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MOTTO 

1. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 6) 
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sumber dari semua kekayaan. (Mario Teguh) 

3. Sebetulnya hidup ini sangatlah sederhana. Tetapi kita merumitkannya dengan 

rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, 

dengan kewajiban yang kita lalaikan, dan dengan larangan yang kita langgar. 
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ABSTRAK 

Azizah, Okvianny Nur. 2012. Peningkatan Pembelajaran Sumber Daya Alam 
melalui Model Numbered Heads Together pada Siswa Kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Mur Fatimah, S.Pd. M.Pd, II. Dra. Umi Setijowati, M.Pd. 

Kata Kunci: Pembelajaran sumber daya alam dan model Numbered Heads 
Together. 

 
Hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam siswa kelas 

IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes tahun pelajaran 2010/2011 masih rendah. Hal 
ini terjadi karena siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Oleh karena 
itu perlu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa tersebut dengan 
cara menerapkan model yang lebih mengaktifkan, salah satunya adalah melalui 
penerapan model NHT. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ”Apakah 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta 
performansi guru pada pembelajaran sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri 
Terlangu 02 Brebes?”  

Desain penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 
dua siklus, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setiap 
siklus terdiri dari 2 pertemuan. Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif 
dan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Data hasil 
tes merupakan data hasil perolehan pre test, tes formatif pada tiap pertemuan, dan 
post test. Sedangkan data hasil non tes merupakan data hasil perolehan angket, 
lembar pengamatan aktivitas siswa, dan pengamatan performansi guru. 

Berdasarkan analisis pratindakan, diperoleh nilai rata-rata pre test 54,19, 
persentase ketuntasan belajar siswa 33,33%. Pada siklus I nilai rata-rata tes 
formatif sebesar 67,78,  persentase ketuntasan belajar 66,67%, sedangkan pada 
siklus II meningkat menjadi 82,50, persentase ketuntasan belajar 92,59%. Data 
nontes pada siklus I persentase aktivitas belajar mencapai 74,33% dan siklus II 
meningkat menjadi 85,23%. Nilai performansi guru pada siklus I sebesar 81,13 
dan siklus II meningkat menjadi 87. Hasil post test memperoleh nilai rata-rata 
82,13, persentase ketuntasan 92,59%. Dari hasil perolehan data tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran Numbered Heads 
Together pada pembelajaran sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri 
Terlangu 02 Brebes dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 
performansi guru. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

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

yang ingin diperoleh setelah seseorang memperoleh pendidikan yaitu adanya 

perubahan, belum tahu menjadi tahu, tidak memiliki keterampilan kemudian 

memiliki keterampilan. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa 

manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan sangat 

berperan penting dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, maka kualitas 

sumber daya manusia akan lebih baik. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai 

pendidik yaitu melakukan peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu diadakan perbaikan proses 

pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran yang baik menuntut siswa untuk 

lebih aktif, sehingga terjadi komunikasi multi arah, tidak semata-mata merupakan 

pemberian informasi searah dari guru tanpa mengembangkan mental siswa. Selain 

itu, dalam proses pembelajaran harus dapat menumbuhkan pengalaman belajar 
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siswa. Pengalaman belajar siswa itu dapat diperoleh jika siswa itu sendiri aktif 

bereaksi terhadap lingkungan belajar. 

Salah satu mata pelajaran yang menuntut keaktifan siswa yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). IPA merupakan mata pelajaran yang menyajikan 

konsep konkret yang berhubungan dengan kehidupan lingkungan alam sekitar dan 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konsep IPA hendaknya disajikan dengan 

metode yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari konsep 

materi, sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat.  

Peningkatan hasil belajar siswa merupakan tujuan yang diikuti upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran. IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mencakup materi cukup luas. Dalam pelaksanaannya guru dituntut 

menyelesaikan target ketuntasan belajar siswa, sehingga perlu perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode, media dan alat 

peraga, serta sumber belajar yang memadai. Guru juga perlu menciptakan kondisi 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan memicu rasa ingin 

tahunya. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari IPA.  

Siswa sebagai subjek pendidikan dalam pembelajaran IPA, dituntut untuk 

aktif dalam belajar mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara 

berkelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing ke arah 

pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam 

proses pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai 

dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan 

siswa maupun antara siswa dan guru apabila ada kesulitan. 
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Namun kenyataannya, aktivitas yang ditunjukkan siswa pada pembelajaran 

masih rendah seperti rendahnya minat siswa belajar kelompok dimana 

pelaksanaan pembelajaran di lapangan melalui belajar kelompok masih jarang, 

jika ada pun pembagian kelompok masih bersifat homogen. Homogen dalam 

artian kelompok masih beranggotakan siswa putra semua atau siswa putri semua.  

Pada umumnya pembelajaran yang seringkali dilakukan oleh guru yaitu 

pembelajaran dengan metode ceramah saja, sehingga siswa cenderung pasif dan 

tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kepasifan tersebut misalnya siswa hanya 

menerima apa yang disampaikan guru, tidak mau mengeluarkan pendapat/ 

bertanya, takut salah dalam menjawab pertanyaan, apabila ada kendala siswa tidak 

berani bertanya. Nilai yang diperoleh siswa pun masih di bawah standar 

ketuntasan belajar. 

Gambaran umum pelaksanaan pembelajaran IPA di atas, juga terjadi pada 

pembelajaran IPA pada kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes. Berdasarkan 

wawancara dengan guru kelas IV yaitu Sri Marlini, A.Ma.Pd pada hari Jumat, 30 

Desember 2011, pembelajaran IPA tentang Sumber Daya Alam belum tercapai 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan guru dalam mengajar cenderung kurang 

bervariasi, kurang menarik, dan dalam penggunaan media kurang optimal. 

Sehingga siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa pun 

terkesan kurang berminat dan aktivitas siswa cenderung pasif. Selain itu, dengan 

pembelajaran yang demikian siswa mengalami kesulitan karena ada beberapa 

materi yang belum di pahami siswa. Rendahnya minat dan aktivitas siswa 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 
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Fakta tersebut didukung oleh data nilai siswa kelas IV SD Negeri Terlangu 

02 Brebes pada semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 materi sumber daya alam, 

dimana ketuntasan belajar siswa yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 60 hanya 12 siswa (54,6%) dari 22 siswa. Data siswa dan nilai 

selengkapnya ada pada lampiran 13. 

Hasil belajar IPA yang rendah merupakan suatu permasalahan yang harus 

segera diatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta, bila guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

menarik sehingga siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Untuk memecahkan masalah tersebut peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Pembelajaran 

Numbered Heads Together merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Tipe ini dikembangkan oleh Kagen dalam Trianto (2007: 62) dengan melibatkan 

para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Menurut Lie (2004: 

59) teknik belajar Numbered Heads Together memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerja sama mereka. 

Manfaat penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Numbered Heads Together adalah siswa tidak hanya sekedar paham konsep yang 
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diberikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-

temannya, belajar mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat teman, rasa 

kepedulian pada teman satu kelompok agar dapat menguasai konsep tersebut, 

siswa dapat saling berbagi ilmu dan informasi, suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan serta tidak terdapatnya siswa yang mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran karena semua siswa memiliki peluang yang sama untuk tampil 

menjawab pertanyaan. 

Berkaitan dengan materi sumber daya alam, model Numbered Heads 

Together dapat diterapkan dalam diskusi kelas. Hal itu disebabkan karena materi 

tersebut sudah tidak asing dengan siswa dan berupa teori sehingga tepat untuk 

didiskusikan. Melalui diskusi dengan model Numbered Heads Together dapat 

melatih siswa tentang bagaimana cara untuk saling mengemukakan pendapat 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya alam.  

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan 

digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. 

Lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat 

dimanfaatkan dengan baik jika lingkungannya berada dalam kondisi yang baik. 

Dengan demikian sebagai generasi penerus, tentunya siswa harus berusaha untuk 

mengenal dan menyayangi lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Sehingga 

diharapkan mereka dapat melestarikan sumber daya alam di Indonesia dimulai 

dari yang kecil yaitu lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. 

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, peneliti terinspirasi untuk 

membantu meningkatkan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 

Brebes dengan mengadakan penelitian yang berjudul ”Peningkatan Pembelajaran 
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Sumber Daya Alam melalui Model Numbered Heads Together pada Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes”. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Dalam bagian ini akan dibahas tentang rumusan masalah dan pemecahan 

masalah. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin 

dikemukakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu:  

(1) Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa 

serta performansi guru pada pembelajaran sumber daya alam siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes? 

(2) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa serta perrformansi guru pada pembelajaran sumber 

daya alam siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka pemecahan 

masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas. Diharapkan melalui 

model Numbered Heads Together dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 

belajar siswa serta perrformansi guru pada pembelajaran sumber daya alam siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Peningkatkan kualitas pembelajaran Sumber Daya Alam melalui Model 

Numbered Heads Together pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 

02 Brebes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Terlangu 02 Brebes dalam proses pembelajaran Sumber Daya Alam. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 

02 Brebes dalam pembelajaran Sumber Daya Alam. 

(3) Meningkatkan performansi guru kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 

02 Brebes dalam pembelajaran Sumber Daya Alam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bagi dunia 

pendidikan. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi : 

1.4.1 Siswa 

(1) Siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA pada materi 

Sumber Daya Alam karena model Numbered Heads Together menuntut 

keaktifan dan kerja sama sehingga berpengaruh pada hasil pembelajaran. 
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(2) Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Togeteher 

dapat meningkatkan kemampuan belajar IPA, yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar IPA pada materi Sumber Daya Alam. 

(3) Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Togeteher 

dapat melatih siswa untuk dapat bekerja sama secara produktif dan positif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

1.4.2 Guru 

(1) Membantu guru untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 

02 Brebes. 

(2) Membantu guru mendayagunakan atau menerapkan bagaimana model 

Numbered Heads Together.  

(3) Dapat meningkatkan performansi guru. 

1.4.3 Sekolah 

(1) Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads Together. 

(2) Membantu memperlancar pelaksanaan kurikulum sehingga dapat 

membantu memperlancar tercapainya visi dan misi sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori pada penelitian ini antara lain membahas tentang hakikat 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hakikat pembelajaran, aktivitas 

belajar siswa, hasil belajar, karakteristik anak sekolah dasar, performansi guru, 

hakikat IPA, pembelajaran IPA SD, materi sumber daya alam, pembelajaran 

kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Kata “belajar” merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Namun demikian jika ada orang bertanya tentang pengertian apakah 

“belajar” itu kemungkinan jawaban pertanyaan itu bisa berbeda-beda. Hal tersebut 

terjadi karena pendapat yang diberikan para pakar pendidikan sukar untuk 

mencapai kesamaan yang mutlak. Berikut pendapat dari beberapa pakar 

pendidikan mengenai definisi belajar. 

Morgan dalam Suprijono (2010: 2) menyatakan bahwa “belajar merupakan 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman”. 

Siddiq, Munawaroh, dan Sungkono  (2008: 1-3) menjelaskan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi 

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya belum tahu, 

menjadi tahu, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi 
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mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak trampil menjadi 

trampil. Anni dkk (2007: 2) menyatakan bahwa “belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan”. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan 

persepsi manusia. Gagne (1984) dalam  Siddiq, Munawaroh,  dan Sungkono  

(2008: 1-2 - 6) menyatakan bahwa “belajar adalah suatu proses dimana suatu 

organisma berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”.  

Dari pengertian tersebut di atas terdapat tiga unsur pokok dalam belajar, 

yaitu: proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Pertama, belajar adalah proses 

mental dan emosional atau proses berfikir dan merasakan. Seseorang dikatakan 

belajar jika pikiran dan perasaannya aktif. Kedua, hasil belajar akan nampak pada 

perubahan perilaku individu yang belajar. Perubahan perilaku atau tingkah laku 

seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya. Ketiga, belajar 

adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu 

dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan oleh 

peneliti bahwa belajar merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku yang bersifat kontinu dalam aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang diperoleh melalui interaksi individu 

dengan lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara 

sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan terarah pada 

kemajuan yang progresif.  
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2.1.2 Faktor –faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Pencapaian hasil belajar belum tentu sesuai dengan rencana yang akan 

dilakukan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Slameto (2010: 

54-72) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan 

menjadi dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor 

tersebut yaitu jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Pertama yaitu faktor 

jasmaniah, meliputi: kesehatan dan cacat tubuh. Agar seseorang dapat belajar 

dengan baik maka ia harus menjaga kesehatan tubuhnya. Keadaan cacat tubuh 

juga dapat mempengaruhi belajar. Faktor kedua yaitu psikologis, meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Intelegensi 

atau kecakapan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi belajar. Begitu pula 

dengan perhatian dan minat, jika siswa tidak memiliki perhatian dan minat pada 

bahan pelajaran, ia bisa merasa bosan dan tidak suka terhadap apa yang 

dipelajarinya. Faktor ketiga yaitu kelelahan, seseorang dapat mengalami kelelahan 

baik jasmani maupun rohani. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

menghindari kelelahan.  

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Adapun yang 

termasuk dari faktor ekstern diantaranya dari lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Faktor lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan akan 

mempengaruhi keberhasilan belajarnya. Faktor berikutnya yaitu lingkungan 
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sekolah. Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di 

sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung dan metode belajar serta tugas rumah. Faktor 

selanjutnya yaitu lingkungan mayarakat. Seorang siswa hendaknya dapat memilih 

dan memilah lingkungan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan belajar. 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar siswa 

karena keberadannya dalam masyarakat. Lingkungan yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar diantaranya kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

Banyak pendapat yang menerangkan tentang pembelajaran, Siddiq, 

Munawaroh, dan Sungkono (2008: 1-9) menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membelajarkan siswa yang 

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

dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang 

dipersiapkan untuk itu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sisdiknas, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Kemudian 

Briggs (1992) dalam Sugandi dan Haryanto (2007: 9) menjelaskan bahwa 

“pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

dengan lingkungan”. 
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Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah 

proses, cara, perbuatan yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa belajar 

agar dapat terjadi perubahan perilaku pada diri siswa yang belajar.  

2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa 

Setiap orang, baik disadari atau tidak, selalu melaksanakan aktivitas 

belajar. Berkaitan dengan aktivitas belajar Sardiman dalam Saminanto (2010: 97-

8), menyebutkan bahwa “aktivitas belajar adalah keaktifan baik yang bersifat fisik 

maupun mental”. Dalam kegiatan pembelajaran, kedua aktivitas tersebut harus 

saling menunjang agar diperoleh hasil yang maksimal.  

Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2008: 172-3), membagi kegiatan 

(aktivitas belajar) dalam 8 kelompok, yaitu visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, metrik, mental, dan emosional. Kegiatan visual misalnya membaca, 

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

mengamati orang lain bekerja atau bermain. Kegiatan lisan (oral) misalnya 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

disksi, dan interupsi. Kegiatan mendengarkan misalnya mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. Kegiatan menulis misanya menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, 

dan mengisi angket. Kegiatan menggambar misalnya menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, pola. Kegiatan metrik misalnya melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permaianan, menari, dan berkebun. Kegiatan mental misalnya merenungkan, 
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mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. Kegiatan emosional misalnya minat, membedakan, berani, tenang, dan 

sebagainya. 

2.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni dkk 2007: 5). 

Bloom dalam Rifa’i (2009: 86), “hasil belajar adalah kemampuan yang 

mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Sedangkan Gagne dalam 

Suprijono (2010: 5) mengatakan bahwa hasil belajar akan menghasilkan berupa: 

(1) Infomasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 
pengetahuandalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 
konsep dan lambang. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 
aktivitas kognitifnya sendiri. 

(4) Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian 
gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 
otomatisme gerak jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap merupakan 
kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan yang diperoleh pembelajar setelah 

melakukan proses belajar. 

