan di SD Negeri 2 Bategede melalui 

pendekatan kooperatif tipe TGT dengan tahapan sebagai berikut: 

4.1.3.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT.  

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar saluran alat 

pernapasan pada hewan,  serta menyiapkan kartu soal untuk turnamen. 
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c. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

TGT. 

4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh selama proses 

pembelajaran yang dilakukan di kels V SD Negeri 2 Bategede adalah  sebagai 

berikut: 

4.1.3.2.1. Pra Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama 5 menit dengan guru 

menyiapkan ruangan kelas yang sudah dibentuk dalam 6 kelompok belajar. Guru 

menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu gambar 

saluran alat pernapasan pada hewan, dan kartu soal untuk turnamen. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa. Jumlah siswa yang hadir berjumlah 32 siswa. 

Setelah memeriksa kesiapan belajar siswa. 

4.1.3.2.2. Kegiatan Awal 

Kegiatan ini kurang lebih selama 5 menit. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: “Anak-anak apakah hewah juga bernapas dengan hidung?“, 

siswa dengan antusias menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru. Guru 

menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran pertemuan ini adalah tentang 

alat pernapasan pada hewan. 

4.1.3.2.3. Kegiatan Inti 
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Kegiatan  ini kurang lebih berjalan selama 40 menit. Siswa dibentuk 

menjadi 6 tim belajar dengan kemampuan heterogen. Guru memperlihatkan 

kepada siswa gambar saluran pernapasan pada manusia. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru secara sekilas mengenai alat pernapasan pada hewan. Guru 

membagikan lembar kerja siswa pada setiap tim, sebagai media belajar tim. Setiap 

siswa mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam lembar kerja siswa, 

yaitu tentang mendiskripsikan saluran alat pernapasan pada hewandengan anggota 

tim nya. Setiap tim mempresentasikan hasil diskusi timnya, dengan ditanggapi tim 

lain. Setiap tim mengirimkan anggotanya pada meja turnamen dengan 

kemampuan homogen untuk berkompetisi memainkan game akademik. Setelah 

waktu turnemen habis, guru membimbing siswa melakukan penghitungan skor 

dalam turnamen. Siswa kembali ke tim masing-masing untuk melakukan 

penghitungan skor kelompok. Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada 

tim yang mendapat skor tertinggi. 

4.1.3.2.4. Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir ini guru bersama  siswa  menyimpulkan  hasil 

diskusi turnamen tentang saluran alat pernapasan hewan yang telah dilaksanakan. 

Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar.Guru membagi lembar 

evaluasai untuk dikerjakan. 

4.1.3.3. Observasi 

4.1.3.3.1. Diskripsi Ketrampilan Guru 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus III keterampilan guru 

dalam  pembelajaran  IPA  melalui  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT 
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diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Rata-Rata Keterampilan Guru Siklus III 

No. INDIKATOR 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian

1. Keterampilan membuka pelajaran 4 A 

2. Keterampilan memberi penguatan 4 A 

3  Keterampilan bertanya 4 A 

4 Keterampilan menggunakan variasi 3 B 

5 Keterampilan menjelaskan 3 B 

6. 
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 
4 A 

7. Keterampilanmengelola kelas 3 B 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 4 A 

9 Keterampilan menutup pelajaran 4 A 

Jumlah skor 33 

Rata-rata 4 

Kriteria  Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 4 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut guru dalam 

memberikan kaitan atau hubungan diantara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2) 

menimbulkan motivasi; (3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) membuat 
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kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Keterampilan memberi penguatan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut maka guru harus 

dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa,Meningkatkan kegiatan belajar,  membina tingkah laku 

siswa yang produktif. Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) 

Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa; (3) Meningkatkan kegiatan belajar ; (4) membina tingkah 

laku siswa yang produktif. 

c. Keterampilan bertanya 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut guru 

dalammeningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari 

siswa, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas sudah 

sangat baik.Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar; (2) membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau 
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dibicarakan; (3) mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa; (4) 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

d. Keterampilan menggunakan variasi 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat  

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak pada siswa. Komponen 

keterampilan bertanya meliputi: 1) penggunaan pertanyaan secara jelas dan 

singkat; 2) memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang 

relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa; 3) menyebarkan giliran 

menjawab pertanyaan secara acak; 4) pemberian waktu berpikir. 

e. Keterampilan menjelaskan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat  

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena guru kurang 

memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan). Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: 1) penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa; 2) memberikan penjelasan digunakan 

contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa;                

3) memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan menggurangi informasi 

yang tidak begitu penting (pemberian tekanan); 4) memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menunjukan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya 

ketika penjelasan itu diberikan (pemberian balikan). 
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f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, peneliti mendapat skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut harus dapat dipertahankan dalam pembelajaran. Komponen 

keterampilan mengadakan menjelaskan meliputi: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; (4)  keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut karena ketidaktepatan 

memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan 

mengadakan menjelaskan meliputi: (1) campur tangan yang berlebihan (teachers 

instruction). (2).  kesenyapan (fade away) (3). ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri kegiatan (stop and stars) (4).  penyimpangan (digression). 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, peneliti mendapat 

skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut karena guru dalam 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi, menganalisis 

pandangan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi sudah 

sangat baik. Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

meliputi: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi; (2) 
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Dari diagram batang di atas menjelaskan bahwa pada siklus III aspek 

keterampilan guru yang mendapat skor 3 sebanyak 3 keterampilan yaitu 

ketrampilan menggunakan variasi, ketrampilan menjelaskan, dan ketrampilan 

mengelola kelas. Skor 4 sebanyak 6 keterampilan yaitu ketrampilan membuka 

pelajaran, ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan bertanya, ketrampilan 

membimbing kelompok kecil, ketrampilan membimbing diskusi, dan kerampilan 

menutup perlajaran. Secara keseluruhan keterampilan guru memperoleh 33 skor 

dengan kategori baik dan mencapai tingkat keberhasilan, walaupun demikian 

aktivitas guru perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi dengan cara mendiskusikan 

kembali aktivitas guru dalam pembelajaran dengan guru kolabolator sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

Secara keseluruhan keterampilan guru dapat terlihat pada tabel dan 

diagram sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan III 

No. INDIKATOR 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Keterampilan membuka pelajaran 2 3 4 

2. Keterampilan memberi penguatan 3 4 4 

3  Keterampilan bertanya 2 2 4 

4 Keterampilan menggunakan variasi 2 2 3 

5 Keterampilan menjelaskan 3 3 3 

6. 
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 
3 4 4 

7. Keterampilanmengelola kelas 3 3 3 

8. Keterampilan membimbing diskusi 3 3 4 
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kelompok kecil 

9 Keterampilan menutup pelajaran 2 3 4 

Jumlah skor 23 27 33 

Rata-rata 2.5 3 4 

Kriteria  Baik Baik 
Sangat 

Baik 

 

Peningkatan keterampilan guru selama tiga siklus berturut-turut diatas 

selengkapnya disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.8: Diagram Batang Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan III 

4.1.3.3.2. Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.11 
Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Kelas V Siklus III 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rara-rata 

Skor  

4 3 2 1 

1 Visual activities (aktivitas penglihatan) 20 10 2 0 114 3,6 

2 Oral activities (ativitas lisan) 15 17 0 0 111 3,4 

3 

Listening activities (aktivitas 

mendengarkan) 
11 21 0 0 107 3,3 

4 Writing activities (activitas menulis) 12 20 0 0 108 3,3 

5 

Drawing activities (aktivitas 

menggambar) 
19 13 0 0 115 3,5 

6 Motor activities (aktivitas metrik) 17 15 0 0 113 3,5 

7 Mental activities (aktivitas mental) 12 20 0 3 108 3,3 

8 Emotional activities (aktivitas emosional) 15 17 0 0 111 3,4 

Jumlah ata-rata 28 

Kriteria Sangat Baik 

 

Keterangan: 

26,5 ≤ skor ≤ 32 = sangat baik (A) 

20 ≤ skor ≤ 26,5 = baik (B) 

13,5 ≤ skor ≤ 20 = cukup (C) 

8 ≤ skor ≤ 13,5 = kurang (D) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus 

III diperoleh rata-rata skor 28dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Visual activities (aktivitas penglihatan) Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 4. Aktivitas siswa yang diamati meliputi: 

membaca, memperhatikan gambar, percobaan, mengamati pekerjaan orang 

lain. 

b. Oral activities (ativitas lisan)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas siswa, 

skor rata-rata3,4. Komponen pengamatan antara lain:menyatakan, 

merumuskan, bertanya, dan memberi saran, menegluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

c. Listening activities (aktivitas mendengarkan)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata3,3. Komponen pengamatan siswa meliputi 

mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities (activitas menulis)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata3,3. Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah: 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities (aktivitas menggambar) Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata 3,5.Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas metrik)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata3,5.Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

g. Mental activities (aktivitas mental)Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas 

siswa, skor rata-rata3,3.Komponen ketrampilan siswa yang diamati adalah 
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menanggapi, mengingat, memecahkankan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas emosional)Berdasarkan lembar pengamatan 

aktifitas siswa, skor rata-rata3,4.Komponen ketrampilan siswa yang diamati 

adalah menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada tabel dan uraian di atas 

selama pembelajaran berlangsung pada siklus III diperoleh jumlah rata-rata 28 

yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 
 

Gambar 4.9: Diagram Batang Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 
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Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I siklus II dan siklus III dapat dilihat pada tabel dan diagram 

dibawah ini: 

Tabel 4.12 
Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I, II dan III 

No Indikator 

Rara-rata 

Skor Siklus 

I 

Rara-rata 

Skor Siklus 

II 

Rara-rata 

Skor Siklus 

III 

1 Visual activities (aktivitas penglihatan) 2,4 3 3,6 

2 Oral activities (ativitas lisan) 2,1 2,6 3,4 

3 

Listening activities (aktivitas 

mendengarkan) 
2 2,5 3,3 

4 Writing activities (activitas menulis) 2,2 2,6 3,3 

5 

Drawing activities (aktivitas 

menggambar) 
2,1 2,3 3,5 

6 Motor activities (aktivitas metrik) 2,1 2,9 3,5 

7 Mental activities (aktivitas mental) 2,4 2,6 3,3 

8 Emotional activities (aktivitas emosional) 2,2 2,6 3,4 

Jumlah ata-rata 18,2 21,56 28 

Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 

  

Tabel peningkatan aktivitas siswa dari setiap siklus diatas selanjutnya 

disajikan dalam diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.10: Diagram Batang Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III 

4.1.3.3.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siklus III adalah hasil penilaian individu setelah 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus III berjumlah 32. 