2.1.6 Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Setiap anak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan anak 

terjadi pada aspek kognitif. Perkembangan kognitif individu menurut Piaget 

dalam (Trianto 2007: 15) meliputi empat tahap yaitu : (1) sensory motor (umur 0-
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2 tahun), (2) pre operational (umur 2-7 tahun), (3) concrete operational (umur 7-

12 tahun) dan (4) formal operational (umur 12-18 tahun). Berdasarkan tahap 

perkembangan kognitif menurut Piaget tersebut, anak SD yang berusia pada 

rentang 6 sampai dengan 12 tahun berada pada tahap perkembangan concrete 

operational (operasional konkret). Pada tahap ini, anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkrit. 

Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 

konkrit dan kemampuan menggolong-golongkan sudah ada namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. Oleh karena itu, guru dalam melakukan 

pembelajaran harus menggunakan bantuan media-media yang konkrit untuk 

menyampaikan pelajaran.  

Berkaitan dengan operasional konkret, Kurniawan (2007) menyampaikan 

pendapat yang sama bahwa karakteristik anak SD yaitu senang merasakan atau 

melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. Dari apa yang dipelajari di 

sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep 

lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, 

ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan 

guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan 

sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Adapun 

karakteristik anak SD lainnya yaitu senang bermain, senang bergerak, anak 

senang bekerja dalam kelompok.  

Sependapat dengan Kurniawan, menurut Kurnia dkk (2007: 1.20), usia 

anak SD disebut sebagai usia berkelompok, usia kreatif, dan usia bermain. Pada 

usia berkelompok, perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh 
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teman-teman sebaya sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, anak ingin 

dan berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang disepakati dan berlaku 

dalam kelompok.  

Usia kreatif merupakan kelanjutan dan penyempurnaan perilaku kreatif 

yang mulai terbentuk pada masa kanak awal. Pada usia kreatif, anak perlu 

mendapat bimbingan dan dukungan baik dari guru maupun orang tua, sehingga 

berkembang menjadi tindakan kreatif yang positif dan orisinal, tidak sekedar 

meniru tindakan kreatif orang atau anak yang lain. 

Usia bermain merupakan usia di mana minat dan kegiatan bermain anak 

semakin meluas dengan lingkungan yang lebih bervariasi. Mereka bermain tidak 

hanya di lingkungan keluarga dan teman sekitar rumah saja, tetapi meluas dengan 

lingkungan dan teman-teman di sekolah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar akan lebih berhasil 

apabila disesuaikan dengan karakteristik anak. Pemahaman terhadap karakteristik 

anak SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan di SD. 

Tujuan pendidikan yang terarah diharapkan dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran di SD.  

2.1.7 Performansi guru 

“Mengajar pada dasarnya kegiatan akademik yang berupa interaksi 

komunikasi antara guru dan siswa” (Suhardan 2010: 67). Aktivitas mengajar 

merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar dengan 

menggunakan berbagai metode belajar. Mengajar yang efektif merupakan efek 

dari perbuatan guru yang terlatih dalam menjalankan tugasnya. 

Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa pembelajaran 
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siswa. Kemampuan guru dalam menterjemahkan kurikulum ke dalam 

pembelajaran merupakan salah satu indikator mutu mengajar. Kecakapan guru 

dalam mengembangkan kurikulum ke dalam pembelajaran akan menghasilkan 

proses belajar mudah diserap siswa ketika belajar. Bagaimanapun luasnya 

kurikulum, ditambah dengan ketidaktersediaan fasilitas, jika ditangani oleh guru 

yang cakap, pembelajaran menjadi bermakna bagi kehidupan masa depan 

siswanya. 

Guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki kompetensi. Kompetensi 

dalam hubungannya dengan proses pembelajaran menunjuk pada perbuatan 

(performance) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam 

proses belajar mengajar. “Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisaikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3). 

Mengembangkan potensi bagi guru menjadi keharusan, karena tugasnya adalah 

mengajar/mendidik siswa dengan pengetahuan dan  kearifan. 

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat 1 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru yaitu 

paedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Lebih lanjut dalam Peraturan  

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3 

dijelaskan bahwa kompetensi paedagogis merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran antara lain mencakup pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, pengembangan 

kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang 
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mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan 

hasil belajar, pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian: berakhlak mulia, arif dan bijaksana, mantap, 

beribawa, stabil, dewasa, jujur, mampu menjadi teladan bagi siswa dan 

masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi: berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau 

isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 

bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali siswa, bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku, 

menerapakan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. 

Kompetensi profesional yakni kemampuan guru dalam menguasai 

pengetahuan bidang ilmu, teknologi dan seni yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program 

satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diampunya, 

konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan 

secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, 

mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya. 
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2.1.8 Hakikat IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan 

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

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

“Science” terdiri dari social science (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan natural 

science (Ilmu Pengetahuan Alam). Namun, dalam perkembangannya science 

sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan dengan etimologi 

(Suriasumantri dalam Trianto 2010: 136). 

 “IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode 

ilmiah seperti observasi, dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti ras 

ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya” (Trianto 2010: 136). 

Selain itu, “IPA dipandang sebagai proses, produk, dan prosedur” 

(Donosepoetro dalam Trianto 2010: 137). Sebagai proses diartikan semua 

kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk 

menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, 

berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun 

bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur 

dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu 

(riset pada umumnya) lazim disebut metode ilmiah. 

Dari beberapa pengertian IPA di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA 

adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan 
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penerapannya secara umum hanya terbatas pada gejala-gejala alam yang  

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen.  

2.1.9 Pembelajaran IPA SD 

Pembelajaran yang terarah harus memiliki tujuan. Tujuan dalam 

pembelajaran merupakan landasan awal seorang guru untuk mengajar. Demikian 

halnya pada pembelajaran IPA, tujuan mata pelajaran IPA menjadi indikator 

keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran tidak akan berhasil, jika seorang guru 

tidak mengetahui tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, hendaknya guru harus 

memahami tujuan pembelajaran.  

Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD menurut Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar SD/MI (Depdiknas 2006: 

143-4) secara terperinci yaitu: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaann-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; dan (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP atau MTs. 
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IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam. Ruang lingkup 

bahan kajian IPA di SD menurut Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

untuk Satuan Pendidikan Dasar SD/MI (Depdiknas 2006: 143-4) secara umum 

meliputi: makhluk hidup dan proses kehidupan, sifat-sifat benda/materi dan 

kegunaannya, energi dan perubahannya. Bahan kajian makhluk hidup dan proses 

kehidupan diantaranya membahas tentang manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Sifat-sifat benda/materi dan 

kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. Pembahasan tentang energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat 

sederhana. Berkaitan tentang bumi dan alam semesta bahan kajiannya meliputi: 

tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

2.1.10 Materi Sumber Daya Alam 

Materi yang dibahas dalam penelitian kali ini terdiri dari dua kompetensi 

dasar yaitu 11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, dan 11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

teknologi. Materi yang dibahas merupakan materi yang diteliti untuk mengetahui 

apakah terjadi peningkatan pembelajaran sumber daya alam melalui model 

Numbered Heads Together atau tidak.  

Sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai kumpulan ragam makhluk 

hidup (hewan dan tumbuhan) maupun benda-benda tak hidup yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia (Sulistyanto 2008: 173). 

Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan 

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

dari makhluk hidup (hewan maupun tumbuhan). Sedangkan sumber daya alam 
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non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, 

antara lain, bahan tambang, dan minyak bumi sinar matahari, udara, air, dan 

tanah. 

Berdasarkan sifatnya sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

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

dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih 

kembali. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus digunakan dan 

tidak akan pernah habis. Contohnya: hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan 

habis apabila digunakan secara terus menerus (minyak bumi, batu bara, gas alam 

dan bahan tambang lainnya). 

Sumber daya alam sangat terkait dengan lingkungan karena sumber daya 

alam berasal dari lingkungan. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara 

berlebihan akan menyebabkan lingkungan menjadi berubah dan rusak. Jika 

lingkungan berubah dan rusak, kualitas sumber daya alam pun tidak akan baik  

Berkaitan dengan sumber daya alam, benda-benda yang terdapat di 

sekitar lingkungan kita dapat dikelompokkan/dikategorikan berdasarkan asalnya. 

Berdasarkan asal, benda dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu benda 

yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup (Haryanto dkk 2007: 

207-11). 

Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Benda yang berasal dari 

tumbuhan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, peralatan 

rumah tangga, serta produk kesehatan dan perawatan tubuh.  
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Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan antara lain nasi, roti, kecap, 

tahu, tempe, oncom, cokelat, permen, agar-agar, dan sebagainya. Kain katun, 

kasur, bantal, dan guling merupakan contoh bahan sandang yang berasal dari 

tumbuhan. Sedangkan peralatan rumah tangga yang pembuatannya memanfaatkan 

tumbuhan misalnya kusen, pintu, meja, kursi, lemari, dan patung. Selain itu, 

tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan dan perawatan 

tubuh. Misalnya obat tradisional yang disebut jamu. Jamu dibuat dari berbagai 

tanaman obat, misalnya kencur, jahe, kunyit, kumis kucing, dan pece (mengkudu). 

Berbagai produk perawatan tubuh menggunakan sari tumbuhan sebagai bahan 

utamanya. Sampo dibuat dari sari lidah buaya, orang aring, kelapa, dan kemiri. 

Sabun mandi dibuat dari sari lidah buaya, apel, dan bunga mawar. 

Benda yang berasal dari hewan hampir sama seperti benda yang berasal 

dari tumbuhan, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, 

dan produk kesehatan. Hewan dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan yang 

lezat, misalnya daging, telur, dan susu. Keju merupakan produk olahan susu. 

Daging berasal dari ayam, sapi, kambing, kerbau, dan ikan. Telur berasal dari 

ayam, bebek, dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi dan kambing. 

Bahan sandang yang dihasilkan dari hewan antara lain sutera, wol. Kulit 

dari hewan seperti sapi, kerbau, ular, dan buaya mempunyai harga yang tinggi. 

Kulit hewan-hewan itu dapat dibuat menjadi jaket, pelapis sofa, dan jok mobil, 

sepatu, dan tas. 

Kesehatan memang sangat penting, untuk menjaga kesehatan tubuh ada 

kalanya manusia memanfaatkan hewan sebagai produk kesehatan. Berbagai 

bagian tertentu dari tubuh hewan dipercaya merupakan obat mujarab. Ada yang 
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memanfaatkan bisa ular sebagai obat. Ada pula yang percaya bahwa susu kuda 

liar dapat dapat membuat tubuh kuat. Daging biawak diolah sebagai obat penyakit 

kulit. 

Selain dari makhluk hidup, ada pula benda yang berasal dari bahan alam 

tak hidup.  Benda tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan 

peralatan rumah tangga. Sebagai bahan bangunan misalnya batu bata dan genteng, 

pasir, semen, tiang besi, dan lampu. Batu bata dan genting dibuat dari tanah liat. 

Pasir berasal dari hancuran batuan. Semen dibuat dari batu kapur dan hancuran 

batuan lain. Contoh lainnya seperti tiang besi dibuat dari logam besi. Lampu 

dibuat dari gelas (kaca). 

Sebagai bahan peralatan rumah tangga misalnya plastik. Plastik berasal 

dari bahan kimia buatan yang diolah dari pabrik. Berbagai benda dari plastik 

antara lain ember, sendok plastik, sedotan, dan kantong plastik. Berbagai benda 

dibuat dari berbagai bahan alam. Sendok dan garpu dibuat dari logam besi. Panci 

dan wajan dibuat dari logam alumunium. 

Benda-benda yang telah disebutkan seperti di atas merupakan produk 

yang dihasilkan setelah melalui sebuah proses. Proses pembuatan benda 

membutuhkan teknologi. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia 

mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-

banyaknya. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada 

pula yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Benda-

benda yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan 

asalnya.  
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Proses pembuatan benda yang memerlukan teknologi misalnya kertas, 

roti, nasi, dan bahan sandang. Kertas dibuat dari selulosa. Selulosa adalah zat serat 

yang berasal dari tumbuhan. Selulosa banyak terkandung dalam batang berkayu. 

Setelah potongan kayu dikupas kulitnya, kayu dicampur dengan bahan kimia 

menjadi pulp (bubur kayu). Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih untuk 

menghasilkan kertas putih. Kemudian pulp dicampur dan dikocok dengan air. 

Dalam tahap itu, bahan lain ditambahkan untuk meningkatkan mutu kertas. 

Akhirnya berbagai bahan telah tercampur tadi dimasukkan ke dalam mesin 

pembuat kertas. Penghisap dalam mesin pembuat kertas membuang kelebihan air 

sehingga menjadi bahan berbentuk lembaran. Lembaran yang masih basah ini 

digilas untuk menghasilkan kertas yang sempurna. 

Roti merupakan salah satu makanan penghasil karbohidrat. Roti gandum 

dibuat dari campuran tepung terigu, air, ragi, dan gula pasir. Tepung terigu berasal 

dari biji gandum yang dihancurkan. Gandum adalah tumbuhan berbiji yang mirip 

dengan padi. Setelah dikupas, biji gandum digiling dan dihancurkan dengan 

menggunakan mesin menjadi tepung terigu atau terigu. Ragi adalah bahan yang 

dapat mengembangkan adonan (campuran dari bahan-bahan tersebut di atas).  

Selain roti, nasi juga penghasil karbohidrat dan merupakan makanan 

pokok masyarakat Indonesia. Nasi dibuat dari beras yang dimasak dengan air 

mendidih. Beras berasal dari biji padi yang telah dikelupas kulitnya. Prosesnya 

dimulai dari biji padi dirontokkan dari batang padi. Biji padi yang masih 

terbungkus kulit ini disebut gabah. Gabah dimasukkan dalam mesin pengupas 

menjadi beras. Beras dimasak dengan air menjadi nasi. 
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Bahan sandang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahan sandang 

misalnya yang berasal dari kapas, wol dan sutera memiliki fungsi pokok yaitu 

sebagai penutup tubuh. Kapas, wol dan sutera diperoleh dari tumbuhan dan 

hewan. Kapas berasal dari buah kapas. Wol berasal dari rambut domba. Sutera 

berasal dari kepompong ulat sutera. Kepompong ulat sutera dibuat dari air liur 

ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. 

Buah kapas, wol dan sutera merupakan kumpulan serat. Serat kapas, wol 

dan sutera dipintal dengan alat pintal menjadi gulungan benang. Benang-benang 

tersebut ditenun menjadi lembaran kain atau bahan sandang (tekstil). 

Setiap jenis bahan sandang mempunyai ciri tertentu. Bahan dari kapas 

amat nyaman digunakan di daerah tropis seperti di Indonesia. Bahan dari wol 

biasa dipakai di daerah dingin dan biasanya dibuat menjadi baju hangat dan jas. 

Bahan sutera amat lembut dan nyaman dipakai. Bahan sutera sangat mahal 

harganya, bisanya digunakan untuk membuat baju pesta. 

2.1.11 Pembelajaran Kooperatif 

“Pembelajaran kooperatif didefinisikan pada suatu ide bahwa siswa 

bekerja sama dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung 

jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota 

kelompok dapat menguasai materi pelajaran dengan baik” (Asma 2006: 12). 

Cabrera et al. dalam McWey, Henderson, dan Piercy (2006), memberikan definisi 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: “Cooperative learning has been 

identified as an effective pedagogical strategy that promotes a variety of positive 

cognitive, affective, and social outcomes”. Definisi tersebut mengatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif dikenal sebagai strategi pedagogis efektif yang 
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mempromosikan berbagai aktivitas kognitif, afektif, dan sosial yang positif. 

Definisi lain juga disampaikan oleh Emmer dan Gerwels (2002: 75): 

Cooperative learning (CL) provides an alternative to competitive or 
individualistic classroom activities by encouraging collaboration 
among students in small groups. The use of CL alters the structure of 
classroom activities and roles: the class organization changes to a 
multigroup structure, the teacher's role as an information transmitter 
is reduced, and the student's role shifts toward that of group 
participant and decision maker. Although higher student achievement 
is one of the goals of the developers of CL, additional reasons for 
using CL include improved motivation, positive attitudes, better social 
skills, and accommodation of heterogeneity 

Menurut pendapat Emmer dan Grewels seperti di atas, pembelajaran 

kooperatif memberikan sebuah alternatif aktivitas kelas baik yang bersifat 

kompetitif ataupun perseorangan dengan mendorong kolaborasi diantara para 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegunaan dari pembelajaran kooperatif 

yaitu mengubah bentuk aktivitas dan peranan ruang kelas. Organisasi kelas 

berubah menjadi sebuah susunan multigrup, peranan guru sebagai pengantar atau 

pentransfer informasi dikurangi, dan peran pelajar bergeser menjadi peserta dalam 

kelompok dan pengambil keputusan. Meskipun prestasi siswa yang lebih tinggi 

adalah salah satu tujuan dari pengembangan pembelajaran kooperatif, alasan 

lainnya untuk menggunakan pembelajaran kooperatif meliputi peningkatan 

motivasi, sikap positif, keterampilan sosial yang lebih baik, dan akomodasi 

heterogenitas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan guru secara terstruktur dengan teknik kerjasama antar 

siswa dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab.  
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Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2010: 58) mengatakan bahwa 

“tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif”. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, terdapat lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif yang harus diterapkan yaitu: (1) saling ketergantungan positif (positive 

interdependence); (2) tanggung jawab perorangan (personal responsibility); (3) 

interaksi promotif (face to face promotive interaction); (4) komunikasi antar 

anggota (interpersonal skill); dan (5) evaluasi proses kelompok (group 

processing).  

Asma (2006: 12) menyebutkan pembelajaran kooperatif memiliki tiga 

tujuan yaitu untuk pencapaian hasil belajar; penerimaan yang luas terhadap orang 

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

ketidakmampuan; mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan 

kolaborasi.  

Pertama, bertujuan untuk pencapaian hasil belajar. Pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas dengan hasil 

belajar akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Model struktur 

penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan 

Kedua, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, 
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dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk 

menghargai satu sama lain. 

Ketiga, mengajarkan siswa untuk memiliki keterampilan kerjasama dan 

kolaborasi. Keterampilan ini penting untuk siswa dalam rangka menyiapkan hidup 

bermasyarakat di kemudian hari, dikarenakan ada kecenderungan bahwa generasi 

muda kurang memiliki keterampilan sosial.  

Pembelajaran kooperatif yang telah dikemukakan di atas dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka guru harus 

memahami langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-

langkah dalam pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim dalam Trianto (2007: 

48) terdiri dari enam langkah. Langkah pertama yaitu menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. Sebelum memulai pembelajaran guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

belajar siswa. Langkah kedua yaitu menyajikan Informasi. Guru menyajikan 

informasi pada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Langkah 

ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Guru menjelaskan 

kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Langkah keempat yaitu 

membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Langkah kelima 

yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Langkah keenam yaitu memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 
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Pelaksanaan prosedur pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Pembelajaran kooperatif akan 

dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang mempunyai 

ciri-ciri: (1) Memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, 

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

pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten 

menilai (Suprijono 2010: 58). 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa keunggulan, seperti yang 

dikemukakan oleh Johnson & Johnson dalam Kapp (2009: 139) bahwa: 

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

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu proyek kolaborasi siswa 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran yang 

didasarkan pada kelas tradisional dalam mengembangkan pembelajaran siswa. 

Para siswa bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama 

menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dan menunjukkan produktivitas yang 

lebih baik daripada mereka bekerja sendiri. 

2.1.12 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

“Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-lain” 

(Joyce dalam Trianto 2007: 5). Joyce dan Weil dalam Abimanyu dkk (2008: 2-4) 
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mengartikan bahwa “model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksankan 

aktivitas pembelajaran”. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Trianto 

(2010: 53), bahwa “model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran”. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana yang disusun sebagai pedoman guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu. 

Berkaitan dengan model pembelajaran tersebut di atas, “Numbered Heads 

Together  atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis model pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional” (Trianto 2007: 62). Lie (2004: 59) 

menjelaskan bahwa teknik belajar Numbered Heads Together dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Coffey (n.d) mengungkapkan pendapatnya tentang 

Numbered Heads Together sebagai berikut: 

Numbered heads together is a cooperative strategy that offers an 
alternative to the competitive approach of whole-class question-
answer, in which the teacher asks a question and then calls on one of 



32 
 

 

the students with a raised hand. In the numbered heads together 
approach, the teacher has students number off (e.g. 1-4), asks a 
question, and then tells the students to “put their heads together” to 
develop a complete answer to the question. When the teacher calls out 
a number, the students with that number raise their hands to respond. 
This structure facilitates positive interdependence, while promoting 
individual accountability. It also gives confidence to lower achievers 
because they know they will have the correct answer to give to the 
class. 
 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Numbered Heads Together adalah strategi kooperatif yang menawarkan sebuah 

alternatif adanya pendekatan kompetisi tanya jawab dalam kelas. Guru 

memberikan pertanyaan dan menunjuk siswa yang mengangkat tangan. Dalam 

pendekatan ini, setiap siswa dalam kelompok mempunyai nomor yang berbeda 

yaitu 1, 2, 3, atau 4. Saat guru memberi pertanyaan, siswa mendiskusikan 

jawabannya bersama dengan kelompoknya. Kemudian guru menyebutkan sebuah 

nomor dan siswa yang mempunyai nomor tersebut mengangkat tangan dan 

menjawab pertanyaan guru. Hal ini dapat menumbuhkan ketergantungan positif 

dan meningkatkan pertanggung jawaban siswa. Selain itu, cara seperti ini dapat 

memberi kepercayaan bagi siswa yang kurang pandai karena mereka yakin bahwa 

mereka dapat memberi jawaban yang benar untuk teman-teman sekelas mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Numbered Heads 

Together (NHT) merupakan salah satu bentuk tipe dari model pembelajaran 

kooperatif yang ciri khasnya adalah guru membentuk kelompok-kelompok kecil, 

memberikan nomor yang berbeda pada setiap anggota kelompok, memberikan 

permasalahan atau soal-soal yang harus dipecahkan bersama dan menunjuk siswa 

secara acak melalui nomor yang diambil guru. 

Ibrahim dalam Herdian (2009) mengemukakan tiga tujuan yang hendak 



33 
 

 

dicapai dalam model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) yaitu: hasil belajar akademik struktural, pengakuan adanya keragaman, 

pengembangan keterampilan sosial. 

Pertama, hasil belajar akademik stuktural. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik. Dengan adanya peningkatan kinerja tersebut dapat 

berpengaruh pada kemampuan belajar akademik yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

Kedua, pengakuan adanya keragaman. Masyarakat Indonesia terdiri dari 

bermacam-macam suku, ras dan budaya. Begitu pula dengan siswa, mereka terdiri 

dari beraneka ragam latar belakang. Latar belakang tersebut misalnya dari agama, 

status sosial, kemampuan akademik. Berkaitan dengan hal itu, model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together bertujuan agar siswa 

dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 

Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Berkaitan dengan latar 

belakang siswa yang berbeda-beda, Model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial 

siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together yang baik akan memberikan manfaat bagi proses pembelajaran. Adapun 

beberapa manfaat sebagaimana yang dikemukakan Lundgren dalam Ibrahim 

(2009) antara lain: (1) rasa harga diri menjadi lebih tinggi; (2) memperbaiki 
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kehadiran; (3) penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar; (4) perilaku 

mengganggu menjadi lebih kecil; (5) konflik antara pribadi berkurang; (6) 

pemahaman yang lebih mendalam; (7) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan 

dan toleransi; (8) hasil belajar lebih tinggi 

Agar dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu 

memahami langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together menurut Trianto (2007: 63) terdiri dari 

empat fase yaitu penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, 

menjawab. 

Langkah pertama yaitu fase penomoran. Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri 3-5 orang dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1-5.  

Langkah kedua yaitu fase mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan 

sebuah pertanyaan kepada siswa secara bervariasi. Diharapkan pertanyaan yang 

diberikan merata pada tiap siswa dalam kelas.  

Langkah ketiga yaitu fase berpikir bersama. Setiap anggota dalam 

kelompok bekerja sama menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

guru dan meyakinkan tiap anggota kelompok mengetahui jawaban tim.  

Langkah keempat yaitu fase menjawab. Guru memanggil satu nomor 

tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan jari tangannya 

dan menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti terhadap model pembelajaran Numbered 

Heads Together. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sopiah dari jurusan PGSD, UPI  

dengan judul “Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Tentang Bentuk 

Permukaan Bumi Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together”. Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

dengan subyek siswa kelas III MI Al-Khoeriyah Babakan Raden Kecamatan Cariu 

Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, pemahaman siswa 

dengan kategori baik memperoleh nilai sebesar 33,3%; kategori cukup 

memperoleh nilai sebesar 30,3% dan; kategori kurang memperoleh nilai sebesar 

36,4%. Kemudian pada siklus II pemahaman siswa dengan kategori baik 

meningkat sebesar 81,8%; kategori cukup memperoleh nilai sebesar 12,1%; dan 

kategori kurang memperoleh nilai 6,1%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

ada peningkatan dalam keaktifan siswa. Dengan demikian upaya Meningkatkan 

Pemahaman konsep melalui  model Pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together pada siswa kelas III MIS Al-khoeriyah Babakan Raden dapat 

dikatakan berhasil. 

Penelitian berikutnya yaitu oleh Yani Haryani dari jurusan PGSD, UPI 

berjudul “Penggunaan Teknik Numbered Heads Together untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Di Sekolah Dasar”. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Cimanggu II Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. 



36 
 

 

Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Hasil penelitian 

menunjukan ada peningkatan hasil belajar siswa, hal ini terlihat dari nilai rata-rata 

pre test dan pos test yang diperoleh individu tiap siklusnya naik. Nilai rata –rata 

pre test pada siklus pertama 47,33, nilai rata-rata post test  62,66, pada siklus 

kedua nilai rata rata pre tes sebesar 57,16, nilai rata-rata post test 78,33, dan nilai 

rata-rata pre test pada siklus ketiga sebesar 71,66, nilai rata-rata post test 86. 

Dengan demikian penerapan teknik Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Cimanggu II pada mata 

pelajaran IPS.  

Penelitian lainnya yaitu oleh Hennry Suprianto dari jurusan PGSD, UPI 

yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian Bilangan Cacah 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Peneliti mengambil 

subjek penelitian Kelas IV SDN 2 Ciramahilir Purwakarta. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads Together mengalami 

peningkatan tiap siklusnya. Rekapitulasi hasil pembelajaran siklus I dengan rata-

rata 50,13, siklus II dengan rata-rata 73,22. Maka hasil penelitian ini menunjukan 

penggunaan model kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan pemahaman konsep perkalian siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa pembelajaran 

IPA pada kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes masih belum optimal. Hal ini 

dikarenakan guru dalam mengajar cenderung kurang bervariasi, kurang menarik, 

dalam penggunaan media kurang optimal. Sehingga siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa pun terkesan kurang berminat dan aktivitas 
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hasil belajar siswa. Dengan alasan tersebut di atas maka peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) sebagai strategi 

yang akan digunakan dalam penelitian. Model ini adalah model pembelajaran baru 

dan belum diujicobakan di tempat penelitian yaitu SD Negeri Terlangu 02 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

menuntut keaktifan siswa dan peran guru sebagai fasilitator. Dalam proses 

pembelajarannya siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dimana akan 

terjadi kerja sama dan penyatuan pendapat diantara anggota kelompok tersebut. 

Penomoran merupakan ciri khas dari pembagian kelompok model NHT. Semua 

siswa mendapatkan satu nomor tertentu dan akan bertanggung jawab untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sesuai dengan nomor yang dipanggil 

oleh guru. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan ketergantungan positif dan 

meningkatkan pertanggung jawaban siswa. Selain itu, cara seperti ini dapat 

memberi kepercayaan bagi siswa yang kurang pandai karena mereka yakin bahwa 

mereka dapat memberi jawaban yang benar untuk teman-teman sekelas mereka. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT), 

diharapkan guru dapat melakukan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa 

sehingga siswa akan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA. Selain itu 

juga dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran IPA yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian teori yang relevan sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini sebagai berikut:  

(1) Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 

02 Brebes dalam pembelajaran sumber daya alam. 

(2) Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 

Brebes dalam pembelajaran sumber daya alam. 

(3) Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan materi sumber daya 

alam pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes. 

(4) Cara meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa serta perrformansi 

guru pada pembelajaran sumber daya alam adalah melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

“Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama” (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 3). 

Penelitian tindakan kelas juga dapat didefinisikan sebagai cara tentang bagaimana 

sekelompok guru dapat mengorganisasi kondisi praktek pembelajaran dan belajar 

dari pengalaman mereka sendiri, dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan 

dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu 

(Wiraatmaja dalam Yonny dkk 2012: 165-6).  

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdapat prosedur yang 

berbentuk siklus, dimana pada masing-masing siklus terdapat empat tahap/ 

langkah penting, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) 

pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Keempat tahap/ langkah 

tersebut harus terencana sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat 

terlaksana dan mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti. Berikut ini 

gambar langkah-langkah/ prosedur yang dilakukan dalam penelitian tindakan 

kelas menurut Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009: 16). 
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Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan tahap berupa menyusun rancangan tindakan yang 

menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 

tersebut akan dilakukan (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 75). Dalam 

langkah perencanaan peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah, tujuan dan 

hipotesis tindakan. Untuk menguji hipotesis tindakan tersebut peneliti perlu 

menyusun rencana tindakan yang mencakup semua langkah tindakan secara rinci. 

Kemudian peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran seperti materi 

pembelajaran, rencana pembelajaran dan menyiapkan instrumen penelitian berupa 

soal tes, lembar pengamatan dan sebagainya. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 

2009:18). Tindakan berupa siklus yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Tindakan akan dilakukan setelah proposal diseminarkan dan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal yang direncanakan.  

3.1.3 Pengamatan (Observing) 

Pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 19). Kegiatan pengamatan 

dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. Tahap ini diperlukan untuk 

mengumpulkan data-data atau informasi yang diperlukan. Pengamatan dilakukan 

terhadap aktivitas siswa dan aktivitas peneliti sebagai guru. Dalam melakukan 

pengamatan, peneliti dibantu oleh guru kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

dan teman sejawat sebagai pengamat (observer). 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009:19). Tahapan ini 

dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, 

berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan dan setiap pertemuan terdapat tes formatif. Setiap pertemuannya 
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membutuhkan waktu 2 x 35 menit. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu 

melaksanakan tes awal berupa pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum diberikan tindakan dan setelah selesai tindakan diadakan post test. 

Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Uraian kegiatan 

siklus pertama meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: (1) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada 

kompetensi dasar 1 yaitu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan menggunakan model Numbered Heads Together, (2) merancang alat 

peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa, (3) menyusun soal pre 

test dan soal post test beserta kisi-kisi dan kunci jawaban, (4) menyusun angket 

untuk mengetahui sejauh mana respon belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA 

materi sumber daya alam, (5)  menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru, (6) menyusun soal tes formatif I beserta kisi-kisi dan 

kunci jawaban. Jika semua rancangan sudah siap, maka skenario tindakan akan 

dilaksanakan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pada kegiatan pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: (1) Melakukan pre test untuk mengukur kemampuan siswa sebelum 

dilakukan tindakan pembelajaran. (2) Melakukan pengisian angket. (3) 

Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa. (4) 
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Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. (5) 

Melaksanakan pembelajaran dengan model Numbered Heads Together. Adapun 

langkah-langkah dalam pembelajarannya adalah sebagai berikut: guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi belajar 

siswa; guru menyajikan materi pada kompetensi dasar 1 yaitu menjelaskan 

hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan; guru membagi kelas 

dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa 

kemudian kepada tiap-tiap siswa anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 

5; guru mengajukan pertanyaan tentang sumber daya alam kepada siswa yang 

dikerjakan secara kelompok; setiap anggota dalam kelompok bekerja dan berpikir 

bersama menyatukan pendapat untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan; guru memanggil satu nomor tertentu dan siswa yang nomornya 

dipanggil segera menjawab pertanyaan. Bagi kelompok terbaik mendapat 

penghargaan berupa piagam dan hadiah. (6) Implementasi tindakan berdasarkan 

rambu-rambu aktivitas siswa dan guru pada saat pembelajaran. (7) Mengadakan 

tes formatif I untuk mengukur hasil belajar siswa. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Pada kegiatan pengamatan, aktivitas siswa dan aktivitas peneliti sebagai 

guru akan dijadikan fokus penelitian dari awal kegiatan hinggga akhir 

pembelajaran. Dalam melakukan pengamatan, peneliti dibantu oleh guru kelas IV 

SD Negeri Terlangu 02 Brebes dan teman sejawat sebagai pengamat (observer). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu sikap 

siswa dalam berdoa dan mengucapkan salam, keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan guru pada apersepsi, perhatian siswa terhadap penjelasan guru tentang 
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tujuan pembelajaran, perhatian siswa terhadap penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran, kemauan siswa berdiskusi, kerjasama siswa dalam kelompok, 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat/ tanggapan, kegiatan siswa 

dalam menyimpulkan materi, kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi, dan 

sikap siswa dalam mengucapkan salam. Sedangkan hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk mengamati aktivitas peneliti sebagai guru mencakup 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kompetensi 

kepribadian sosial. 

3.2.1.4  Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I. Adapun hal-hal yang perlu 

dianalisis oleh peneliti misalnya menganalisis hasil aktivitas siswa dan guru pada 

siklus I, menganalisis hasil belajar siswa, menganalisis hasil performansi guru 

pada siklus I, dan melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh. Kemudian 

hasil analisis tersebut digunakan untuk merencanakan siklus II atau tindakan 

berikutnya guna mengatasi kekurangan dan meningkatkan hasil agar lebih baik 

pada siklus II. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Siklus II dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi siklus I belum 

memenuhi indikator keberhasilan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus II 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan kearah yang lebih baik. 
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3.2.2.1 Perencanaan 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti melaksanakan rencana kegiatan 

dengan mengacu hasil refleksi siklus I, dengan harapan mampu meningkatkan 

proses dan hasil belajar siswa. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

(1) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kompetensi dasar 2 

yaitu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi 

menggunakan model Numbered Heads Together, (2) merancang alat peraga, 

media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa, (3)  menyusun lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru, (4) menyusun soal tes 

formatif II beserta kisi-kisi dan kunci jawaban. Jika semua rancangan sudah siap, 

maka skenario tindakan akan dilaksanakan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pada kegiatan pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: (1) Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan 

siswa. (2) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. (3) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario 

pembelajaran baru yang telah dirancang berdasarkan refleksi pada siklus I. (4) 

Mengadakan tes formatif II untuk mengukur hasil belajar siswa. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan sesuai dengan rancangan pada siklus I, 

yaitu pengamatan terhadap aktivitas siswa dan aktivitas peneliti sebagai guru. Saat 

melakukan pengamatan, peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru 

kelas untuk mengamati performansi peneliti selaku guru.  
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3.2.2.4 Refleksi  

Pada kegiatan refleksi, peneliti melakukan analisis atas hasil pengamatan 

baik pada siklus I maupun siklus II. Pada tahap ini peneliti membandingkan hasil 

belajar siswa, aktivitas siswa, dan aktivitas guru pada siklus II dengan hasil pada 

siklus I. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis sebagai upaya untuk 

mengetahui tingkat perubahan yang terjadi selama penelitian. Berdasarkan hasil 

analisis atau refleksi pada siklus I dan II terhadap aktivitas siswa dan guru maka 

peneliti menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah tindakan pembelajaran, 

dilakukan post test. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV sebanyak 27 siswa yang terdiri 

dari  16 siswa laki-laki  dan 11 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di 

SD Negeri Terlangu 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. 

Pertimbangan peneliti mengambil subjek penelitian ini karena karakteristik 

siswa kelas IV SDN Terlangu 02 Brebes cenderung pasif, keadaan ini dapat 

menghambat prestasi belajar siswa. Disamping itu ada kecenderungan hasil 

belajar siswa hanya mengukur ranah kognitif saja tidak memperhatikan ranah 

afektif dan psikomotor. 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Terlangu 02 Brebes. Sekolah 

tersebut terletak di jalan raya Jatibarang-Brebes km. 5 desa Terlangu kecamatan 

Brebes kabupaten Brebes. Sekolah ini terletak di daerah pedesaan yang mayoritas 
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siswanya adalah anak petani. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

”Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi” (Abdurahman, Muhidin, dan 

Somantri 2011: 33). Setiap informasi yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan gambaran, keterangan, dan fakta yang akurat mengenai suatu kondisi 

tertentu. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik 

pengumpulan data menurut Abdurahman, Muhidin, dan Somantri (2011: 38) 

adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data 

dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Sedangkan 

data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik 

berwujud pernyataan atau berupa kata-kat (Riduwan 2010: 31-2).  

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara deskriptif dan 

berbentuk bilangan. Dalam penelitian tindakan kelas data ini diperoleh melalui 

teknik tes yaitu dengan memberikan soal pre test sebelum pelaksanaan tindakan 

pembelajaran, tes formatif di akhir pembelajaran pada tiap pertemuan 

pembelajaran, serta post test setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran.  
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3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa terhadap suatu mata pelajaran 

(kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap model pembelajaran (afektif), 

aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, 

kepercayaan diri, motivasi belajar, dapat dianalisis secara kualitatif. Data 

kualitatif pada penelitian ini berasal dari data yang bersifat non tes berupa angket 

untuk mengetahui sejauh mana respon belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA 

materi sumber daya alam, lembar pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini meliputi siswa, guru, dan data 

dokumen. 

3.5.2.1 Siswa  

Perolehan sumber data siswa berasal dari hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa, hasil angket respon siswa, lembar kerja siswa, hasil pre 

test dan post test siswa, serta hasil tes formatif. Tes dalam penelitian ini berupa 

hasil tes tertulis siswa kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes.  

3.5.2.2 Guru  

Pengamatan terhadap performansi guru diperoleh dari kemampuan guru  

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan 

pembelajaran, serta kompetensi kepribadian dan sosial yang diukur dengan alat 

pengukuran kompetensi guru (APKG) 1, 2, dan 3.  
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3.5.2.3 Data dokumen 

Data dokumen dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa, daftar nilai 

siswa, RPP, lembar kerja siswa, hasil angket respon siswa, dan hasil foto maupun 

video kegiatan pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Agar 

suatu penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dalam waktu, 

biaya dan tenaga perlu menggunakan teknik yang tepat. Adapun dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.3.1 Tes 

Teknik tes dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini berupa pre 

test, tes formatif dan post test. Pre test atau tes awal digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa terhadap konsep yang akan diajarkan dan dilaksanakan 

sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung yaitu sebelum siklus I. Sedangkan 

tes formatif dilaksanakan setiap akhir pembelajaran pada setiap pertemuan. 

Adapun soal tes formatif  yang digunakan dibuat oleh peneliti dengan panduan 

kisi-kisi formatif. Post test atau tes akhir digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model Numbered Heads Together. 

Post test diadakan setelah tindakan siklus terakhir selesai. 

3.5.3.2 Non tes 

Dalam teknik non tes digunakan 3 macam teknik, yaitu observasi, angket, 

dan dokumentasi. Teknik pertama yaitu observasi. “Observasi adalah kegiatan 
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pengamatan untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran” 

(Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 127). Observasi dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkah laku siswa maupun guru selama proses pembelajaran apakah 

aktif dan bertanggung jawab baik secara individual maupun secara kelompok atau 

tidak. Observasi terhadap siswa tersebut diamati dengan instrumen lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh teman sejawat peneliti. Observasi 

terhadap guru dilakukan untuk mengetahui performansi guru selama proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran NHT. Observasi guru dilakukan oleh 

guru mitra dengan menggunakan instrumen berupa Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) yang terdiri dari APKG 1 untuk menilai RPP, APKG 2 untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran dan APKG 3 untuk menilai kompetensi 

kepribadian dan sosial. 

Teknik kedua yaitu angket. “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden” (Yonny dkk 2012: 

60). Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA materi sumber daya alam. 

Teknik ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini berupa pengumpulan 

data tentang: nama siswa, nomor induk siswa, dan hasil belajar, angket respon 

belajar siswa. Selain itu dokumentasi dapat dilakukan dengan pengambilan 

gambar berupa foto dan video dalam proses pembelajaran yang  dapat dijadikan 

sebagai gambaran perilaku siswa dalam penelitian. Dokumentasi berfungsi 

sebagai sarana untuk menjelaskan proses pembelajaran sehingga penelitian 

tersebut bisa dipertanggungjawabkan.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. 

Kegiatan analisis ini akan memudahkan dalam membaca data hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah teknik analisis deskriptif yang terdiri dari data kuantitatif dan data 

kualitatif.  

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dianalisis 

menggunakan rumus-rumus statistik. Data kuantitatif digunakan untuk 

menentukan nilai akhir hasil belajar individual, hasil belajar rata-rata kelas, dan 

persentase tuntas belajar klasikal. 

3.6.1.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar Individual 

Membandingkan skor perolehan dengan skor maksimal dikali 100 

merupakan cara untuk menentukan nilai akhir belajar tiap siswa/ individual. 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

100x
S
SN

M

P
A =  

Keterangan:  SP = Skor Perolehan 

  SM = Skor Maksimal 

(BSNP 2007: 25) 

3.6.1.2 Menentukan Hasil Belajar Rata-Rata Kelas 

Hasil belajar siswa dalam satu kelas dapat dicari nilai rata-ratanya yaitu 

dengan membandingkan jumlah nilai akhir siswa secara keseluruhan dengan 

jumlah siswa yang ada dalam satu kelas tersebut. Adapun rumusnya sebagai 
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berikut: 

N

A
R S

N
N

Σ
=  

Keterangan:  NR = Nilai Rata-rata 

  NA = Nilai Akhir 

  SN = Jumlah Siswa 
(Poerwanti 2008: 6-25) 

3.6.1.3 Menentukan Persentase Tuntas Belajar Klasikal 

Menentukan persentase tuntas belajar klasikal menurut Aqib dkk (2010: 

41) dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan jumlah keseluruhan siswa kemudian 

dikali 100 %. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

Keterangan: p = Persentase tuntas belajar belajar klasikal 

 = Jumlah siswa yang tuntas belajar  

 = Jumlah siswa  

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan yang dipakai untuk 

menganalisis data kualitatif dalam memberikan informasi tentang tingkat respon 

siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Data ini disajikan dalam 

bentuk kalimat menurut kategorinya. Dari data kualitatif ini akan diperoleh suatu 

kesimpulan.  
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3.6.2.1 Mengukur Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa terdiri dari 5 butir aspek pertanyaan yang 

dikembangkan menjadi 26 butir deskriptor dengan rincian 25 butir penyataan 

positif (+) dan 1 butir pernyataan negatif (-). Penskoran angket untuk tiap butir (+) 

adalah skor 1 untuk jawaban ya. Sedangkan untuk butir (-) adalah skor 0 untuk 

jawaban ya. Cara menghitung persentase motivasi adalah sebagai berikut. 

Persentase = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa   X 100 % 
    Jumlah siswa x Skor maksimum 
 

Hasil dari perhitungan angket dapat dibuat kualifikasi dengan kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Respon Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

(Yonny dkk 2010: 176) 

3.6.2.2 Mengukur Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengukur aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

dilakukan analisa pada lembar observasi aktivitas siswa dengan rumus: 

Persentase = Skor keseluruhan yang diperoleh siswa x 100%  
   Jumlah siswa x Skor maksimal 
 

Hasil perhitungan tersebut dapat dibuat klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Klasifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75%-100% Sangat tinggi 
50%-74,99% Tinggi 
25%-49,99 Sedang 
0%-24,99% Rendah 

(Yonny dkk 2010: 175) 

3.6.2.3 Mengukur Aktivitas/ Performansi Guru. 

Untuk mengukur aktivitas/ performansi guru dilakukan dengan cara 

menentukan nilai akhir yaitu skor APKG 1, APKG 2, dan APKG 3.  Skor 

perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar APKG 1, 2 

dan 3 tergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Sebelum dapat 

menentukan nilai akhirnya, skor perolehan dari APKG 1, 2 dan 3 ditransfer ke 

nilai atau dilakukan konversi skor dan nilai terlebih dulu menurut tabel berikut: 

Tabel 3.3 Konversi skor dan nilai APKG 1 
Skor Nilai  Skor Nilai 

1 3  17 53,125 
2 6,25  18 56,25 
3 9,375  19 59,375 
4 12,5  20 62,5 
5 15,625  21 65,625 
6 18,75  22 68,75 
7 21,875  23 71,875 
8 25  24 75 
9 28,125  25 78,125 

10 31,25  26 81,25 
11 34,375  27 84,375 
12 37,5  28 87,5 
13 40,625  29 90,625 
14 43,75  30 93,75 
15 46,875  31 96,875 
16 50  32 100 
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Tabel 3.4 Konversi skor dan nilai APKG 2 dan APKG 3 
Skor Nilai  Skor Nilai 

1 2,5  21 52,5 
2 5  22 55 
3 7,5  23 57,5 
4 10  24 60 
5 12,5  25 62,5 
6 15  26 65 
7 17,5  27 67,5 
8 20  28 70 
9 22,5  29 72,5 
10 25  30 75 
11 27,5  31 77,5 
12 30  32 80 
13 32,5  33 82,5 
14 35  34 85 
15 37,5  35 87,5 
16 40  36 90 
17 42,5  37 92,5 
18 45  38 95 
19 47,5  39 97,5 
20 50  40 100 

 Untuk mendapatkan nilai akhir minimal performansi guru diperlukan 

persyaratan sebagai berikut: APKG 1 skor terendah 23; APKG 2 skor terendah 

28,4; APKG 3 skor terendah 28,4. Nilai akhir APKG minimal 71. Setelah 

dikonversi ke nilai barulah dianalisis ke rumus berikut: 

5
312212 NNNNA ++

=  

Keterangan:  NA: Nilai akhir 

 N1 : Nilai APKG 1 

 N2 : Nilai APKG 2 

 N3 : Nilai APKG 3 
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Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria keberhasilan 

performansi guru, seperti berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Performansi Guru 

Nilai Huruf 

> 85 - 100 A 
> 80 - 85 AB 
> 70 - 80 B 
> 65 - 70 BC 
> 60 - 65 C 
> 55 - 60 CD 
> 50 - 55 D 

< 50 E 
(Pedoman akademik UNNES 2008: 49) 

3.7 Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together pada siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Terlangu 02 Brebes dikatakan berhasil jika hasil belajar, aktivitas siswa 

dan aktivitas guru meningkat kearah yang lebih baik, adapun kriterianya sebagai 

berikut: 

3.7.1 Hasil belajar siswa 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang diperoleh 

pembelajar setelah melakukan proses belajar. Kriteria tercapainya hasil belajar 

apabila siswa tuntas belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) > 60, 

sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan oleh SD Negeri Terlangu 02 Brebes. 