Tes siklus III yang dilakukan adalah mengerjakan evaluasi dari materi saluran alat 

pernapasan pada hewan. Hasil tes pada materi saluran alat pernapasan pada hewan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.13 

Hasil Belajar Siswa Siklus III 
 

No Pencapaian Data Siklus III 

1 Nilai rata-rata 81,25 

2 Siswa yang tuntasbelajar 27 

3 Siswa yang tidaktuntasbelajar 5 
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4 Nilaiterendah 50 

5 Nilaitertinggi 100 

6 KriteriaKetuntasan Minimal 60 

7 Persentaseketuntasanbelajar (%) 84% 

 

Nilai ketuntasan klasikal hasil pembelajaran siklus III dicapai oleh 27 

siswa atau 84% dari 32 siswa dengan nilai rata-rata kelas 81,25. Hasil belajar 

siklus III sangat baik dan mengalami kenaikan pembelajaran dibandingkan 

dengan siklus II dengan ketuntasan59%. Indikator keberhasilan hasil belajar 

dalam penelitian ini adalah 80%, tentunya pada siklus III ini peneliti sudah 

mencapai indikator keberhasilan sehingga tidak perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, hasil belajar dalam kegiatan belajar 

mengajar pada siklus I diuraikan dalam daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.14 
Rentang Nilai Hasil Belajar Siklus III 

Nilai Frekuensi FrekuensiRelatif (%) Kualifikasi 
80-100 22 69% Tuntas 
60-79 5 16% Tuntas 
40-59 5 16% Tuntas tuntas 
20-39 - - - 
0-19 - - - 
Jumlah 32 100%  

 

Pengolahan data hasil belajar siklus III yang berbentuk tabel tersebut, 

selanjutnya dikaji kembali bersama guru kolabolator untuk kemudian diolah 

dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk lebih memperjelas hasil belajar 

pelaksanaan siklus II dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Gambar 4.11: Diagram Batang Hasil Belajar Siklus III 

Diagram batang di atas menjelaskan bahwa pada siklus III ini 5 siswa 

mendapat nilai antara 40-59; 5 siswa mendapat nilai antara 60-79;dan 22 siswa 

mendapatkan nilai pada rentang 80-100.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian persentase 

ketuntasan belajar klasikalnya adalah 84% atau 27 dari 32 siswa dan 16% (5 dari 

32siswa)belum tuntas atau belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu sebesar 

60. Nilai rata-rata kelas sebesar 81,25 dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 

100. 

Untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajran IPA kelas 

V dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT  pada siklus I, 

II dan pada siklus III akan dijelaskan dalam bentuk tabel dan garafik dibawah ini: 
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59% dan pada siklus III nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,25 dengan 

presentase ketuntasan klasikal 84%. 

4.1.3.4. Refleksi 

Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pembelajaran siklus  III  diperoleh 

data berupa catatan lapangan, hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Bategede perlu dianalisis dengan kolabolator sebagai bahan pertimbangan 

memperbaiki pembelajaran pada siklus III.  

Adapun refleksinya adalah sebagi berikut: 

a. Keterampilan membuka pelajaran, guru sudah menarik perhatian siswa, 

memberi acuan melalui berbagai usaha, membuat kaitan atau hubungan di 

antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa, dan menimbulkan motivasi terhadap 

siswa. 

b. Keterampilan memberi penguatan, guru sudah meningkatkan perhatian siswa 

terhadap pelajaran, memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi 

informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari 

siswa,meningkatkan kegiatan belajar, membina tingkah laku siswa yang 

produktif. 

c. Keterampilan bertanya, guru sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan belajar-mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan, 
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mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, memusatkan perhatian 

siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

d. Keterampilan menjelaskan guru sudah baik dalam penggunaan pertanyaan 

secara jelas dan singkat, memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang 

berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa, 

menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak, pemberian waktu 

berpikir. 

e. Keterampilan menjelaskan, dalam penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, memberikan penjelasan 

digunakan contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan 

(pemberian balikan). Namun guru masih kurang memusatkan perhatian siswa 

pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting 

(pemberian tekanan) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dalam ketrampilan 

ini sudah sangat baik dalam mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar,  keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

g. Keterampilan mengelola kelas guru dalam kesenyapan (fade away) pada 

waktu mengerjakan evaluasi, ketepatan memulai dan mengakhiri kegiatan 

(stop and stars), tidak penyimpangan (digression) dari materi yang diajarkan. 
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h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru dalam membimbing 

diskusi sudah sangat baik yaitu dalam memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topic diskusi, menganalisis pandangan siswa, menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. 

i. Keterampilan menutup pelajaran, guru dalam menutup pelajaran sudah sangat 

baik dalam menutup pelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti 

pelajaran dengan merangkum inti pelajaran, bersama-sama dengan siswa 

dan/atau sendiri membuat kesimpulan pembelajaran, mengevaluasi, 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan hasil refleksi ditas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA melalui model kooperatif tipe TGT pada siklus III sudah memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan yaitu aktivitas guru meningkat sekurang-kurangnta baik, 

aktivitas siswa meningkat sekurang-kurangnya baik , dan 84% siswa mengalami 

ketuntasan belajar dengan mencapai KKM≥ 60.  

4.1.3.5. Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi ditas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT sudah mencapai indikator 

keberhasilan akan tetapi perbaikan pembelajaran harus tetap ditindaklanjuti untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA secara berkelanjutan. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan 
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pembelajara IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada setiap 

siklusnya. 

4.2.1.1.Peningkatan keterampilan guru siklus I, siklus II dan siklus III 

Menurut Hamalik (2002:57) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan 

tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) antara lain 

dari perilkau pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan 

dampak belajar peserta didik (Student teacher’s behavior), iklim pembelajaran 

(learning climate), materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran. 

Ketrampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan 

mengajar adalah melatih. DeQueliy dan Gazali (Slameto, 2010:30) 

mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang 

dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di Negara-negara 

yang sudah maju bahwa “teaching is the guidance of learning”. Mengajar adalah 

bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Howard (Slameto, 2010:32) 

berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, 

membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan 

skill, attitude, ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge. 

Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil observasi keterampilan guru 

selama tiga siklus yang selalu mengalami peningkatan. Adapun hasil penelitian 
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yang telah dilaksanakan dapat dilihat dalam pembelajaran pada siklus I, siklus II, 

dan siklus III yang di amati adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT pada siswa kelas V  SD Negeri 2 Bategede. 

Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPAmelalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dari siklus I , siklus II, dan siklus III ditandai 

dengan adanya peningkatan skor yang diperoleh. Hal ini terbukti pada siklus I 

mendapat jumlah skor 23, rata-rata 2,5 kategori baik. Pada siklus II meningkat 

dengan jumlah skor 27, rata-rata 3 dengan kategori baik. Pada siklus III 

meningkat dengan jumlah skor 33, rata-rata4 dengan kategori sangat baik. 

 

Tabel 4.16 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan III 

No. INDIKATOR Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan membuka pelajaran 2 3 4 

2. Keterampilan memberi penguatan 3 4 4 

3  Keterampilan bertanya 2 2 4 

4 Keterampilan menggunakan variasi 2 2 3 

5 Keterampilan menjelaskan 3 3 3 

6. 
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 
3 4 4 

7. Keterampilanmengelola kelas 3 3 3 

8. 
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
3 3 4 

9 Keterampilan menutup pelajaran 2 3 4 

Jumlah skor 23 27 33 
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Rata-rata 2.5 3 4 
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Gambar 4.13: Diagram Peningkatan Ketrampilan Guru Siklus I,II dan siklus III 

Pada indikator keterampilan membuka pelajaran selama tiga siklus telah 

mengalami kenaikan. Pada siklus I mendapatkan skor 2 komponen keterampilan 

yang belum tercapai adalah guru dalam memberikan apresepsi kurang 

menimbulkan motivasi pada siswa, selain itu guru juga belum membuat kaitan 

atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman 

dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Keadaan ini diperbaiki pada siklus II 

mendapatkan skor 3 komponen yang belum tercapai yaitu guru dalam 

memberikan kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa., dan Pada siklus 

III mendapatkan skor 4 guru sudah mampu menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yang runtut dan mudah dipahami siswa. Dalam indikator keterampilan membuka 

pelajaran komponen yang diamati antara lain (1) menarik perhatian siswa; (2) 
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menimbulkan motivasi; (3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) membuat 

kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan 

menutup pelajaran mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Jika pada awal 

pelajaran seorang guru mampu mengkondisikan mental dan menarik perhatian 

siswa, maka proses belajar mengajar yang dinamis dapat tercapai. 