Kemudian persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% dari jumlah siswa 

keseluruhan memperoleh nilai belajar ≥ 60. Adapun nilai rata-rata kelas sekurang-

kurangnya memperoleh nilai 60. 
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3.7.2 Aktivitas belajar siswa 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa ketika belajar.  

Dalam kegiatan belajar tersebut ada kriteria yang menentukan berhasil tidaknya 

siswa dalam belajar. Adapun kriteria akttivitas siswa yaitu keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran secara klasikal minimal 75%  (sangat tinggi). 

3.7.3 Aktivitas/ Performansi guru  

Performansi peneliti sebagai guru yang diukur dengan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG 1 untuk menilai  RPP, APKG 

2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran dan APKG 3 untuk menilai kompetensi 

kepribadian dan sosial minimal memperoleh skor terendah 23; 28,4; 28,4. 

Kemudian skor ketiga APKG tersebut diolah sedemikian rupa sesuai rumus 

dengan hasil nilai akhir performansi peneliti sebagai guru minimal memperoleh 

nilai 71 (baik). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes. Dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti dibantu oleh guru kelas IV dan teman sejawat. Hasil 

penelitian diperoleh dari pelaksanaan pre test, siklus I, siklus II, dan post test 

berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes merupakan data hasil perolehan pre 

test, tes formatif pada tiap pertemuan, dan post test. Sedangkan data hasil non tes 

merupakan data hasil perolehan angket, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan 

pengamatan performansi guru. Hasil penelitian selengkapnya diuraikan secara  

rinci di bawah ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Pratindakan 

Data pratindakan berupa hasil angket respon dan pre test siswa yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 April 2012. Pengisian angket dilakukan 

untuk mengetahui seberapa tinggi respon siswa terhadap mata pelajaran IPA 

materi sumber daya alam sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran. Angket 

respon siswa terdiri dari 5 butir aspek pertanyaan yang dikembangkan menjadi 26 

butir deskriptor dengan rincian 25 butir penyataan positif (+) dan 1 butir 

pernyataan negatif (-). Respon dari siswa mengenai masing-masing deskriptor 

ditunjukkan dengan pemberian tanda cek (√) pada kolom yang disediakan. 

Masing-masing deskriptor memiliki bobot 1 skor. Total skor perolehan siswa 

selanjutnya dianalisis untuk mengetahui respon siswa secara klasikal. Adapun 
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hasil yang diperoleh dari angket respon siswa dapat dilihat pada diagram 4.1. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100% 73,15% 70,37% 67,08% 72,22%

9,63%

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Angket Respon Pratindakan 

Pada gambar diagram 4.1, diperoleh hasil sebagai berikut: respon motivasi 

belajar IPA memperoleh nilai persentase sebesar 73,15%; respon siswa dalam 

pembelajaran IPA di SD memperoleh nilai persentase sebesar 70,37%; respon 

pengetahuan siswa tentang materi sumber daya alam memperoleh nilai persentase 

sebesar 67,08%; respon siswa dalam belajar kelompok memperoleh nilai 

persentase sebesar 72,22%; sedangkan respon pengetahuan siswa mengenai 

belajar kelompok model Numbered Heads Together (NHT) memperoleh nilai 

persentase sebesar 9,63%.  

Berdasarkan hasil angket respon siswa pratindakan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa aspek motivasi belajar IPA, pembelajaran IPA di SD, materi 

sumber daya alam, dan belajar kelompok termasuk dalam kriteria tinggi. Namun 

pada aspek model NHT diperoleh hasil dengan kriteria rendah. Hasil aspek model 
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NHT tersebut menujukkan bahwa siswa belum pernah melakukan kegiatan belajar 

kelompok melalui model NHT. Bila dihitung secara keseluruhan, respon siswa 

terhadap pembelajaran IPA materi sumber daya alam yang menerapkan model 

Numbered Heads Together (NHT) memperoleh nilai persentase 58,49% dengan 

kriteria tinggi. Hasil angket yang menunjukkan respon siswa tinggi, diharapkan 

akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai. Oleh karena itu, 

peneliti juga perlu menganalisis data hasil pre test yang telah dilakukan. 

Setelah pengisian angket, peneliti melaksanakan kegiatan pre test untuk 

mengetahui kemampuan siswa sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran 

menggunakan model NHT. Pre test dilakukan satu kali sebelum siklus I 

dilaksanakan. Materi yang diujikan adalah keseluruhan materi pokok mengenai 

sumber daya alam berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda sejumlah 40 soal. 

Hasil dari pre test dijadikan sebagai skor pembanding kemampuan siswa sebelum 

dan setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan model NHT. Data hasil pre 

test dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Pre Test  

Prestasi Belajar 
Hasil Pre Test 

Banyak Siswa Persentase 

Skor < 60 18 66,67% 

Skor ≥ 60 9 33,33% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 9 33,33% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 18 66,67% 

Jumlah Nilai Keseluruhan 1463 

Nilai Rata-rata 54,19 
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Pada tabel 4.1 dapat dilihat dari 27 siswa, sebanyak 18 siswa dengan 

persentase 66,67% mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan sisanya yaitu 9 

siswa dengan persentase 33,33% telah memenuhi KKM. Berdasarkan nilai rata-

rata pre test sebesar (54,19) menunjukkan hasil belajar siswa termasuk dalam 

kriteria rendah.  

Deskripsi data pratindakan tersebut menunjukkan siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes memiliki potensi yang cukup tinggi untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal, dilihat dari respon siswa yang tinggi 

terhadap pembelajaran IPA materi sumber daya alam. Nilai rata-rata kelas dan 

ketuntasan belajar pada hasil pre test yang belum memuaskan dapat diupayakan 

meningkat melalui pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model 

NHT. Dengan demikian peneliti mengambil tindakan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran menggunakan model NHT dengan harapan akan terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi sumber 

daya alam. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan siklus I 

Tindakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan, 

pertemuan 1 pada tanggal 27 April 2012 dan pertemuan 2 pada tanggal 28 April 

2012. Analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari hasil belajar 

siswa dan pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil belajar siswa diperoleh 

dari hasil tes formatif yang dilakukan pada setiap akhir pertemuan yaitu tes 

formatif IPA 1 dan tes formatif IPA 2. Data pengamatan meliputi aktivitas siswa 

dan performansi guru selama proses pembelajaran. 
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4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar   

Hasil belajar siklus I diperoleh melalui skor tes formatif. Pelaksanaan tes 

formatif dilakukan setelah pembelajaran materi pada kompetensi dasar 1 yaitu 

menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan melalui 

model Numbered Heads Together baik pada pertemuan 1 maupun pertemuan 2. 

Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-rata kelas, dan persentase 

ketuntasan belajar. Adapun rincian paparan hasil tes formatif siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Formatif Siklus I 

Prestasi Belajar 
Hasil Belajar Siklus I 

Banyak Siswa Persentase 

Skor < 60 9 33,33% 

Skor ≥ 60 18 66,67% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 18 66,67% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 9 33,33% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Nilai Keseluruhan 1830 

Nilai Rata-rata 67,78 

Sesuai indikator keberhasilan bahwa siswa dapat dikatakan tuntas belajar, 

jika siswa memperoleh nilai ≥ 60. Namun jika nilai < 60, maka siswa tersebut 

dikatakan tidak tuntas belajar. Pada siklus I diketahui jumlah siswa yang tuntas 

belajar 18 siswa dengan persentase 66,67%, sedangkan 9 (33,33%) siswa tidak 

tuntas belajar. Pencapaian target ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat 

digambarkan pada diagram berikut. 
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Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

Hasil belajar pada paparan di atas belum dapat dikatakan berhasil karena 

belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar siswa 

minimal 75%. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi dalam proses pembelajaran meliputi observasi aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Pengambilan data 

melalui observasi aktivitas siswa bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa 

selama proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan dibantu 

teman sejawat peneliti sebagai pengamat (observer) selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi yang dilakukan pada siklus I terlihat dari beberapa 

aktivitas siswa dalam setiap proses pembelajaran. Adapun aktivitas belajar siswa 

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Hasil Penilaian Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I  

No. Aspek yang Diamati 
Siklus I 

Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Siswa berdoa dan 
mengucapkan salam 84,62% 87,50% 86,06% 

2 
Siswa aktif menjawab 
pertanyaan guru pada 
apersepsi 

77,88% 79,81% 78,85% 

3 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 

63,46% 69,23% 66,35% 

4 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru tentang materi 
pembelajaran. 

68,27% 70,19% 69,23% 

5 Kemauan siswa berdiskusi. 60,58% 66,35% 63,47% 

6 Kerjasama siswa dalam 
kelompok. 60,58% 68,27% 64,43% 

7 
Keberanian siswa dalam 
mengemukakan 
pendapat/tanggapan. 

64,42% 70,19% 67,31% 

8 Siswa menyimpulkan materi. 67,31% 70,19% 68,75% 

9 Kemampuan siswa 
mengerjakan soal evaluasi. 87,50% 89,42% 88,46% 

10 Siswa mengucapkan salam. 89,42% 91,35% 90,39% 
Jumlah 724,04% 762,5% 743,27% 

Rata-rata 72,40% 76,25% 74,33% 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 74,33%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk 

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

Aktivitas guru pada tindakan pembelajaran siklus I diamati oleh guru kelas 

IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes dan teman sejawat yang ditunjuk sebagai 

observer. Aspek yang dinilai saat observasi aktivitas guru adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dinilai dengan lembar alat penilaian 

kempetensi guru 1 (APKG 1), pelaksanaan pembelajaran yang dinilai dengan 
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lembar alat penilaian kompetensi guru 2 (APKG 2), dan terhadap kompetensi 

kepribadian dan sosial dinilai dengan alat penilaian kompetensi guru 3 (APKG 3). 

Adapun hasil observasi performansi guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4. Hasil Performansi Guru Siklus I 

Pertemuan APKG Skor Nilai Nilai Akhir 

1 
APKG 1 26 81,25 

79 APKG 2 31 77,5 
APKG 3 31 77.5 

2 
APKG 1 27 84.375 

83,25 APKG 2 34 85 
APKG 3 31 77.5 

Rata-rata 13,81
2

25,8379
=

+  

Kriteria AB 

Berdasarkan hasil di atas diketahui aktivitas peneliti dari pertemuan 1 ke 

pertemuan 2 mengalami peningkatan 79 menjadi 83,25 dan nilai  akhir dari siklus 

I adalah 81,13 dengan krteria AB. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil 

observasi oleh rekan guru pada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(APKG 1) yaitu dari 81,25 menjadi 84,375. Sedangkan pada pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2) memperoleh nilai 77,5 meningkat menjadi 85. Perolehan 

nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan peneliti dalam menyampaikan materi 

sumber daya alam sudah menunjukkan adanya perbaikan. Namun pada 

kompetensi kepribadian dan sosial baik pertemuan 1 maupun pertemuan 2 nilai 

yang diperoleh tetap yaitu 77,5.  

4.1.2.3 Refleksi 

Peneliti sebagai guru melakukan refleksi untuk mengetahui keberhasilan 

dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran siklus I. Refleksi pembelajaran 
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dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir. 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran siklus I yang meliputi 

pertemuan 1 dan pertemuan 2, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada materi sumber daya alam belum 

menunjukkan keberhasilan yang maksimal.  

Hasil pembelajaran pada siklus I dapat diketahui dari perolehan tes dan 

nontes. Perolehan tes yang mengukur hasil belajar siswa menujukkan bahwa 

dalam tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar 67,78 dan presentase ketuntasan 

belajar klasikalnya baru mencapai 66,67%. Nilai ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditentukan sekolah yaitu 60, sedangkan kriteria ketuntasan belajar klasikal 

yakni 75%. Dari 27 siswa hanya 18 siswa yang memenuhi nilai KKM dan masih 

ada 9 siswa yang mendapat nilai di bawah 60. Dengan demikian masih banyak 

siswa yang belum mencapai KKM dan belum mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. 

Selain hasil tes dalam pembelajaran ini juga diperoleh hasil nontes. Hasil 

nontes meliputi hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil observasi 

performansi guru. Hasil observasi aktivitas belajar siswa diamati dari keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 mencapai 72,40%. Adapun aspek-aspek 

dalam aktivitas siswa yang belum berhasil atau belum mencapai indikator 

keberhasilan 75% antara lain siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran, 
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kemauan siswa berdiskusi, kerjasama siswa dalam kelompok, keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat/tanggapan, dan aspek siswa dalam 

menyimpulkan materi. 

Sedangkan hasil pengamatan/observasi aktivitas siswa pada pertemuan 2 

meningkat menjadi 76,25%. Ketelibatan siswa dalam pembelajaran sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Walaupun sudah mencapai 

indikator keberhasilan, tetapi hasil tersebut belum menyeluruh pada semua aspek 

yang diamati. Sehingga diupayakan lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang 

baik pada setiap aspek. Adapun aspek yang belum berhasil atau belum mencapai 

indikator keberhasilan 75% antara lain aspek siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran memperoleh nilai 69,23%; aspek 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran 

memperoleh nilai 70,19%; kemauan siswa berdiskusi memperoleh nilai 66,35%; 

kerjasama siswa dalam kelompok memperoleh nilai 68,27%; keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat/tanggapan memperoleh nilai 70,19%; aspek 

siswa dalam menyimpulkan materi memperoleh nilai 70,19%. Dari hasil 

pertemuan 1 dan 2 tersebut di atas diperoleh rata-rata hasil observasi aktivitas 

siswa selama siklus I sebesar 74,33%. 

Selain hasil dari pengamatan/observasi aktivitas siswa, pada siklus I juga 

diperoleh hasil observasi aktivitas/ performansi guru. Hasil yang diperoleh dari 

siklus I yaitu 81,13 dengan kriteria AB. Perolehan tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu 71, namun demikian diupayakan guru harus 

meningkatkan keterampilan dari semua aspek yang ada pada APKG. 
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Berdasarkan paparan hasil observasi baik observasi siswa maupun guru di 

atas menunjukkan masih adanya kekurangan pada aspek yang belum mencapai 

keberhasilan. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan selama proses 

pembelajaran baik dari faktor siswa maupun dari guru. 

Faktor siswa yaitu siswa belum dapat menyesuaikan diri dengan 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. Siswa belum terbiasa dengan 

pembentukan kelompok secara heterogen sehingga mempengaruhi kerjasama 

mereka dalam kelompok. Dari pengamatan yang dilakukan, siswa masih 

mementingkan pendapatnya sendiri daripada pendapat siswa lain. Siswa juga 

masih membatasi diri dalam kerja sama, mereka lebih senang berkelompok 

dengan teman sejenis. Selain itu siswa juga belum berani untuk mengajukan 

pertanyaan jika ada materi yang belum jelas serta masih malu-malu untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Hal ini dimungkinkan karena siswa 

masih terbiasa dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru sehingga 

membuat mereka kurang aktif dalam mengutarakan pertanyaan yang berhubungan 

dengan pelajaran. 

Sedangkan kekurangan yang terjadi pada guru yaitu belum menyertakan 

alat peraga benda nyata, peneliti hanya memanfaatkan media gambar saja 

sehingga siswa masih kurang paham dengan materi yang disampaikan dan rasa 

percaya diri pada siswa belum tumbuh dalam menyampaikan tanggapan/pendapat. 

Disamping itu tindakan guru dalam memberikan penghargaan belum dapat 

memotivasi semua siswa. Oleh karena itu perlu upaya memperbaiki pada 

pertemuan berikutnya. 
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4.1.2.4 Revisi  

Untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I maka pada 

pelaksanaan siklus II diadakan tindakan kearah peningkatan yang lebih baik. 

Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh mulai dari kegiatan awal hingga 

kegiatan akhir. 