Pada indikator keterampilan memberi penguatan selama tiga siklus telah 

mengalami kenaikan. Pada siklus I mendapatkan skor 3 komponen keterampilan 

yang belum tercapai adalah guru kurang memberikan acuan yang berupa 

pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan 

dari siswa. Keadaan ini diperbaiki pada siklus II dengan skor 4 hal tersebut maka 

guru harus dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari siswa, Meningkatkan kegiatan belajar,  membina tingkah 

laku siswa yang produktif, dan Pada siklus III mendapatkan skor 4 hal tersebut 

maka guru telah dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, 

memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan 

dengan jawaban yang diharapkan dari siswa, Meningkatkan kegiatan belajar,  

membina tingkah laku siswa yang produktif. Komponen keterampilan bertanya 

meliputi: (1) meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban 
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yang diharapkan dari siswa; (3) Meningkatkan kegiatan belajar; (4) membina 

tingkah laku siswa yang produktif. 

Pada indikator keterampilan bertanya terjadi peningkatan selama tiga 

siklus. Pada siklus I guru mendapatkan skor 2 dengan deskriptor yang tampak 

adalah guru kurang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap 

suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan dan memusatkan perhatian 

siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Pada siklus II mendapatkan skor 

2dengan deskriptor yang tampak adalah guru kurang membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau 

dibicarakan dan memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang 

dibahas. Hal ini diperbaiki pada siklus III dengan skor 4. Hal tersebut guru dalam 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau 

dibicarakan, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas sudah sangat baik. 

Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar-mengajar; (2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadai atau dibicarakan; (3) 

mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa; (4) memusatkan perhatian 

siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Pada indikator keterampilan menggunakan variasi terjadi peningkatan 

selama tiga siklus. Pada siklus I guru mendapatkan skor 2 dengan deskriptor yang 

tampak adalah guru kurang jelas dalam memberikan pertanyaan dan memberikan 
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acuan sehingga ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh guru sendiri. Pada 

siklus II mendapatkan skor 2 dengan deskriptor yang tampak adalah guru kurang 

jelas dalam memberikan pertanyaan dan memberikan acuan sehingga ada 

beberapa pertanyaan yang dijawab oleh guru sendiri. Pada siklus III dengan skor 

3. Hal tersebut guru kurang menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara 

acak pada siswa. Komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) penggunaan 

pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) memberikan acuan yang berupa 

pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan 

dari siswa; (3) menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak; (4) 

pemberian waktu berpikir. 

Pada indikator keterampilan menjelaskan mengalami peningkatan selama 

tiga siklus. Pada siklus I mendapatkan skor 3 dengan deskriptor yang belum 

tampak adalah guru kurang memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan 

menggurangi informasi yang tidak begitu penting (pemberian tekanan). Hal ini 

diperbaiki pada siklus II dengan skor 3 pada keterampilan yand d perbaiki adalah 

guru informasikan yang tidak begitu penting, karena masih ada satu deskriptor 

yang belum tampak.Pada siklus III mendapatkan skor 3 dalam indikator ini guru 

dalam memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok sudah baik. Komponen 

keterampilan menjelaskan meliputi: (1) penjelasan diberikan dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa; (2) memberikan 

penjelasan digunakan contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa; (3) memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan 

menggurangi informasi yang tidak begitu penting (pemberian tekanan); (4) 
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memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukan pemahaman, keraguan, 

atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan (pemberian balikan).. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa 

lewat interaksi siswa dan guru. 

Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terjadi 

peningkatan selama tiga siklus. Pada siklus I guru dalam keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil mendapat skor 3 dengan deskriptor yang 

belum tampak adalah guru masih kurang terampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Hal ini diperbaiki pada 

siklus II dengan skor 4 yang ditunjukkan pada beberapa komponen keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar,  keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Peningkatan terjadi 

lagi pada siklus III dengan skor 4 ditandai dengan diskusi yang berjalan lancar 

dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman serta partisipasi siswa dalam diskusi 

meningkat. Komponen keterampilan mengadakan menjelaskan meliputi: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan 

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

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Pada indikator keterampilan mengelola kelas terjadi peningkatan selama 

tiga siklus. Pada siklus I dalam keterampilan ini mendapat skor 3 dengan 

deskriptor yang belum tampak adalah karena ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Hal ini diperbaiki pada siklus II ditandai 
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dengan peningkatan skor yang diperoleh guru dalam keterampilan mengelola 

kelas yaitu 3 dan peningkatan deskriptor yang tampak yakni guru memberikan 

tindakan remedial terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Peningkatan juga 

tampak pada siklus III ditandai dengan skor 3 karena guru dalam mengelola kelas 

masih sangat ramai. Komponen keterampilan mengadakan menjelaskan meliputi: 

(1) campur tangan yang berlebihan (teachers instruction). (2).  kesenyapan (fade 

away) (3). ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan (stop and stars) (4).  

penyimpangan (digression).  

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, terjadi 

peningkatan selama tiga siklus. Pada siklus I guru dalam keterampilan ini 

mendapat skor 3 dengan deskriptor yang belum tampak adalah guru kurang dapat 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Hal ini diperbaiki 

pada siklus II ditandai dengan peningkatan skor dalam keterampilan pembelajaran 

perseorangan yang dicapai guru yaitu 3. Ketrampilan yang belum tampak yakni 

menganalisis pandangan siswasebagian besar siswa berpura-pura menmperhatikan 

diskusi kelompoknya. Pada siklus III terjadi peningkatan skor rata-rata 

keterampilan pembelajaran menjadi 4. Komponen keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil meliputi: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topic diskusi; (2) menganalisis pandangan siswa; (3) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi; (4) menutup diskusi. Kedudukan guru sebagai pembimbing, harus 

bisa menuntun siswa sesuai dengan kaidah yang baik dan sesuai dengan 

perkembangan anak didik sesuai dengan apa yang dicita-citakan, termasuk 

membantu siswa memecahkan kesulitan yang dihadapi siswa. Dalam memberikan 
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bimbingan ini diharapkan dapat menciptakan perkembangan baik fisik maupun 

mental.  

Indikator keterampilan  menutup pelajaran terjadi peningkatan selama tiga 

siklus. Pada siklus I dengan skor 2 hal tersebut karena guru kehabisan waktu 

sehingga evaluasi dijadikan pekerjaan rumah dan  tidak menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Hal ini diperbaiki pada siklus II dengan 

peningkatan skor 3 dengan peningkatan deskriptor yang belum tampak yaitu guru 

meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus III dengan skor 4 deskriptor pada indikator 

keterampilan menutup pelajaran nampak yakni membuat kesimpulan, melakukan 

penilaian, kegiatan tindak lanjut, dan menyampaikan topik pembelajaran 

selanjutnya. Komponen keterampilan mengadakan menutup pelajaran meliputi: 

(1) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran;(2) bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat kesimpulan 

pembelajaran; (3) mengevaluasi; (4) menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan guru adalah meninjau 

kembalipenguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasandan mengevaluasi. 

4.2.1.2.Pningkatan aktivitas siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III 

Aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Aktivitas siswa yang 

dimaksudkan disini adalah aktivitas belajar siswa. Menurut Mulyono (2001 : 26), 

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan 
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atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktivitas. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah 

situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Natawijaya dalam Depdiknas 

(2005 : 31), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor”. 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dilihat dalam 

pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan siklus III yang di amati adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V  SD Negeri 

2 Bategede. 

Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dari siklus I , siklus II, dan siklus III ditandai 

dengan adanya peningkatan jumlah skor rata-rata yang diperoleh. Hal ini terbukti 

pada siklus I mendapat jumlah skor rata-rata18,2, dngan kategori cukup. Pada 

siklus II meningkat dengan jumlah skor rata-rata21,56, dengan kategori baik. Pada 

siklus III meningkat dengan jumlah skor rata-rata28, dengan kategori sangat baik. 
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Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil observasi aktivitas siswa selama 

tiga   siklus   yang   selalu   mengalami   peningkatan.  Adapun  hasil  pengamatan 

aktivitas siswa siklus I, siklus II dan siklus III dapat diliha pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 
Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Siklus I Siklus II dan Siklus III 

No Indikator 

Rara-rata 

Skor Siklus 

I 

Rara-rata 

Skor Siklus 

II 

Rara-rata 

Skor Siklus 

III 

1 Visual activities (aktivitas penglihatan) 2,4 3 3,6 

2 Oral activities (ativitas lisan) 2,1 2,6 3,4 

3 

Listening activities (aktivitas 

mendengarkan) 
2 2,5 3,3 

4 Writing activities (activitas menulis) 2,2 2,6 3,3 

5 

Drawing activities (aktivitas 

menggambar) 
2,1 2,3 3,5 

6 Motor activities (aktivitas metrik) 2,1 2,9 3,5 

7 Mental activities (aktivitas mental) 2,4 2,6 3,3 

8 Emotional activities (aktivitas emosional) 2,2 2,6 3,4 

Jumlah ata-rata 18,2 21,56 28 

Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 
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Gambar 4.14: Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I,II dan siklus III 

Pada indikator aktivitas visual siswa mengalami peningkatan selama tiga 

siklus. Pada siklus I skor rata-rata aktivitas visual adalah 2,5,dalam indikator ini 

kebanyakan siswa belum memusatkan perhatian dalam pembelajaran meliputi 

membaca dan kurang dalam memperhatikan gambar. Keadaan ini diperbaiki pada 

siklus II ditandai dengan peningkatan skor rata-rata 3, dan indikator ini 

kebanyakan siswa masih belum memusatkan perhatian dalam pembelajaran 

meliputi membaca. Perbaikan dilanjutkan guru pada siklus III dan mengalami 

peningkatan skor rata-rata 3,4. Dalam siklus III aktifitas siswa rata-rata 

mengalami ketuntasan meskipun ada beberapa siswa yang belum tuntas. Adapun 

aktivitas siswa yang diamati meliputi: membaca, memperhatikan gambar, 

percobaan, mengamati pekerjaan orang lain. 

Pada indikator oral activities (aktivitas lisan) siswa mengalami 

peningkatan selama tiga siklus. Pada siklus I skor rata-rata siswa 2,1 dengan 
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indikator yang belum nampak adalah siswa tidak berani bertanya jika belum 

paham, menanggapi setiap permasalahan dalam diskusi. Keadaan ini diperbaiki 

pada siklus II dan mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 2,6, indikator 

yang belum nampak adalah siswa tidak berani bertanya jika belum paham, 

menanggapi setiap permasalahan dalam diskusi. Perbaikan dilanjutkan pada siklus 

III menunjukan adanya peningkatan skor rata-rata 3,4.  Pada siklus III aktivitas 

siswa kebanyakan sudah tuntas meskipun ada beberapa siswa yang belum tuntas. 

Komponen pengamatan antara lain: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan 

memberi saran, menegluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi 

Pada indikator listening activities (aktivitas mendengarkan) terjadi 

peningkatan selama pembelajaran tiga siklus. Pada siklus I skor rata-rata adalah 2. 

Pada siklus I ini beberapa siswa mengacuhkan penjelasan materi yang diberikan 

guru, dan tidak memperhatikan kelompok lain pada saat presentasi. Keadaan ini 

diperbaiki pada siklus II dan terjadi peningkatan dengan skor rata-rata 2,5  yaitu 

ditandai dengan hanya ada tiga anak yang mengacuhkan penjelasan guru, sebagian 

besar siswa memperhatikan dan menanggapi kelompok lain yang presentasi. 

Perbaikan dilanjutkan pada siklus III dan menunjukan adanya peningkatan dengan 

skor rata-rata aktivitas mendengarkan  mencapai 3,3. Hal ini ditandai dengan 

seluruh siswa memperhatikan penjelasan guru, dan aktif dalam memperhatikan 

dan menanggapi presentasi kelompok lain. Proses belajar-mengajar ini mengarah 

kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, 

sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif. 
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Terjadi peningkatan pada indikatorwriting activities(aktivitas menulis) 

siswa selama pembelajaran tiga siklus. Pada siklus I skor rata-rata indikator 

aktivitas menulis adalah 2,2. Pada siklus I ini ada dua tim, yang mengerjakan 

lembar kegiatan dengan asal-asalan, dan ada 5 anak yang mengerjakan tes 

evaluasi dengan tidak sungguh-sungguh. Keadaan ini diperbaiki pada siklus II dan 

menunjukan peningkatan dengan skor rata-rata 2,6. Hal ini ditandai dengan 

seluruh tim antusias dalam mengerjakan lembar kegiatan meski belum maksimal, 

dan seluruh siswa mengerjakan evaluasi dengan kemampuan sendiri. Perbaikan 

dilanjutkan pada siklus III dan menunjukan adanya peningkatan dengan skor rata-

rata mencapai 3,3. Peningkatan ini dibuktikan dengan seluruh siswa antusias 

dalam belajar tim, dan seluruh siswa mengerjakan evaluasi dengan sungguh-

sungguh sesuai kemampuan. 

Terjadi peningkatan motor activities (aktivitas metrik) siswa pada 

pembelajaran selama tiga siklus. Pada siklus I skor rata –rata aktivitas metrik 

adalah 2,1. Pada siklus I dalam diskusi kelompok siswa lebih suka menjadi tutor 

sebaya hanya pada teman yang disukai saja dan dalam pelaksanaan turnamen 

belum terkondisikan dengan baik. Hal ini diperbaiki pada siklus II dan 

menunjukan adanya peningkatan dengan pencapaian skor rata-rata 2,9. 

Peningkatan ini ditandai dengan siswa yang menjadi tutor sebaya tidak 

membedakan teman dan turnamen mulai terkondisikan dengan baik walau masih 

ada keributan. Kekurangan ini diperbaiki pada siklus III dan menunjukan adanya 

peningkatan dengan skor rata-rata 3,5. Hal ini dibuktikan dengan diskusi 
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kelompok berjalan aktif dan partisipatif dan dalam  turnamen terkondisikan 

dengan baik. 

Indikator mental activitoies (aktivitas mental) siswa mengalami 

peningkatan selama tiga siklus. Pada siklus I skor rata-rata 2,4. Pada siklus I ini 

siswa yang memberikan balikan pada setiap pertanyaan guru didominasi oleh 

siswa yang pintar saja, siswa yang lain cenderung diam. Keadaan ini diperbaiki 

pada siklus II dan mengalami peningkatan dengan pencapaian skor rata-rata2,6. 

Hal ini terlihat pada siswa yang pemalu dan pendiam sudah berani memberikan 

balikan pada setiap pertanyaan yang diajukan guru. Perbaikan dilanjutkan pada 

siklus III dan menunjukan adanya peningkatan dengan pencapaian skor rata-rata 

mencapai 3,3. Hal ini dibuktikan dengan Seluruh siswa aktif berkompetisi dalam 

memberikan balikan pada setiap pertanyaan yang diajukan guru. Dalam 

pembelajaran perlu mempertimbangkan dan memperhatikan perbedaan individual 

dalam situasi pengajaran. Perbedaan itu terutama tampak pada abilitas, emosional, 

dan minat. 

Pada indikator emotional activities (aktivitas emosional) siswa mengalami 

peningkatan selama tiga siklus. Pada siklus I skor rata-rata indikator aktivitas 

emosional adalah 2,2. Hal ini terlihat pada Sebagian besar siswa kurang sigap dan 

memerlukan waktu lama dalam menanggapi pertanyaan dan permasalahan yang 

diajukan guru. Keadaan ini diperbaiki pada siklus II dengan skor rata-rata 2,6 

siswa kurag bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan kurang tenang pada saat 

turnamen dilaksanakan. Pada sklus III mengalami peningkatan dengan pencapaian 

skor sebesar 3,4. Hal ini dibuktikan dengan seluruh siswa sigap dalam 
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menanggapi pertanyaan guru, dan cekatan dalam memecahkan masalah yang 

diajukan guru. 

Sesuai dengan pemaparan data diatas, dapat ditunjukan bahwa aktivitas 

siswa meningkat melaui model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Jumlah skor 

rata-rata aktivitas siswa pada siklus I adalah 18,2 dengan kategori cukup. 

Perbaikan pada siklus II meningkatan dengan pencapaian jumlah skor rata-rata 

aktivitas siswa mencapai 21,56 dengan kategori baik. Pada siklus III meningkatan 

dengan pencapaian jumlah skor rata-rata aktivitas siswa mencapai28 dengan 

kategori sangat baik. Dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

mengajarkan siswa untuk belajar dengan meyenangkan. Selain itu siswa belajar 

berinteraksi dengan kelompok, bertukar pendapat dan berdiskusi dengan keadaan 

heterogen. Turnamen yang berbentuk game memotivasi siswa dalam 

pembelajaran untuk berprestasi dan peningkatan skor. Pembelajaran seperti ini 

akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

4.2.1.3.Peningkatan Hasil Belajar siklus I, siklus II dan siklus III 

Sutrisno (2008:25) mengemukakan ”hasil belajar merupakan gambaran 

tingkat penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang 

dieksperimenkan, yang diukur dengan berdasarkan jumlah skorjawaban benar 

pada soal yang disusun sesuai dengan sasaran belajar”. Suyono (2009:8) 

menyatakan ”hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk kepada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatuaktivitas yang mengakibatnya 

berubahnya input secara fungsional”. Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa 
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”hasil belajar adalah suatu yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang 

telah diberikan kepada dalam waktu tertentu”. Slameto (1993:17) menyatakan 

”hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 

belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah 

berhasil dalam belajar” dalam  http:// www. scribd. com/ doc/ 49860484/ 14/ 

Pengertian-Hasil-Belajar hal 9  

Pada siklus I ketuntasan klasikal mencapai 47% (15 dari  32 siswa) dengan 

nilai terrendah 15 nilai tertinggi 90, nilai rata-rata 57,18 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 59% (19 dari 32 siswa)  dengan nilai terendah 40 nilai 

tertinggi 90 dengan nilai rata-rata 64,06 kemudian meningkat pada siklus III 

menjadi 84% (27 dari 32 siswa) dengan nilai terrendah 50 dan nilai tertinggi 100, 

dan nilai rata-rata 81,2. 