Kegiatan awal yang perlu dilakukan perbaikan yaitu aktivitas siswa 

mencakup aspek siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran. Memperhatikan penjelasan guru ketika 

menyampaikan tujuan pembelajaran merupakan aspek yang penting bagi 

kelancaran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menjadi penting karena 

dengan perhatian siswa pada apa yang disampaikan guru akan mempermudah 

pemahaman siswa mengenai materi pelajaran yang akan diberikan guru. Aspek ini 

pada siklus I masih belum memenuhi indikator keberhasilan. Oleh karena itu 

peneliti sebagai guru berupaya memperbaiki aspek tersebut agar terjadi 

peningkatan sampai memenuhi indikator keberhasilan 75%. Begitu pula aspek 

siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran. Langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakberhasilan dalam aspek ini 

yakni dengan membiasakan siswa berbicara. Membiasakan siswa berbicara 

dilakukan dengan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka kepada mereka. Upaya lain juga dapat dilakukan dengan menunjuk dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya secara individu dan siswa 

yang lain mendengarkan. Melalui kebiasaan tersebut diharapkan siswa akan 

terbiasa untuk aktif bertanya sehingga dapat mencapai indikator keberhasilan 

75%. 
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Kegiatan inti yang perlu dilakukan perbaikan yaitu kemauan siswa 

berdiskusi dengan model NHT dan kerjasama siswa dalam kelompok. Untuk 

membiasakan siswa agar mau berdiskusi dengan anggota kelompok yang 

heterogen, peneliti memberikan motivasi berupa penghargaan kepada kelompok 

yang berprestasi. Tentunya dalam memberikan penghargaan, guru harus 

memperhatikan keseluruhan aspek penilaian. Tidak hanya nilai saja tetapi 

ketekunan, kerjasama, serta sikap siswa dalam kelompok sehingga penilaian dapat 

menyeluruh dan siswa pun menjadi lebih bersemangat kembali dalam proses 

pembelajaran. Diharapkan kekurangan pada aspek kemauan siswa berdiskusi 

dengan model NHT dan kerjasama siswa dalam kelompok dapat meningkat 

memenuhi indikator keberhasilan 75%. Selain kedua aspek tersebut juga masih 

ada aspek keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat/tanggapan yang 

belum memenuhi keerhasilan. Ketidakberhasilan aspek ini disebabkan siswa 

belum terbiasa untuk berpendapat atau memberikan tanggapannya terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompoknya. Selain itu siswa terlihat 

kurang siap dengan jawaban/pendapat pada saatnya fase menjawab. Hal ini 

dikarenakan siswa merasa malu, takut salah dan belum terbiasa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

ketidakberhasilan pada aspek ini yakni dengan menunjuk dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mau berbicara di depan kelas maupun di dalam 

kelompoknya. Dengan upaya tersebut diharapkan mampu menumbuhkan 

keberanian siswa dalam berpendapat atau memberikan tanggapan untuk 

menyelesaikan masalah dalam kelompoknya. Selain itu, guru harus menggunakan 

media dan alat peraga yang sebisa mungkin merupakan benda nyata yang ada di 
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sekitar kehidupan siswa. Agar siswa lebih mudah dalam materi yang diberikan. 

Dengan demikian hal ini dapat meningkatkan prestasi hasil belajar mereka sampai 

75%. 

Kegiatan akhir/ penutup yang perlu mendapat perbaikan pada siklus I yaitu 

aspek siswa dalam menyimpulkan materi. Dalam menyimpulkan materi jika ada 

hal/materi yang kurang paham, siswa masih malu untuk bertanya. Untuk 

menangani hal ini peneliti memberikan penguatan berupa bintang/ hadiah lainnya 

bagi siswa yang bertanya. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Hasil penelitian siklus I masih belum mencapai indikator keberhasilan. 

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

dilakukan pada siklus II sama seperti pada siklus I yaitu terdiri dari dua 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2012. Analisis data 

pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari hasil belajar dan observasi proses 

pembelajaran. Hasil belajar berupa perolehan nilai siswa dari hasil tes formatif 

IPA 3 yang dilaksanakan pada pertemuan 1 dan tes formatif IPA 4 pada 

pertemuan 2. Sedangkan data observasi berupa pengamatan terhadap keaktifan 

siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran. 

4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar   

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, maka pada siklus II diupayakan ada 

peningkatan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Pada siklus II data hasil 

belajar juga diperoleh melalui tes formatif yang dilaksanakan di setiap akhir 
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pembelajaran, data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Formatif Siklus II 

Prestasi Belajar 
Hasil Belajar Siklus II 

Banyak Siswa Persentase 

Skor > 60 2 7,41% 

Skor ≥ 60 25 92,59% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 25 92,59% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 2 7,41% 

Jumlah Nilai Keseluruhan 2.227,5 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 55 

Nilai Rata-rata 82,50 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa tes formatif siklus II 

mengalami peningkatan. Pencapaian nilai tertinggi pada angka 100 sedangkan 

nilai terendah pada angka 55. Begitu pula dengan nilai rata-rata kelas pada siklus 

I mencapai 67,78 dan pada siklus II meningkat menjadi 82,50. Peningkatan hasi 

belajar siswa dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Nilai Rata-rata Siklus I dan Siklus II 
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Dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan siklus II terdapat jumlah siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 25 siswa atau persentase ketuntasan belajar sebesar 

92,59%, sedangkan 2 siswa tidak tuntas belajar atau persentase 7,41%. Hal ini 

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

Pencapaian target ketuntasan belajar pada siklus II dapat digambarkan pada 

diagram berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi dalam proses pembelajaran meliputi observasi aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Pengambilan data 

melalui observasi aktivitas siswa bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa 

selama proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan dibantu 

teman sejawat peneliti sebagai pengamat (observer) selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dari hasil observasi yang dilakukan observer pada siklus II, ternyata 

diperoleh bahwa dalam melaksanakan pembelajaran sumber daya alam melalui 
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model kooperatif tipe Numbered Heads Together, guru telah melaksanakan lebih 

baik dari pada siklus I. Dalam menjelaskan teknik pembelajaran lebih jelas 

sehingga perhatian siswa lebih terarah pada penjelasan guru. Seain itu proses 

diskusi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun aktivitas belajar siswa 

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Hasil Penilaian Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II  

No. Aspek yang Diamati 
Siklus II 

Rata-rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 

2 

1 Siswa berdoa dan 
mengucapkan salam 94,44% 98,15% 96,30% 

2 
Siswa aktif menjawab 
pertanyaan guru pada 
apersepsi 

84,26% 88,89% 86,58% 

3 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 

75,93% 77,78% 76,86% 

4 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru tentang materi 
pembelajaran. 

75,93% 78,70% 77,32% 

5 Kemauan siswa berdiskusi. 78,70% 86,11% 82,41% 

6 Kerjasama siswa dalam 
kelompok. 81,48% 87,04% 84,26% 

7 
Keberanian siswa dalam 
mengemukakan 
pendapat/tanggapan. 

79,63% 83,33% 81,48% 

8 Siswa menyimpulkan materi. 75,93% 75,93% 75,93% 

9 Kemampuan siswa 
mengerjakan soal evaluasi. 95,37% 97,22% 96,30% 

10 Siswa mengucapkan salam. 92,59% 97,22% 94,91% 
Jumlah 834,26% 870,37% 852,32% 

Rata-rata 83,43% 87,04% 85,23% 

Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator 

aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 85,23%. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa berhasil untuk mencapai skor rata-

rata aktivitas belajar siswa ≥ 75%.  

Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai 

performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari 

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

pada tabel di bawah. 

Tabel 4.7. Hasil Performansi Guru Siklus II 

Pertemuan APKG Skor Nilai Nilai Akhir 

1 

APKG 1 29 90,625 
86,25 APKG 2 34 85 

APKG 3 32 80 

2 

APKG 1 29 90,625 
87,75 APKG 2 35 87,5 

APKG 3 33 82,5 

Rata-rata 87
2

75,8725,86
=

+  

Kriteria A 

Berdasarkan tabel di atas diketahui aktivitas guru dari pertemuan 1 ke 

pertemuan 2 mengalami peningkatan 86,25 menjadi 87,75 dan nilai  akhir dari 

siklus II adalah 87 dengan kriteria A. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil 

observasi oleh rekan guru pada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(APKG 1) memperoleh nilai yaitu 90,625 (nilai tiap pertemuan sama). Sedangkan 

pada pelaksanaan pembelajaran (APKG 2) memperoleh nilai 85 meningkat 

menjadi 87,5. Perolehan nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi sumber daya alam sudah menunjukkan adanya perbaikan 

dari pada siklus I. Begitu pula dengan kompetensi kepribadian dan sosial baik 
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pertemuan 1 maupun pertemuan 2 nilai yang diperoleh 80 meningkat menjadi 

82,5. Nilai pada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa performansi guru pada 

siklus II sudah memenuhi kriteria pencapaian indikator keberhasilan minimal 71. 

4.1.2.2 Refleksi 

Peneliti sebagai guru melakukan refleksi untuk mengetahui keberhasilan 

dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran siklus II. Refleksi pembelajaran 

dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir. 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran siklus II yang meliputi 

pertemuan 1 dan pertemuan 2, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada materi sumber daya alam mengalami peningkatan yang cukup baik. 

Hal tersebut dapat diketahui dari perolehan tes dan nontes. Perolehan tes yang 

mengukur hasil belajar siswa menujukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata 

kelas sebesar 82,50 dan presentase ketuntasan belajar klasikalnya mencapai 

92,59%. Nilai ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan sekolah yaitu 60, 

sedangkan kriteria ketuntasan belajar klasikal yakni 75%. Hal ini menunjukkan 

adanya keberhasilan pembelajaran pada siklus II. 

Selain hasil tes dalam pembelajaran ini juga diperoleh hasil nontes. Hasil 

nontes meliputi hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil observasi 

performansi guru. Hasil observasi aktivitas belajar siswa diamati dari keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah memenuhi 

indikator keberhasilan 75%. Keberhasilan tersebut didukung dengan keberhasilan 
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yang menyeluruh pada setiap aspek yang ada. Dari hasil pertemuan 1 dan 2 

tersebut di atas didapatkan rata-rata hasil observasi aktivitas siswa selama siklus II 

sebesar 85,23%. Peningkatan aktivitas belajar siswa disebabkan karena siswa 

sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang digunakan. Siswa 

memperoleh manfaat dari belajar berkelompok, selain dapat bekerja dengan satu 

tim yang heterogen, kemampuan mereka dalam memahami materi pun semakin 

meningkat karena adanya dukungan dari teman satu tim jika ada kesulitan. 

Pada siklus II performansi guru baik dalam pembelajaran maupun 

kaitannya dengan penggunaan model pembelajaran semakin meningkat. Dalam 

pembelajaran guru tampak nyaman dengan langkah-langkah pembelajaran model 

NHT, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Hasil observasi 

performansi guru memperoleh nilai 87 dengan kriteria A. Perolehan tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik daripada siklus I. 

Perbaikan tindakan yang sudah dilakukan ternyata dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar siswa 67,78 dapat 

meningkat menjadi 82,50 pada siklus II. Kenaikan ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Peningkatan hasil yang diperoleh pada siklus II diperoleh karena peneliti 

sudah membiasakan anak untuk bertanya kepada guru dan menanggapi pendapat 

yang disampaikan oleh kelompok lain. Selain itu juga bimbingan kelompok agar 

dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Anggota kelompok yang 

belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, dapat dijelaskan oleh 

teman satu kelompoknya. Perbaikan pada guru, dilakukan dengan cara 
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menerapkan secara maksimal langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

disiapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Secara visual data 

peningkatan pada hasil belajar siswa, ketuntasan belajar klasikal, aktivitas siswa, 

dan performansi guru dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

4.1.2.3 Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan 

peneliti. Aktivitas belajar siswa, performansi guru maupun hasil belajar siswa 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan sehingga tidak perlu 

dilakukan revisi. 

4.1.4 Deskripsi Data Pasca Tindakan  

Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, peneliti 

memberikan soal post test pada tanggal 12 Mei 2012 untuk mengetahui 
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kemampuan siswa mengenai mata pelajaran IPA materi sumber daya alam setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Sama seperti soal pre 

test, soal post test berbentuk pilihan ganda sejumlah 40 soal. Adapun hasil 

perolehan dari post test dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.8 Hasil Post Test  

Prestasi Belajar 
Hasil Post Test 

Banyak Siswa Persentase 

Skor < 60 2 7,41% 

Skor ≥ 60 25 92,59% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 25 92,59% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 2 7,41% 

Jumlah Nilai Keseluruhan 2.217,5 

Nilai Rata-rata 82,13 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil post test yang 

dilaksanakan sudah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 60. Dari 27 siswa, 

hanya 2 siswa mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan yang mendapat nilai  

60 (KKM) sebanyak 25 siswa. Keberhasilan belajar siswa selama post test 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa mencapai 82,13 sedangkan nilai rata-rata 

pre test hanya 54,19. Peningkatan nilai rata-rata dari pre test ke post test 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi siswa sebelum dan sesudah melakukan 

pembelajaran melalui model NHT. Kenaikan hasil belajar siswa pada post test 
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dapat digambarkan pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.6 Diagram Perbandingan Nilai Rata-rata Pre Test dan Post Test 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan model NHT pada siswa kelas IV SD 

Negeri Terlangu 02 Brebes dapat disimpulkan telah memenuhi semua aspek 

indikator keberhasilan. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil penelitian 

dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan temuan penelitian 

Peningkatan hasil belajar siswa yang terjadi setelah pelaksanaan tindakan 

pembelajaran mulai dari pre test, siklus I, siklus II, hingga post test, menunjukkan 

bahwa siswa telah mengalami proses belajar. Dari proses belajar tersebut akan 

menghasilkan perubahan perilaku sebagaimana Gagne (1984) dalam Siddiq, 

Munawaroh, dan Sungkono (2008: 1-2 – 1-6) yang menyatakan bahwa “belajar 

adalah suatu proses di mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat 
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pengalaman”. Pengalaman diperoleh dari hasil interaksi antara individu dengan 

lingkungan. Lingkungan yang dipelajari siswa berupa lingkungan yang ada di 

sekitar kehidupan siswa seperti keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, 

atau hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar. Tindakan belajar 

tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang dapat diamati oleh guru. Hasil 

belajar menunjukkan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. Melalui penilaian hasil belajar dapat dilihat perubahan tingkah laku 

yang dapat diamati sesudah mengikuti kegiatan belajar dalam bentuk pengetahuan 

dan keterampilan. 