 

Tabel 4.18 
Hasil Belajar Siswa Siklus I, II dan siklus III 

 
No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai rata-rata 57,18 64,06 81,25 

2 Siswa yang tuntasbelajar 15 19 27 

3 Siswa yang tidaktuntasbelajar 17 14 5 

4 Nilaiterendah 15 40 50 

5 Nilaitertinggi 90 90 100 

6 KriteriaKetuntasan Minimal 60 60 60 

7 Persentaseketuntasanbelajar (%) 47% 59% 84% 
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4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan dalam berbagai aspek. Belajar adalah merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, 

mengamati, dan sebagainya. Belajar akan lebih baik jika subjek belajar 

mengalami atau melakukannya. Belajar sebagai kegiatan individu  sebenarnya 

merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh 

lingkungan. 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT memberi kesempatan siswa untuk  

bekerja kelompok untuk menyelesaiakan masalah secara bersama-sama. Dalam 

pembelajaran guru tidak berperan teacher centered melainkan guru hanya sebagai 

fasilitator, mediator dan pembimbing kegiatan pembelajaran agar proses belajar 

dapat berjalan dengan lancar. Guru memantau diskusi, membimbing siswa dalm 

diskusi untuk memecahkan masalah. Aktivitas guru seperti ini dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

Terdapat kenaikan disetiap siklus yang dilakukan pada penelitian ini, 

kemampuan guru meningkat dari siklus I 2,5 meningkat pada siklus II menjadi 

3dan akhirnya pada siklus III menjadi 4. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh rata-rata sebesar 18,2, siklus II memperoleh rata-rata 21,56, dan 

siklus III memperoleh rata-rata 28. Untuk hasil belajar pada siklus I memperoleh 

presentase sebesar 47%,dengan nilai rata-rata 57,18. Pada siklus II memperoleh 

presentase positif sebesar 59%, dengan nilai rata-rata 64,06. Dan pada siklus III 

memperoleh presentase positif sebesar 84%, dengan nilai rata-rata 81,25. Hasil 
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belajar ini sudah sesuai dengan BSNP (2006) ketuntasan belajar ideal untuk setiap 

indikator yang dicapai minimal 75% dengan harapan nilai 65. Maka penelitian 

tindakan kelas ini dinyatakan berhenti pada siklus III.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SD Negeri 2 Bategede 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Ketrampilan Guru 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran IPA dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGTdapat meningkat, hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

Pada siklus I kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan jumlah skor 

23 menunjukkan kriteria baik, siklus II dengan skor 27 dengan kriteria baik, 

dan skor pada siklus III sebesar 33 dengan kriteria sangat baik. 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat dengan penerapan 

modelpembelajaran kooperatif tipe TGT meningkat, hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil observasi aktivitas siswa yang menunjukkan peningkatan dari 

siklus I sampai siklus III sehingga pembelajaran lebih bermakna karena siswa 

ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Pada siklus I jumlah skor rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 18,2 menunjukkan kriteria cukup, siklus II jumlah 
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skor rata-rata 21,56 dengan kriteria baik, dan siklus III dengan jumlah skor 

rata-rata28 dengan kriteria sangat baik. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar IPA dengan menggunakan modelpembelajaran kooperatif tipe 

TGT meningkat, pada siklus I rerata kelas sebesar 57,18 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 47%, pada siklus II nilai rerata kelas sebesar 64,05dengan 

persentase ketuntasan belajar klasikal 59%, dan pada siklus III nilai rerata 

kelas sebesar 81,25 dengan persentase ketuntasan belajar kalsikal sebesar 

84%. 

 

5.2. SARAN 

Agar usaha-usaha kooperatif yang diharapkan dapat tercapai, maka perlu 

diupayakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Persiapan dan perencanaan yang disesuaikan dengan untuk menyajikan 

kegiatan pembelajaran. Persiapan dan perencanaan tersebut meliputi: (1) 

pemilihan materi/ konsep yang akan disiapkan; (2) lembar kerja siswa (LKS) 

untuk kerja kelompok; (3) strategi dan metode yang akan digunakan; (4) 

sarana kerja kooperatif apa saja yang akan digunakan. 

b. Modelpembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran sehingga 

pelaksanaan pembelajaran lebih bermakna karena pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dapat digunakan untuk  memecahkan masalah pembelajaran yang 

masih kontekstual dengan adanya pembentukan kelompok belajar. Sehingga 
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model tersebut bisa digunakan sebagai acuan pada setiap pembelajaran guna 

meningkatkan kemampuan guru khususnya pembelajaran IPA di SD yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

c. Sebaiknya siswa dikelompokkan untuk mengerjakan tugas kelompok agar 

siswa lebih aktif dalam KBM. Modelpembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam bekerjasama dalam kelompok dan saling 

memberikan dorongan antar siswa dengan menggunakan keterampilan-

keterampilan yang sudah dilatihkan dalam pembelajaran ini. 

d. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kerja kelompok 

dan hasil belajar siswa, sehingga pendekatan ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

e. Masih banyak lagi metode pembelajaran untuk diterapkan dalam 

pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai salah 

satu gambaran untuk guru menerapkan KBM. 
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LAMPIRAN I 

BIODATA PENELITI 

 

BIODATA PENELITI 
 

1. Nama     : ELY NOR SETYAWAN 

2. NIM     : 1402908084 

3. Fakultas/Prodi    : PGSD/FIP 

4. Perguruan Tinggi    : UNNES 

5. Peran dalam penelitian   : Ketua Peneliti 

6. Lokasi Penelitian    : SD Negeri Tawang Mas 01 

 

 

1. Nama     : SUPRIYONO,S.Pd.SD. 

2. NIP     : 196206071983041005 

3. Jabatan     : Kepala Sekolah 

4. Peran dalam penelitian   : Penanggung Jawab 

 

1. Nama     : RUSTIAH, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 196805042003122005 

3. Jabatan     : Guru Kelas 

4. Peran dalam penelitian   : Anggota/Kolaburator 
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI INSTRUMEN 

  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIANPENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TEAMS GEAMS TOURNAMENTS (TGT) PADA 

SISWA KELAS V SD NEGERI 2 BATEGEDE 

 

No Variabel Indikator 
Sumber 

data 
Alat/Isrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPA 

dengan model 

pembelajaran 

Kooperatif tipe 

TGT 

1. Pra pembelajaran 

a. Kesiapan ruang 

b. Kesiapan sumber dan 

media atau alat peraga 

c. Mengecek kesiapan 

siswa dalam 

pembelajaran 

2. Kegiatan awal 

a. Melakukan apersepsi 

b. Memberikan motivasi 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Kegiatan inti 

a.  Berkompeten dalam 

pemahaman materi 

yang akan diajarkan 

b.  Memberikan instruksi 

permainan dengan baik 

c.  Memantau siswa dan 

memberikan bantuan 

 Guru 

 foto 

• observasi 

• catatan lapangan 

• wawancara 
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seperlunya  

d. Mengatur tempat duduk. 

e.  Mengorganisasikan 

kelompok secara 

heterogen. 

f.  Membimbing siswa 

dalam membentuk 

kelompok. 

g. Mengamati jalannya 

diskusi  

h. Mengawasi jalannya 

permainan  

i.  Sesuai dengan tingkat 

berpikir siswa. 

j.  Memberi penilaian dan 

penghargaan kelompok 

4. Penutup 

a. Membuat kesimpulan 

materi pembelajaran 

b. Mengevaluasi  

c. Melakukan refleksi 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

dengan model 

pembelajaran 

Kooperatif tipe 

TGT 

1. Antusiasme bertanya 

saat apersepsi 

2. Giat mencari atau 

eksplorasi materi 

3. Keaktifan siswa dalam 

bertanya 

4. Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

5. Ketrampilan siswa 

dalam berpendapat atau 

 Siswa 

 Foto 

 

• observasi  

• catatan lapangan 

• wawancara 

• angket 
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mengkritik 

6. Interaksi siswa saat 

melakukan diskusi 

berkelompok 

7. Ketertiban saat 

mengikuti proses 

pembelajaran dan 

permainan 

8. Pengerjaan evaluasi 

hasil pembelajaran 

dalam games 

tournaments 

3. Hasil belajar siswa 

dalam  

pembelajaran  IPA 

melalui  model 

pembelajaran TGT 

(Teams Geams 

Tournaments). 

1. Dengan melihat gambar 

siswa dapat 

mengidentifikasi bagian 

tubuh yang berperan 

sebagai alat pernapasan 

manusia 

2. Dengan melihat gambar 

siswa dapat menyesuaikan 

fungsi alat pernapasan 

manusia. 

3. Melalui kerja kelompok 

siswa dapat 

mendiskripsikan saluran 

pernapasan pada manusia. 

4. Dengan kerja kelompok 

siswa dapat menunjukkan 

saluran pernapasan pada 

manusia 

 siswa • tes tertulis 
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5. Dengan kerja kelompok 

siswa dapat 

mengidentifikasi alat 

pernapasan manusia 

6. Melalui kerja kelompok 

siswa dapat menjelaskan 

proses pernapasan pada 

manusia 

7. Melalui kerja kelompok 

siswa dapat membedakan 

pernapasan dada dan perut 

8. Dengan bermain turnamen 

siswa dapat 

mengidentifikasialat 

pernapasan manusia 

9. Dengan bermain turnamen 

siswa dapat 

mendiskripsikan saluran 

pernapasan manusia 

10. Dengan bermain turnamen 

siswa dapat menjelaskan 

proses pernapasan 

manusia 

11. Dengan bermain turnamen 

siswa dapat membedakan 

pernapasan dada dan 

perut. 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Lembar Observasi Keterampilan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran  

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Geams Tournaments 

(TGT) Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 2 Bategede 

Siklus........... 