Saat pelaksanaan pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui 

model Numbered Heads Together, siswa sangat tertarik dan termotivasi dalam 

belajar kelompok. Ketertarikan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas 

dalam kelompok yang ditandai adanya keberanian dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran. Kerja sama pada saat 

mengerjakan tugas kelompok pun sudah baik. Pada saat kerja kelompok tampak 

adanya kekompakan dan kerja sama dimana siswa yang pandai mau membantu 

siswa yang kurang pandai pada masing-masing kelompoknya. Selain itu siswa 

sudah mampu mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain baik 

dalam mengerjakan tugas maupun dalam mengungkapkan pendapat. Perilaku 

tersebut menunjukkan bahwa model NHT dapat meningkatkan keterampilan 

sosial siswa. Hal itu sesuai dengan pernyataan Ibrahim dalam Herdian (2009) 

yang mengemukakan tiga tujuan dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) yaitu meningkatkan hasil belajar akademik 
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struktural, pengakuan adanya keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 

Proses peningkatan pelaksanaan pembelajaran tersebut di atas tak lepas 

dari fungsi seorang guru yaitu mengajar. “Mengajar pada dasarnya kegiatan 

akademik yang berupa interaksi komunikasi antara guru dan siswa” (Suhardan 

2010: 67). Komunikasi yang baik dan terarah akan menciptakan proses dan hasil 

belajar yang baik pula. Untuk mengetahui keberhasilan performansi/ aktivitas 

guru selama pembelajaran dilakukan penilaian dengan menggunakan patokan-

patokan tertentu. Penilaian pada APKG 1 menunjukkan penguasaan kompetensi 

pedagogik guru dalam menyusun RPP dan APKG 2 menunjukkan penguasaan 

kompetensi profesional guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan APKG 3 menunjukkan penguasaan kompetensi kepribadian dan sosial 

guru dalam berinteraksi dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pihak-

pihak lain yang terkait. Adanya penilaian yang dilakukan oleh guru mitra, 

membuat guru dalam hal ini peneliti berusaha untuk meningkatkan performansi 

guru selama pembelajaran berlangsung. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan 

nilai APKG 1, 2 dan 3 dari siklus I ke siklus II pada tiap pertemuannya 

menunjukkan performansi guru yang semakin meningkat pula. Dengan 

meningkatnya nilai APKG 1, 2 dan 3 berarti meningkat pula potensi guru untuk 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 

Kondisi pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui model NHT, 

memberikan dampak positif terhadap hasil dan aktivitas belajar siswa, serta 
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performansi guru. Dampak positif tersebut terbukti dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, serta performansi guru di kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes. 

4.2.2 Implikasi hasil penelitian 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada subjek 

yang peneliti lakukan dapat berimplikasi pada beberapa aspek yang meliputi 

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

implikasi dari hasil penelitian melalui model pembelajaran koopertif tipe NHT. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT memerlukan kreatifitas guru 

dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu mempelajari tentang model NHT 

baik secara konseptual maupun praktis. Kemampuan guru dalam penerapan model 

kooperatif yaitu dalam merancang media pembelajaran, memotivasi siswa untuk 

belajar, membimbing kerja kelompok, pemberian penghargaan kepada siswa, dan 

pengelolaan kelas yang baik. Selain itu guru harus mampu mengembangkan siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran.  

Penerapan model pembelajaran koopertaif tipe NHT pada mata pelajaran 

IPA materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes mampu 

melatih siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dimana dalam proses 

pembelajaran tersebut menuntut keaktifan siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat. Selain itu siswa mampu mengikuti kegiatan 

pembelajaran kooperatif yang dilakukan guru pada mata pelajaran dan materi 

pelajaran yang lain. Siswa akan berani untuk  mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya secara klasikal serta dapat saling bekerja sama untuk membantu 

mengajari temannya yang kurang mampu memahami materi yang disampaikan 



85 
 

 

oleh guru.  

Model pembelajaran ini memerlukan berbagai macam sarana dan 

prasarana belajar seperti media, alat peraga, ruang kelas, bahan ajar dan 

sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta tepat dalam 

penggunaanya akan mempermudah siswa memahami materi pelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran akan tercapai.  

  Keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dapat dilakukan oleh guru pada mata pelajaran dan kelas yang lain 

selain kelas IV. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat diterapkan secara 

kontinu sebagai daya tarik siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga 

upaya meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai sesuai visi dan misi sekolah 

bersangkutan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pembelajaran IPA materi 

sumber daya alam melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Brebes dapat 

meningkat. Peningkatan tersebut mencakup aktivitas siswa, hasil belajar siswa, 

hasil post test dan performansi guru.  

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I mencapai 

74,33% meningkat menjadi 85,23% pada siklus II dan termasuk ke dalam kriteria 

aktivitas belajar sangat tinggi. Nilai rata-rata pelaksanaan pre test sebesar 54,19 

meningkat menjadi 82,13 pada saat post test dengan peningkatan ketuntasan 

belajar klasikal dari 33,33% menjadi 92,59%. Selain itu, nilai rata-rata tes formatif 

pada siklus I mencapai 67,78 meningkat pada siklus II menjadi 82,50 dengan 

peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 66,67% menjadi 92,59%. Perolehan 

nilai performansi guru melalui APKG 1, 2 dan 3 telah memenuhi indikator 

keberhasilan dengan perolehan nilai akhir pada siklus I mencapai 81,13 

mengalami peningkatan menjadi 87 pada siklus II. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together pada pembelajaran 

sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri Terlangu 02 Brebes dapat 

meningkatkan aktivitas, dan hasil belajar siswa serta performansi guru. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan bagi siswa, guru, dan sekolah. Bagi siswa hendaknya lebih 

mengembangkan inisiatif, kreativitas, keaktifan, motivasi belajar dan 

mengembangkan keberanian menyampaikan gagasan dalam proses pembelajaran 

untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan prestasi belajar. Peningkatan 

prestasi belajar didukung dengan adanya peran guru dalam proses pembelajaran. 

Saran bagi guru yaitu sebaiknya meningkatkan kompetensi keprofesionalannya 

dengan merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga siswa 

menjadi lebih tertarik dan pembelajaran akan menjadi lebih kondusif dan 

bermakna salah satunya adalah melalui penerapan model NHT.  

Keberhasilan penerapan model NHT membutuhkan ketersediaan sarana 

dan prasarana pembelajaran. Hal ini disebabkan model pembelajaran tersebut 

membutuhkan pengelolaan kelas yang tepat dan tersedianya media pembelajaran 

yang mendukung seperti media komputer (internet) guna mendapatkan media 

gambar yang bervariasi yang dapat digunakan sebagai lembar kerja siswa. 

Pengelolaan kelas dan ketersediaan media pembelajaran akan menciptakan 

suasana yang kondusif antara guru dan siswa, sehingga mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Oleh karena itu sekolah hendaknya mengupayakan ketersediaan sarana dan 

prasarana tersebut. 

 

 



88 
 

 

Lampiran 1 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 
Alamat: Jln. Raya Jatibarang - Brebes Km. 5 

 
Daftar Nilai Siswa Kelas IV Mata Pelajaran IPA Materi SDA 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan Belajar 

Ya Tidak 
1. Andre Nesta 50  √ 
2. Diki Prastiadi 50  √ 
3. Aldi Setiaji 85 √  
4. Alfin Dwi Prasetyo 85 √  
5. Bilal Akbar Pratama 85 √  
6. Dimas Riskon Hasan 95 √  
7. Dandi Fadilah 80 √  
8. Danar Purnama S. 70 √  
9. Desi Putri Kumala 25  √ 
10. Delia Nawa Janan 55   
11. Devi Fitri Yani 70 √  
12. Dhea Oktaviana 55  √ 
13. Estri Rejeki 55  √ 
14. Elang Bimantoro 95 √  
15. Febri Himawan Pras 25  √ 
16. Hilda Prasasti 80 √  
17. Minhatun Aulia 45  √ 
18. M. Syahrul Fahmi 75 √  
19. Rizki Fauzi Isnan 70 √  
20. Seli Yuli Yanah 45  √ 
21. Reza Ardiansyah 80 √  
22. Devi Irma Sapita 55  √ 

Terlangu, 29 April 2011 

 Guru Kelas 
 

 

 Sri Marlini, A.Ma.Pd. 
 19580103 197802 2 001
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Lampiran 2 

SILABUS 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

 

Sumber Daya 

Alam: 

Kelompok 

benda 

berdasarkan 

asalnya  

• Memahami peta konsep 

tentang sumber daya 

alam 

• Memahami sumber daya 

alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

kebutuhah manusia 

meliputi tumbuhan, 

hewan dan bahan alam 

tidak hidup. 

• Menjelaskan 

pengertian 

sumber daya 

alam. 

• Memberi contoh 

berbagai jenis 

sumber daya 

alam di 

Indonesia. 

• Menggolongkan 

Tugas 

Individu 

dan 

kelompok 

 

 

Uraian 

Objektif 

 

4x35 

menit 

Sumber: 

Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 

 

Alat : 

-  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen

• Mengelompokkan benda 

yang berasal dari 

tumbuhan. 

• Mengelompokkan benda 

yang berasal dari hewan. 

• Mengelompokkan benda 

yang berasal dari bahan 

alam  tidak hidup 

 

benda menurut 

asalnya. 

 

 

 

 

 

 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

Sumber Daya 

Alam: 

Proses 

pembutan 

benda  

• Memahami peta 

konsep tentang sumber 

daya alam 

• Memahami proses 

pembuatan 

- Kertas 

- Roti 

• Mengidentifikas

i hasil teknologi 

yang digunakan 

manusia dengan 

menggunakan 

sumber daya 

alam, misalnya 

Tugas 

Individu 

dan 

kelompok 

 

 

Uraian 

Objektif 

 

4x35 

menit 

Sumber: 

Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 

 

Alat : 

-  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Pengalaman Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen

digunakan 

 

- Nasi 

- Bahan sandang 

 

 

kertas dari kayu, 

pakaian dari 

kapas. 
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Lampiran 3  

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 
Alamat: Jln. Raya Jatibarang - Brebes Km. 5 

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD NEGERI TERLANGU 02 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 
1 1372 Hengki Tribuana L 
2 1396 Febri Himawan P. L 
3 1403 Nindia Eka Rosika P 
4 1410 Aldan Yudi Prasetyo L 
5 1411 Alfina Dwiyanti P 
6 1412 Ahmad Musyaffa L 
7 1413 Diah Ayu P 
8 1414 Dimas Pangestu L 
9 1415 Dian Putra Pratama L 
10 1418 Gustiari Putri Aditiya P 
11 1420 Idris Marjuki L 
12 1421 Intan Puri Srikandi P 
13 1422 Karisma Habsari P 
14 1423 Kurniawan Dwi Yuli L 
15 1424 Kaniya Dwi Liani Septi P 
16 1425 Khoerul Iqbal Prasetya L 
17 1426 M. Ikyani Zul Fahmi L 
18 1428 Nesa Salsabil P 
19 1429 Prasasti Hekajales P 
20 1430 Reza Pahlevi L 
21 1431 Rana  L 
22 1433 Rendi Dwi Septiawan L 
23 1434 Sahron Amaludin L 
24 1436 Syahrul  L 
25 1437 Sevi Yulia Amanda P 
26 1440 Wildan Tri Agustian L 
27 1441 Zahra Alya Nabila P 

 
Terlangu, 10 April 2012 

 
 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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Lampiran 4 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI TERLANGU 02 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

No Nama Siswa 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 

1 Hengki Tribuana √ √ √ √ 
2 Febri Himawan P. √ √ √ √ 
3 Nindia Eka Rosika √ √ √ √ 
4 Aldan Yudi Prasetyo √ √ √ √ 
5 Alfina Dwiyanti √ √ √ √ 
6 Ahmad Musyaffa √ √ √ √ 
7 Diah Ayu √ √ √ √ 
8 Dimas Pangestu √ √ √ √ 
9 Dian Putra Pratama √ √ √ √ 
10 Gustiari Putri Aditiya √ √ √ √ 
11 Idris Marjuki √ - √ √ 
12 Intan Puri Srikandi √ √ √ √ 
13 Karisma Habsari √ √ √ √ 
14 Kurniawan Dwi Yuli √ √ √ √ 
15 Kaniya Dwi Liani Septi √ √ √ √ 
16 Khoerul Iqbal Prasetya √ √ √ √ 
17 M. Ikyani Zul Fahmi √ √ √ √ 
18 Nesa Salsabil √ √ √ √ 
19 Prasasti Hekajales √ √ √ √ 
20 Reza Pahlevi - √ √ √ 
21 Rana  √ √ √ √ 
22 Rendi Dwi Septiawan √ √ √ √ 
23 Sahron Amaludin √ √ √ √ 
24 Syahrul  √ √ √ √ 
25 Sevi Yulia Amanda √ √ √ √ 
26 Wildan Tri Agustian √ √ √ √ 
27 Zahra Alya Nabila √ √ √ √ 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA KELOMPOK 

MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

SISWA KELAS IV  

SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 BREBES 

 

KELOMPOK MERAH TUA KELOMPOK MERAH MUDA 
1 Karisma Hapsari 1 Nindia Eka Rosika 
2 Kaniya Dwi Liani Septi 2 Alfina Dwiyanti 
3 Aldan Yudi Prasetyo 3 Kurniawan 
4 Dimas Pangestu 4 Khoerul Iqbal Prasetyo 
5 Febri Himawan 5 M. Ikhyani Zul Fahmi 
 

KELOMPOK BIRU KELOMPOK HIJAU 
1 Intan Puri Srikandi 1 Nesa Salsabil 
2 Wildan Tri Agustian 2 Prasasti Heka Jales 
3 Syahrul 3 Dian Putra Pratama 
4 Reza Pahlevi 4 Idris Marjuki 
5 Rana   
 

KELOMPOK COKELAT KELOMPOK KUNING 
1  Sevi Yulia Amanda 1 Dyah Ayu 
2  Zahra Alya Nabila 2 Gustiari Putri Aditiya 
3 Ahmad Musyaffa 3 Rendi Dwi Septiawan 
4 Hengki Tribuana 4 Sahron 
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Nama    : 
Tgl/Hari  : 
Kelas/Semester : IV/ II 
Sekolah : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Lampiran 6 

Instrumen Angket Respon Siswa terhadap Pembelajaran IPA 

Materi Sumber Daya Alam 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket: 

1. Melalui angket ini kamu diminta memberikan pendapat mengenai 

pembelajaran IPA yang telah kamu ikuti selama ini. 

2. Angket ini hanya untuk mengambil data, sehingga tidak akan mempengaruhi 

nilai siswa. 

3. Tulislah identitas diri pada kolom yang disediakan. 

4. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang berisi pendapat kamu. 

5. Jawablah dengan jujur. Perlu diingat tidak ada jawaban yang salah karena ini 

adalah pendapat dan setiap orang bebas berpendapat. 

No. Aspek yang 
ditanyakan Deskriptor 

Tanda cek (√ ) 
Skor 

Ya Tidak 

1. Motivasi belajar 

a) Saya senang belajar IPA.    
b) Saya senang membaca IPA.    
c) Saya selalu hadir pada 

pelajaran IPA. 
   

d) Saya memperhatikan 
pelajaran IPA. 

   

2. Pembelajaran  IPA di 
SD 

a) Belajar IPA membuat saya 
semakin tahu tentang alam 
sekitar. 

   

b) Belajar IPA saya 
memperoleh ilmu yang dapat 
dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

   

c) Mengetahui alam sekitar, 
saya semakin tertarik 
menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam. 
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No. Aspek yang 
ditanyakan Deskriptor 

Tanda cek (√ ) 
Skor 

Ya Tidak 

  
d) Dengan adanya alam sekitar, 

saya semakin mengagumi 
kebesaran Tuhan. 

   

3. 

Sumber daya alam: 
• Sumber daya 

alam dan 
lingkungan 

a) Mempelajari sumber daya 
alam saya semakin tahu 
tentang ragam makhluk 
hidup dan tidak hidup. 

   

b) Saya dapat mengetahui 
macam-macam sumber daya 
alam yang dapat 
dimanfaatkan manusia. 

   

c) Saya dapat mengetahui asal 
usul dari benda yang dipakai 
dalam kehidupan sehari-hari. 

   

d) Saya semakin tahu bahwa 
sumber daya alam berada di 
lingkungan sekitar kita. 

   

e) Mempelajari sumber daya 
alam saya semakin tahu 
manfaatnya untuk keperluan 
hidup manusia. 

   

• Sumber daya 
alam dan 
teknologi 

f) Saya semakin sadar untuk 
memanfatkan benda-benda di 
alam sebaik-baiknya. 

   

g) Saya semakin tahu kalau 
memanfaatkan benda-benda 
di alam perlu teknologi. 

   

h) Saya merasa semakin tahu 
kalau teknologi itu penting 
dalam pengelolaan sumber 
daya alam. 

   

i) Saya memperoleh informasi 
tentang proses pembuatan 
benda yang memanfaatkan 
teknologi. 