 

Nama SD  : SD Negeri 2 Bategede 

Nama guru  :Ely Nor Setyawan 

Kelas   :V  

Mata Pelajaran : IPA 

Hari/ tanggal  : 

Petunjuk 

a. Bacalah dengan cermat 9 indikator keterampilan guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untik masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

 Skor 1 (Jika tidak ada satu deskriptor pun yang tampak) 

Skor 2 (Jika satu hingga dua deskriptor tampak) 

 Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

 Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

 

No Indikator Diskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pelajaran a. Menarik perhatian siswa. 

b. Menimbulkan motivasi. 

c. Memberi acuan melalui 

berbagai usaha. 
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d. Membuat kaitan atau 

hubungan di antara 

materi-materi yang akan 

dipelajari dengan 

pengalaman dan 

pengetahuan yang telah 

dikuasai siswa. 

2 Keterampilan memberi penguatan a. Meningkatkan perhatian 

siswa terhadap pelajaran. 

b. Memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang 

berisi informasi yang 

relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari 

siswa. 

c. Meningkatkan kegiatan 

belajar. 

d. Membina tingkah laku 

siswa yang produktif. 

     

3 Keterampilan bertanya a. meningkatkan partisipasi 

siswa dalam kegiatan 

belajar-mengajar. 

b. Membangkitkan minat 

dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap suatu masalah 

yang sedang dihadai atau 

dibicarakan. 

c. Mengembangkan pola 

dan cara belajar aktif dari 

siswa. 

d. Memusatkan perhatian 

siswa terhadap masalah 

yang sedang dibahas. 
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4 Keterampilan menggunakan 

variasi 

a. Penggunaan pertanyaan 

secara jelas dan singkat. 

b. Memberikan acuan yang 

berupa pertanyaan yang 

berisi informasi yang 

relevan dengan jawaban 

yang diharapkan dari 

siswa. 

c. Menyebarkan giliran 

menjawab pertanyaan 

secara acak. 

d. Pemberian waktu 

berpikir. 

     

5 Keterampilan menjelaskan a. Penjelasan diberikan 

dengan menggunakan 

bahasa yang mudah 

dimengerti oleh siswa. 

b. Memberikan penjelasan 

digunakan contoh-contoh 

yang ada kaitannya 

dengan kehidupan sehari-

hari siswa. 

c. Memusatkan perhatian 

siswa pada masalah 

pokok dan menggurangi 

informasi yang tidak 

begitu penting 

(pemberian tekanan. 

d. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

menunjukan pemahaman, 

keraguan, atau 

ketidakmengertiannya 
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ketika penjelasan itu 

diberikan (pemberian 

balikan). 

6 Keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

a. keterampilan 

mengadakan pendekatan 

secara pribadi. 

b. Keterampilan 

mengorganisasi. 

c. Keterampilan 

membimbing dan 

memudahkan belajar. 

d. Keterampilan 

merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

     

7 Keterampilanmengelola kelas a. Campur tangan yang 

berlebihan (teachers 

instruction). 

b. Kesenyapan (fade away). 

c. Ketidaktepatan memulai 

dan mengakhiri kegiatan 

(stop and stars). 

d. Penyimpangan 

(digression). 

     

8 Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

a. Memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan 

topic diskusi. 

b. Menganalisis pandangan 

siswa. 

c. Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi. 

d. Menutup diskusi. 
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9 Keterampilan menutup pelajaran a. meninjau kembali 

penguasaan inti pelajaran 

dengan merangkum inti 

pelajaran. 

b. Bersama-sama dengan 

siswa dan/atau sendiri 

membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

c. Mengevaluasi. 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

     

        

 

Kriteria Penilai: 

 

Jumlah Skor =........Kategori =........ 

 

 Semarang, .................2012 

 Observer, 

 

  

 .......................................................... 

NIP/NIM 

 

 

Skor Nilai Ketuntasan 

     29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas  

     22,5 ≤ skor <29,5 Baik Tuntas  

     15,5 ≤ skor <22,5 Cukup Tidak tuntas  

          9 ≤ skor <15,5 Kurang Tidak tuntas  
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajarnan 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Geams Tournaments 

(TGT) Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 2 Bategede 

Siklus.......... 

 

Nama SD  : SD Negeri 2 Bategede 

Nama siswa  :  

Kelas   :V 

Mata Pelajaran : IPA 

Hari/ tanggal  : 

Petunjuk 

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator aktivitas siswa 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untik masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

Skor 1 (Jika tidak ada satu deskriptor pun yang tampak) 

Skor 2 (Jika satu hingga dua deskriptor tampak) 

 Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

 Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak). 

 

No Indikator Diskriptor Tingkat 

kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Visual activities 

(aktivitas penglihatan) 

a. Membaca bahan ajar 

b. Mengamati gambar yang 

ditunjukan guru 

c. Memperhatikan petunjuk 

permainan yang disajikan 

guru 

d. Mengamati contohperagaan 
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permainan 

2 Oral activities (ativitas 

lisan) 

a. Melakukan Tanya jawab 

dengan guru. 

b. Merumuskan masalah  

c. Mengemukakan pendapat 

dalam diskusi 

d. Memberikan saran dalam 

diskusi 

     

3 Listening activities 

(aktivitas 

mendengarkan) 

a. Mendengarkan uraian 

kegiatan belajar dari guru. 

b. Mendengarkan penjelasan 

materi dari guru. 

c. Mendengarkan teman 

mengemukakan pendapat 

dan saran dalam diskusi. 

d. Memperhatikan kelompok 

lain mempresentasikan 

laporan diskusi. 

     

4 Writing activities 

(activitas menulis) 

a. Mengerjakan lembar 

kegiatan . 

b. Membuat 

rangkumanpelajaran. 

c. Menulis informasi penting 

dari kegiatan diskusi. 

d. Mengerjakan tes evaluasi. 

     

5 Drawing activities 

(aktivitas 

menggambar) 

a. Menggambar 

b. membuat grafik 

c. peta 

d. diagram. 

     

6 Motor activities 

(aktivitas metrik) 

a. Melaksanakan turnamen 

sesuai dengan petunjuk guru. 

b. Memainkan media 

pembelajaran yang disajikan 
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guru. 

c. Membuat konstruksi dari 

kegiatan turnamen  yang 

dilakukan 

d. Menjadi tutor sebaya bagi 

teman sekelompoknya 

7 Mental activities 

(aktivitas mental) 

a. Menjawab pertanyaan dari 

guru 

b. Memecahkan masalah yang 

disajikan guru. 

c. Memecahkan soal evaluasi 

dengan tepat 

d. Menanggapi setiap 

permasalahan dalam diskusi 

     

8 Emotional activities 

(aktivitas emosional) 

a. Sigap dalam menanggapi 

pertanyaan guru 

b. Berani mengungkapkan 

pendapat dan saran  

c. Aktif berpartisipasi dalam 

member balikan pada 

pertanyaan yang  diajukan 

guru. 

d. Bersikap tenang  dan 

bersemangat ketika proses 

belajar mengajar 

berlangsung. 

     

        

 

Kriteria Penilai: 

Skor Nilai Ketuntasan 

     26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas  

     20≤ skor <26,5 Baik Tuntas  
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Jumlah Skor =........Kategori =........ 

 

 

 Semarang, .........................................2012 

 Observer, 

 

 

 .......................................................... 

NIP/NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     13,5 ≤ skor <20 Cukup Tidak tuntas  

8≤ skor <13,5 Kurang Tidak tuntas  
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Siklus I) 

Nama Sekolah  : SDN 2 Bategede 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester  : V (Lima) / I (Satu) 

Hari / Tanggal  : 24 Juli 2012 

Alokasi Waktu  : 2 x35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.2. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan 

cacing tanah. 

 

III. Indikator 

1.2.1. Mengidentifikasi alat pernapasan pada manusia (C1) 

1.2.2. Menjelaskan proses pernapasan manusia (C1) 

1.2.3. Mendiskripsikan saluran pernapasan manusia (C2) 

1.2.4. Membedakan pernapasan dada dan perut (C2) 

1.2.5. Menyesuaikan fungsi alat pernapasan manusia (C3) 

1.2.6. Mengurutkan alat-alat pernapasan pada manusia (C3) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat gambar siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh yang 
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berperan sebagai alat pernapasan manusia 

2. Dengan melihat gambar siswa dapat menyesuaikan fungsi alat 

pernapasan manusia. 

3. Melalui kerja kelompok siswa dapat mendiskripsikan saluran pernapasan 

pada manusia. 

4. Dengan kerja kelompok siswa dapat menunjukkan saluran pernapasan 

pada manusia 

5. Dengan kerja kelompok siswa dapat mengidentifikasi alat pernapasan 

manusia 

6. Melalui kerja kelompok siswa dapat menjelaskan proses pernapasan pada 

manusia 

7. Melalui kerja kelompok siswa dapat membedakan pernapasan dada dan 

perut 

8. Dengan bermain turnamen siswa dapat mengidentifikasialat pernapasan 

manusia 

9. Dengan bermain turnamen siswa dapat mendiskripsikan saluran 

pernapasan manusia 

10. Dengan bermain turnamen siswa dapat menjelaskan proses pernapasan 

manusia 

11. Dengan bermain turnamen siswa dapat membedakan pernapasan dada 

dan perut 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Alat Pernapasan Manusia 

2. Mengidentifikasi alat pernapasan pada manusia 

3. Menjelaskan proses pernapasan manusia 

4. Mendiskripsikan saluran pernapasan manusia 

5. Membedakan pernapasan dada dan perut 

6. Menyesuaikan fungsi alat pernapasan manusia 

7. Mengurutkan alat-alat pernapasan pada manusia 
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VI. Metode Pembelajaran 

1. Model 

Cooperative Learning tipe TGT  

2. Metode 

Ceramah, Diskusi, Pengamatan 

Tanya jawab 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra Kegiatan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian 

2. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik hidung yang tersumbat 

mangganggu proses pernapasan. Mengapa demikian? 

b. Guru melakukan tanya jawab apa hubungan antara hidung tersumbat 

dan prosespernapasan? 

c. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. 

3. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

r. Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu 

gambar saluran pernapasan manusia. 

s. Siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan 

gambar. 

t. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati 

gambar. 

u. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 



172 
 

 
 

b. Elaborasi 

1) Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis 

2) Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-6 anak 

3) Guru  membagilembar kegiatan 

4) Siswa mendiskusikan bagian-bagian alat pernapasan manusia 

menggunakan LKS 

5) Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan lembar 

kegiatan kelompok tentang alat pernapasan manusia 

6) Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab 

pertanyaan pada lembar kegiatan kelompok 

7) Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru 

tentang cara belajar dengan berturnamen 

8) Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja 

turnamen 

9) Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah 

disediakan pada tiap meja turnamen  

10) Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami 

siswa 

11) Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

12) Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok 

dengan skor tertinggi. ( rekognisi tim ) 

c. Konfirmasi 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat 

2) Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

3) Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan 

dalam turnamen dan siswa mencatat 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Alat pernapasan manusia adalah . . . . 

a. Paru-paru 

b. Kulit 

c. Trakea 

d. Insang 

2. Gas yang dibutuhkan tubuh adalah . . . . 

a. Karbon dioksida 

b. Zat asam arang 

c. Oksigen 

d. Jawaban a, b, c salah 

3. Di dalam tubuh manusia oksigen digunakan untuk .... 

a. Menghangatkan tubuh 

b. Membunuh kuman penyakit 

c. Mengatur suhu tubuh 

d. Membakar sari-sari makanan 

4. Berikut ini yang merupakan fungsi bulu hidung adalah... 

a. Menyerap lendir 

b. Menghangatkan udara di hidung 

c. Menghasilkan lendir 

d. Menyaring udara yang masuk ke hidung 

5. Pernapasan dengan menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk disebut . 

. . . 

a. Hidung 

b. Pernapasan dada 

 
Nama    :........................................ 
Nomor absen :......................................... 
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c. Tenggorkan 

d. Pernapasan perut 

6. pernapasan yang dibantu oleh otot-otot sekat rongga dada atau diafragma 

adalah .... 

a. Hidung 

b. Tenggorkan 

c. Pernapasan perut 

d. Pernapasan dada 

7. Cabang tenggorokan disebut juga dengan ? 

a. Bronkus 

b. Bronkiolus 

c. Alveolus 

d. Pleura 

8. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam . . . . 

a. Alveolus 

b. Pleura 

c. Bronkus 

d. Pundi-pundi 

9. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang disebut .... 

a. Alveolus 

b. Pleura 

c. Bronkus 

d. Pundi-pundi 

10. Di bawah ini adalah urutan proses pernapasan pada manusia 

a. Bronkus, Paru-paru, Hidung, , Laring, Tenggorokan 

b. Paru-paru, Faring, Laring, Tenggorokan, Hidung, Bronkus, 

c. Hidung, Faring, Laring, Tenggorokan, Bronkus, Paru-paru 

d. Laring, Tenggorokan, Hidung, Faring, Bronkus, Paru-paru 

 
II. Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Alat pernapasan manusia adalah ….. 
2. Pernapasan ada 2 cara yaitu pernapasan ….. 
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3. Cabang batang tenggorok disebut ….. 
4. Pertukaran oksigen dengan karbondioksida terjadi di ….. 
5. Urutan proses pernapasan pernapasan pada manusia adalah .... 

Kunci jawaban 

I. 1.    A 

2. C 

3. D 

4. D 

5. B 

6. C 

7. A 

8. A 

9. A 

10. C 

 

II. 1. Paru-paru 

2. Pernapasan dada dan pernapasan perut 

3. Bronkus 

4. Alveolus 

5. Hidung, Faring, Laring, Tenggorokan, Bronkus, Paru-paru 
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Kisi-kisi 

SIKLUS 1 

Jenis Sekolah  : SD 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/1 

Kurikulum  : KTSP 

Standar Kompetensi : 1.  Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan 

hewan 

Kompetensi Dasar : 1.2.  Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan 

misalnya ikan dan cacing tanah. 

No Indikator Bentuk soal 
Teknik 

penilaian 

Tingkat 

kognitif 
No. Soal 

1 Mengidentifikasi alat 

pernapasan pada manusia 

Pilihan ganda Tes C1 1 

Pilihan ganda Tes C1 2 

Pilihan ganda Tes C1 3 

Isian Tes C1 1 

2 Menjelaskan proses 

pernapasan manusia 

Isian Tes C1 4 

Isian Tes C1 3 

3 Mendiskripsikan saluran 

pernapasan manusia  

Pilihan ganda Tes C2 8 

Isian Tes C2 9 

4 Membedakan pernapasan 

dada dan perut 

Pilihan ganda Tes C2 5 

Pilihan ganda Tes C2 6 

Isian Tes C2 2 

5 Menyesuaikan fungsi alat 

pernapasan manusia 

Pilihan ganda Tes C3 4 

Pilihan ganda Tes C3 7 

6 Mengurutkan alat-alat 

pernapasan pada manusia 

Pilihan ganda Tes C3 10 

Isian Tes C3 5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Siklus II) 

Nama Sekolah  : SDN 2 Bategede 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester  : V (Lima) / I (Satu) 

Hari / Tanggal  : 28 Juli 2012 

Alokasi Waktu  : 2 x35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.2. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan 

cacing tanah. 

 

III. Indikator 

1.2.1. Mengidentifikasi gangguan alat pernapasan pada manusia (C1) 

1.2.2. Mendiskripsikan pencemaran udara (C2) 

1.2.3. Menentukan penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan 

(C3) 

1.2.4. Membiasakan memelihara kesehatan alat pernapasan (C3) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat gambar siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada 

alat pernapasan pada manusia 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendiskripsikangangguan pada 

alat pernapasan pada manusia 
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3. Dengan diskusi kelompok siswa dapat mendiskripsikan pencemaran 

udara 

4. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menentukan penyakit dan 

gangguan yang menyerang alat pernapasan 

5. Melalui diskusi siswa dapat membiasakan memelihara kesehatan alat 

pernapasan 

6. Dengan bermain turnamen siswa dapat mengidentifikasi gangguan 

pada alat pernapasan pada manusia 

7. Dengan bermain turnamen siswa dapat mendiskripsikan pencemaran 

udara 

8. Dengan bermain turnamen siswa dapat menentukan penyakit dan 

gangguan yang menyerang alat pernapasan 

9. Dengan bermain turnamen siswa dapat membiasakan memelihara 

kesehatan alat pernapasan 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Gangguan Pada Alat Pernapasan 

2. Mengidentifikasi gangguan pada alat pernapasan pada manusia 

3. Mendiskripsikan pencemaran udara 

4. Menentukan penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan 

5. Membiasakan memelihara kesehatan alat pernapasan 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Model 

Cooperative Learning tipe TGT  

2. Metode 

Ceramah, Diskusi, Pengamatan 

Tanya jawab 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra Kegiatan 
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a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian 

 

2. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik bagai mana reaksi kita jika 

mencium bau busuk? 

b. Guru melakukan tanya jawab apakah udara yang kita hirup selalu 

bersih? 

c. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

 

3. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu 

gambar pencemaran udara 

2) Siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan gambar. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

b. Elaborasi 

1) Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

2) Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-6 anak 

3) Guru  membagilembar kegiatan 

4) Siswa mendiskusikan bagian-bagian alat pernapasan manusia 

menggunakan LKS 



182 
 

 
 

5) Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan lembar kegiatan 

kelompok tentangpenyakit dan gangguan yang menyerang alat 

pernapasan 

6) Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab 

pertanyaan pada lembar kegiatan kelompok 

7) Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru tentang 

cara belajar dengan berturnamen 

8) Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja 

turnamen 

9) Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah 

disediakan pada tiap meja turnamen  

10) Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami 

siswa 

11) Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

12) Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok dengan 

skor tertinggi. ( rekognisi tim ) 

c. Konfirmasi 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat 

2) Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

3) Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan 

dalam turnamen dan siswa mencatat 

 

4. Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi turnamen tentang 

pencemaran dan gangguan  yang menyerang alat pernapasan 

b. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Guru memberi penugasan rumah. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

 



 

VIII. 
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SOAL EVALUASI 

 

Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
1. Penyakit alat pernapasan yang dapat disebabkan oleh udara yang tercemar, 

yaitu …. 
2. TBC adalah merupakan penyakit alat pernapasan yang disebabkan oleh …. 
3. Gangguan pernapasan yang disebabkan virus adalah …. 
4. Penyakit influenza disebabkan oleh. . . .  
5. Penyakit pernafasan dikarenakan udara yang bkotor disebut. . . . 
6. Penyakit penyempitan saluran pernafasan disebut. . . .  
7. TBC disebabkan oleh. . . .    
8. Peradangan pada batang tenggorokan disebut. . . . . 
9. Yang menyebabkan pencemaran udara antara lain . . . . 
10. Untuk menghindari penyakit karena gangguan pernafasan, kita harus rajin 

berolah raga dan menghindari  . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nama    :...................................... 
Nomor absen :...................................... 
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Kunci Jawaban 
1. Asma 
2. Infeksi bakteri 
3. Influinza 
4. Virus 
5. Sesak nafas 
6. Asma 
7. Bakteri 
8. Bronkitis 
9. Asap kendaraan asap pabrik 
10. Udara kotor 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

 

Nama Anggota: 

1 .......................................... 

2 .......................................... 

3 .......................................... 

4 .......................................... 

5 .......................................... 

6 .......................................... 

 

Tuliskan nama penyakit dan nama organ yang diserang penyakit alat-alat 
pernapasan dalam tabel berikut! 

No Gambar Nama penyakit 
saluran pernapasan Organ yang diserang 

1 

 

 
 

Faringitis atau 
Radang 
Tenggorokan 

Organ pernapasan 
yang diserang adalah 
organ tenggorokan 
atau faring 

2 

 

 
 

……………………

………....................

................................

................................

................................

................................

................................

……………………

………......................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Nama Kelompok: 
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4 

 

 
 

……………………

………....................

................................

................................

................................

................................

................................

……………………

………......................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

5 

 
 

……………………

………....................

................................

................................

................................

................................

................................

……………………

………......................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

6 

 

 
 

……………………

………....................

................................

................................

................................

................................

................................

……………………

………......................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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Kisi-kisi 

SIKLUS 2 

Jenis Sekolah  : SD 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/1 

Kurikulum  : KTSP 

Standar Kompetensi : 1.  Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan 

hewan 

Kompetensi Dasar : 1.2.  Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan 

misalnya ikan dan cacing tanah. 

No Indikator Bentuk soal 
Teknik 

penilaian 

Tingkat 

kognitif 
No. Soal 

1 Mengidentifikasi 

gangguan pada alat 

pernapasan pada manusia 

Isian Tes C1 1 

Isian Tes C1 2 

Isian Tes C1 3 

2 Mendiskripsikan 

pencemaran udara  

Isian Tes C2 4 

Isian Tes C2 5 

3 Menentukan penyakit dan 

gangguan yang 

menyerang alat 

pernapasan  

Isian Tes C3 6 

Isian Tes C3 7 

Isian Tes C3 8 

4 Membiasakan 

memelihara kesehatan 

alat pernapasan 

Isian Tes C3 9 

Isian Tes C3 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Siklus II) 

Nama Sekolah  : SDN 2 Bategede 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester  : V (Lima) / I (Satu) 

Hari / Tanggal  : 4 Agustus 2012 

Alokasi Waktu  : 2 x35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.2. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan 

cacing tanah. 

 

III. Indikator 

1.2.1. Mengidentifikasi alat pernapasan hewan misalnya insang, paru-paru, 

trakhea, kulit (C1) 

1.2.2. Membedakan pernapasan hewan insang, paru-paru, trakhea, kulit (C2) 

1.2.3. Mendiskripsikan saluran pernapasan hewan (C2) 

1.2.4. Menyesuaikan fungsi alat pernapasan hewan (C3) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat gambar siswa dapat mengidentifikasi bagian yang 

berperan sebagai alat pernapasan hewan 

2. Dengan melihat gambar siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian alat 

pernapasan hewan 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendiskripsikan saluran 

pernapasan hewan 
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4. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menunjukkan saluran pernapasan 

pada hewan 

5. Dengan diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi alat pernapasan 

hewan 

6. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan proses pernapasan hewan 

7. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membedakan pernapasan hewan 

misalnya insang, paru-paru, trakhea, kulit 

8. Dengan bermain turnamen siswa dapat mengidentifikasialat pernapasan 

hewan 

9. Dengan bermain turnamen siswa dapat mendiskripsikan saluran 

pernapasan hewan 

10. Dengan bermain turnamen siswa dapat menjelaskan proses pernapasan 

hewan 

11. Dengan bermain turnamen siswa dapat membedakan pernapasan hewan 

misalnya insang, paru-paru, trakhea, kulit 

 

V. Materi Pembelajaran 

Alat Pernapasan Hewan 

Mengidentifikasi alat pernapasan hewan misalnya insang, paru-paru, trakhea, 

kulit (C1) 

Membedakan pernapasan hewan insang, paru-paru, trakhea, kulit (C2) 

Mendiskripsikan saluran pernapasan hewan (C2) 

Menyesuaikan fungsi alat pernapasan hewan (C3) 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Model 

Cooperative Learning tipe TGT  

2. Metode 

Ceramah, Diskusi, Pengamatan 

Tanya jawab 
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VII. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pra Kegiatan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Pengkondisian 

2. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan pada peserta didik materi yang kemaren tentang alat 

pernapasan manusia, “apakah hewah juga bernapas dengan hidung“? 

b. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

3. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, yaitu 

gambar saluran pernapasan hewan. 

2) Siswa menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan gambar. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati gambar. 

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

b. Elaborasi 

1) Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

2) Guru membentuk kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-6 anak 

3) Guru  membagilembar kegiatan 

4) Siswa mendiskusikan bagian-bagian alat pernapasan hewan 

menggunakan LKS 

5) Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan lembar kegiatan 

kelompok tentang alat pernapasan hewan 
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6) Setiap kelompok mengemukakan pendapat untuk menjawab 

pertanyaan pada lembar kegiatan kelompok 

7) Setelah berdiskusi siswa mengamati penjelasan dari guru tentang 

cara belajar dengan berturnamen 

8) Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggotanya ke meja 

turnamen 

9) Setiap siswa mengambil dan memainkan kartu soal yang telah 

disediakan pada tiap meja turnamen  

10) Guru mengamati permainan apabila ada kesulitan yang dialami 

siswa 

11) Guru melakukan penghitungan skor siswa dalam turnamen 

12) Guru memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok dengan 

skor tertinggi. ( rekognisi tim ) 

c. Konfirmasi 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat 

2) Memberikan pujian terhadap jalannya diskusi 

3) Guru bersama siswa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan 

dalam turnamen dan siswa mencatat 

4. Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi turnamen tentang alat 

pernapasan hewan 

b. Guru memotifasi siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Guru memberi penugasan rumah. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

VIII. Sumber Belajar 

Media 

Gambar alat pernapasan manusia. 

Sumber belajar:   

1. Standar Isi KTSP 2006 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar! 
1. Kelompok hewan yang bernapas menggunakan trakhea ialah .... 

a. Belalang, laba-laba, dan cicak 
b. Udang, ikan lele, dan gabus 
c. Nyamuk, belalang, dan kupu-kupu 
d. Ayam, kelelawar, dan buaya 

2. Saat masih berudu, katak bernapas menggunakan ....  
a. Kulit 
b. Insang 
c. Insang dan paru-paru 
d. Paru-paru dan kulit 

3. Hewan menyusui (mamalia) bernapas menggunakan....  
a. Trakhea 
b. Kulit 
c. Hidung 
d. Paru-paru 

4. Berikut ini yang tidak termasuk bagian-bagian insang adalah ....  
a. Badan insang 
b. Rigi-rigi insang 
c. Lembaran insang 
d. Lengkung insang 

5. Berikut ini hewan air yang bernapas dengan paru-paru adalah …. 
a. Ikan lele 
b. Hiu 
c. Lumba-lumba  
d. Ikan tengiri 

6. Membuka dan menutup mulut secarabergantian dengan membuka dan menutupnya 
tutup insang adalah pernapasan....  

a. Ikan 
b. Hiu 
c. Buaya 
d. Cacing 

 
Nama    :......................................... 
Nomor absen :......................................... 
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7. Paus sering muncul ke permukaan air untuk .... 
a. Mencari makan 
b. Menghirup oksigen 
c. Melompat 
d. Mencari cahaya 

8. Yang digunakan oleh burung untuk menyimpan udara pada waktu terbang 
adalah . . . . 
a. Insang 
b. Labirin 
c. Pleura 
d. pundi-pundi 

9. Apakah fungsi dari stigma ? 
a. untuk menyimpan oksigen 
b. untuk menahan udara 
c. sebagai jalan keluar masuknya udara 
d. untuk mengedarkan zat-zat makanan 

10. Burung, mamalia dan reptil bernapas dengan . . . . 
a. Trakea 
b. Kulit 
c. paru-paru 
d. insang 
 

 
II. Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Buaya bernapas menggunakan…. 
2. Insang pada ikan berjumlah…. 
3. Nyamuk, belalang, dan kupu-kupua dalah hewah yang bernafas 

menggunakan .... 
4. Ikan paus dan ikan lumba-lumba bernapas dengan …. 
5. Burung mempunyai alat untuk menyimpan udara yang digunakan pada 

waktu terbang yang disebut .... 

 

 

 

 

 

 

 