   

4. Belajar kelompok 

a) Saya pernah belajar 
kelompok. 

   

b) Saya senang belajar 
kelompok. 

   

c) Belajar kelompok dapat 
meningkatkan sikap saling 
menghargai sesama teman. 

d) Melalui kerja kelompok saya 
dapat bertanya kepada teman 
satu kelompok jika ada 
materi yang kurang paham. 
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No. Aspek yang 
ditanyakan Deskriptor 

Tanda cek (√ ) 
Skor 

Ya Tidak 

5. 

Belajar kelompok 
model Numbered 
Heads Together 
(NHT) 

a) Saya mengetahui metode 
belajar kelompok Numbered 
Heads Together (NHT) 

   

b) Belajar kelompok NHT 
dengan penomoran membuat 
saya semakin tertarik. 

   

c) Belajar kelompok NHT 
membuat saya lebih siap 
dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan 
guru. 

   

d) Dengan belajar kelompok 
NHT saya semakin bingung. 

   

e) Belajar kelompok NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar 
saya. 

   

Skor Total    
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENILAIAN PRE TEST DAN POST TEST 

Mata pelajaran IPA materi Sumber Daya Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1) Tulislah identitas diri pada kolom yang disediakan. 

2) Kemudian berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 

yang benar! 

Pertanyaan; 

1. Pernyataan yang benar tentang sumber daya alam ialah.... 

a. makhluk hidup yang hidup di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

b. segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

c. teknologi yang terkait dengan alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

d. kehidupan yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

2. Makanan, benang wol, daging dan kayu termasuk dalam sumber daya alam.... 

a. hayati dan tidak dapat diperbarui 

b. non hayati dan tidak dapat diperbarui 

c. hayati dan dapat diperbarui  

d. non hayati dan dapat diperbarui 

3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat .... 

Nama : 
Nomor absen : 
Hari/Tgl : 
Kelas/Semester : IV/2 
Mapel : IPA 
Sekolah : SDN Terlangu 02 
Waktu  : 60 Menit 
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a. mengalami daur  

b. dapat habis dan tidak dapat kembali lagi  

c. dapat pulih kembali  

d. hidup 

4. Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan lingkungan, karena .... 

a.  sumber daya alam berada di lingkungan 

b. sumber daya alam merusak lingkungan 

c. sumber daya alam terbuat dari lingkungan 

d. sumber daya alam menggangu lingkungan 

5. Gambar berikut termasuk jenis sumber daya alam .... 

   a. laut c. tanah 

   b. sungai d. hutan 

 

6. Hutan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia misalnya .... 

a. hutan karet          c. hutan belantara 

b. hutan jati          d. hutan bakau 

7. Contoh barang yang diambil dari sumber daya alam hutan yaitu …. 

a. Kayu, rotan c. besi, ikan pari 

b. Kayu, mutiara d. garam, rotan 

8. Contoh sumber daya alam hayati yaitu .... 

a. tanah c.  logam 

b. sinar matahari d. alang-alang 

9. Gambar berikut termasuk sumber daya alam non hayati karena…. 

a. berasal dari makhluk hidup 

b. berasal bukan dari makhluk hidup 

c. buatan makhluk hidup 

d. buatan bukan makhluk hidup 

10. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut ini: 

A. minyak tanah D. rumput laut 

B. kambing E. besi 

C. batubara F. pohon pinus 
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Dari daftar di atas, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui 

yaitu.... 

a. A, B, dan C c. B, D, dan F 

b. A, B, dan D d. B, D, dan E 

11. Sumber daya alam terdiri dari…. 

a. tumbuhan dan hewan c. tumbuhan, hewan dan benda tak hidup 

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

12. Berikut merupakan kelompok benda yang berasal dari tumbuhan yaitu …. 

a. kecap, tahu, dan agar-agar c. kapas, wol, dan sutera 

b. pasir, genteng, dan batu bata d. daging, susu, dan telur 

13. Bahan dasar untuk membuat kecap, tahu dan tempe berasal dari ....  

a.  terigu  c. kedelai  

b.  gula merah  d. kacang  tanah 

14. Manfaat dari kulit sapi  dan kulit kerbau dapat dibuat .... 

a.  alat tulis dan peralatan dapur  c. tas dan jaket 

b. alat tulis dan gelas d. kertas dan jaket 

15. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat sampo, yaitu .... 

a.  daun sirih  c. orang-aring  

b.  kunyit  d. kelapa 

16. Berikut yang merupakan produk olahan susu adalah …. 

a. keju c. margarin 

b. sosis d. biskuit 

17. Daging biawak dapat diolah sebagai …. 

a. obat penyakit mata c. obat penyakit jantung 

b. obat penyakit diabetes d. obat penyakit gatal-gatal 

18. Benda yang terbuat dari sumber daya alam yang hidup adalah ....  

a.  perhiasan emas  c. batu bata 

b.  tas kulit imitasi  d. lemari kayu 
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19. Perhatikan gambar berikut ini, bahan dasar untuk membuat makanan tersebut 

berasal dari …. 

a. biji padi     c. biji jagung 

b. biji gandum    d. biji kacang 

 

 

20.  Gambar di samping merupakan contoh pemanfaatan 

sumber daya alam untuk bahan bangunan. Biasanya 

berwarna coklat kemerahan. Benda tersebut berasal dari 

sumber daya .... 

   a. tanah   c. hutan 

   b. sungai   d. laut 

21. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, maka 

sumber daya alam tersebut harus ... terlebih dahulu. 

a. diolah       c.  dimusnahkan 

b. dibuang     d.  dibiarkan 

22. Kayu dapat digunakan manusia sebagai …. 

a. bahan bangunan, makanan, furnitur, dan bahan bakar 

b. bahan bangunan, bahan pembuat semen, furnitur, dan bahan bakar 

c. bahan bangunan, makanan, bahan pembuat semen dan bahan bakar. 

d. bahan bangunan, bahan pembuat kertas, furnitur, dan bahan bakar 

23. Bahan dasar utama kertas adalah serat pohon …. 

a. jati c.  pinus 

b. kelapa d.  mahoni 

24. Serat untuk membuat kertas adalah serat …. 

a. kapas c. selulosa 

b. kepompong d. pulp 

25. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat roti? 

a. Tepung terigu + air + gula + ragi. 

b. Tepung terigu + minyak + garam + ragi. 

c. Tepung tapioka + air + kopi + ragi. 
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d. Tepung tapioka + minyak + garam + ragi. 

26. Penjelasan yang sesuai dengan gambar berikut adalah …. 

a.   proses tanaman gandum →biji gandum → terigu 

b. proses tanaman jagung → biji jagung → terigu 

c. proses tanaman padi → gabah →beras → nasi 

d. proses tanaman jagung →gabah → tepung → nasi 

 

 
 

 

 

27. Apa yang dimaksud dengan pulp? 

a. Bubur gandum. c. Bubur beras. 

b. Bubur kayu. d. Bubur bekatul. 

28. Biji tanaman yang masih terbungkus kulit seperti pada gambar di bawah 

disebut? 

a. beras 

b. bekatul 

c. gandum 

d. gabah 

29. Bahan untuk membuat adonan roti mengembang, yaitu …. 

a. air c. ragi 

b. garam d. gula 

30. Bahan tambahan dalam membuat roti yang berasal dari hewan adalah …. 

a. cokelat c. keju 

b. gula d. terigu 
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31. Kain wol terbuat dari …. 

a. serat kepompong c. serat kapas 

b. serat rambut domba d. serat kayu 

32. Bagaimanakah pengolahan kepompong ulat sutera menjadi kain sutera? 

a. Kepompong ulat sutera diambil benang → menjadi kain sutera → benang 

ditenun → menjadi benang. 

b. Kepompong ulat sutera → benang ditenun → menjadi kain sutera → 

menjadi benang. 

c. Kepompong ulat sutera diambil serat benang → menjadi benang → 

benang dipintal → gulungan benang → ditenun → menjadi kain sutera. 

d. Kepompong ulat sutera diambil kain → benang dpintal → menjadi benang 

→ menjadi kain sutera → gulungan benang → ditenun. 

33. Bagaimanakah proses pembuatan wol? 

a. Bulu ayam → serat →dipintal → gulungan benang → wol. 

b. Bulu ayam → serat→dipintal → gulungan benang → katun. 

c. Rambut domba →serat→ dipintal → gulungan benang → wol. 

d. Rambut domba →serat→ dipintal→ gulungan benang → katun. 

34. Kain sutera terbuat dari serat ….  

a.  buah kapas  c. kulit ulat sutera 

b.  rambut domba   d. kepompong ulat sutera 

35. Kain katun terbuat dari …. 

a. serat kapas dari buah mahoni  c. serat kapas dari buah kapas 

b. serat kapas dari buah jarak d. serat kepompong dari ulat sutera 

36. Bagaimanakah proses pembuatan katun? 

a. Buah kapas → serat→dipintal → benang → wol. 

b. Buah kapas → serat→ dipintal → benang → katun. 

c. Buah mahoni →serat→ dipintal → benang → wol. 

d. Buah mahoni → serat→dipintal → benang → katun. 
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37. Gambar di bawah merupakan bahan baku untuk membuat kain, berasal dari  

apakah benda yang terdapat di gambar? 

a. Air liur ular sutera. 

b. Air liur ular sanca. 

c. Air liur ulat bulu. 

d. Air liur ulat sutera. 

38. Perhatikan gambar di bawah ini, alat yang dipakai orang pada gambar 

termasuk teknologi …. 

a. sederhana 

b. canggih 

c. rumit    

d. modern 

 

39. Apa keuntungan dari mesin tenun modern dalam membuat kain? 

a. Menghasilkan banyak kain dalam waktu yang cepat. 

b. Menghasilkan sedikit kain dalam waktu yang lama. 

c. Kain yang dihasilkan berkualitas kurang baik. 

d. Kain yang dihasilkan kurang bervariasi. 

40. Di daerah bersalju, kain apa yang cocok dipakai? 

a. Sutera c. Batik 

b. Katun d. Wol 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Sekolah Dasar : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit   

 

I. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

II. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

 

III. Indikator  

11.1.1 Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

11.1.2 Memberi contoh berbagai jenis sumber daya alam di Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian 

sumber daya alam dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan dua macam 

pembagian sumber daya alam di Indonesia berdasarkan jenisnya. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan dua macam pembagian 

sumber daya alam di Indonesia berdasarkan sifatnya. 

4. Melalui kerja kelompok dengan model NHT, siswa dapat menuliskan 6 

contoh sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan jenis (hayati dan 

non hayati), dan sifat (dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui). 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  disiplin (discipline), rasa 

hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence), tanggung jawab 

(responsibility), dan ketelitian (carefulness). 

 

V. Materi Ajar 

 Sumber daya alam (terlampir) 

 

VI. Metode/ Model Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

2. Model pembelajaran : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. 

2. Melakukan pengelolaan kelas. 

3. Menyampaikan apersepsi. 

Guru bersama siswa menyanyikan lagu yang berjudul ”pohon 

indah”. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (35 menit) 

1. Eksplorasi 

a) Guru menampilkan gambar dari lagu ”pohon indah” dan bertanya 

pada siswa tentang manfaat pohon dan benda yang ada di sekitar 

kita. Kemudian guru bertanya pada siswa tentang pengertian 

sumber daya alam. 

b) Guru menjelaskan lebih lanjut dari gambar ”pohon indah” 

tersebut bahwa sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi 

menjadi  sumber daya alam hayati dan non hayati. 

c) Guru melakukan tanya jawab macam sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 
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2. Elaborasi 

a) Fase Pembentukan kelompok dan Penomoran 

Siswa dibagi menjadi kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b) Fase mengajukan pertanyaan/masalah 

Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yaitu berupa LKS 

untuk dikerjakan secara kelompok mengenai materi sumber daya 

alam. 

c) Fase berpikir bersama/diskusi 

1) Setiap anggota dalam kelompok bekerja sama dan berfikir 

bersama untuk membahas pertanyaan atau permasalahan yang 

diajukan guru melalui LKS. 

2) Setiap kelompok menyatukan pendapat dari masing-masing 

anggota kelompoknya dalam setiap menjawab pertanyaan 

dalam LKS, dan masing-masing anggota harus mengetahui 

jawaban akhirnya. 

d) Fase menjawab 

1) Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak, kemudian 

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh 

kelas. 

2) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKS. Hal itu dilakukan terus 

hingga siswa dengan nomor yang sama dari tiap kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawabannya. 

3) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban. 
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3. Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari soal-soal yang 

diberikan, sehingga siswa dapat menemukan jawaban pertanyaan 

itu sebagai pengetahuan yang utuh. 

b) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.  

c. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai 

terbaik. 

3. Guru memberikan soal-soal formatif kaitan dengan materi yang telah 

dipelajari. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas di rumah bagi siswa  

untuk mencari 5 contoh sumber daya alam hayati dan non hayati 

yang ada di daerah Brebes. 

5. Menutup pelajaran. 

 

VIII. Sumber/Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar yang digunakan: 

• Silabus IPA kelas IV semester 2. 

• Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 173-174 . 

• Rositawati, S dan Aris M. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 170-175.  

• LKS IPA Kelas IV untuk SD/MI. 

2. Media yang digunakan: 

• Gambar dari lagu”pohon indah”. 

• Gambar contoh sumber daya alam. 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 
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2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian : Pilihan ganda 

4. Alat penilaian : LKS, lembar pengamatan (terlampir), soal dan 

kunci jawaban  

5. Skor penilaian: 

NA    x 100 

 

 

 

 

Terlangu, 27 April 2012 

Guru Mitra, Peneliti, 

 

 

 

Sri Marlini, A.Ma.Pd. Okvianny Nur Azizah 

NIP. 19580103 197802 2 001 NIM. 1402408212 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

 

 

 

Tumijem, A.Ma.Pd. 

NIP. 19521207 197401 2 003 
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Materi ajar 

 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

 

Sumber daya alam dapat berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup 

(hewan dan tumbuhan) maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri 

atas sumber daya alam hayati dan non hayati. 

a) Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup (hewan maupun tumbuhan). 

b) Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan 

berasal dari makhluk hidup, antara lain; bahan tambang, dan minyak bumi 

sinar matahari, udara, air, dan tanah. 

Sedangkan berdasarkan sifatnya sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

a) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam 

yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber 

daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis. 

Contohnya: hewan dan tumbuhan. 

b) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya 

alam yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus (minyak 

bumi, batu bara, gas alam dan bahan tambang lainnya). 

Sumber daya alam sangat terkait dengan lingkungan karena sumber daya 

alam berasal dari lingkungan. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara 

berlebihan akan menyebabkan lingkungan menjadi berubah dan rusak. Jika 

lingkungan berubah dan rusak, kualitas sumber daya alam pun tidak akan baik. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tgl : 

Nama kelompok : 

Anggota Kelompok : 1)     4) 

 2)  5) 

 3) 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Waktu : 15 menit 

Petunjuk  : Diskusikan tugas ini bersama kelompokmu dengan sebaik-

baiknya! Bila ada kesulitan, tanyakan pada guru! 

Soal:  

1. Berikut ini terdapat beberapa jenis barang yang berasal dari sumber daya 

alam, kelompokan berdasarkan jenisnya (hayati dan non hayati) dengan 

menulikan tanda cek (√). 

No. Nama benda Sumber daya alam 

Hayati Non hayati 
1. Tanah    

2. Rambut domba    

3. Batu bara   

4. Kayu    

5. Daging ayam    

6. Besi   

 

2. Isilah tabel di bawah ini dengan cara menuliskan contoh sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya (dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui) yang 

ada di sekitar kalian! 
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Contoh SDA 

No. 
Dapat diperbaharui Tidak dapat diperbaharui 

padi emas 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Kunci Jawaban 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

1.  

No. Nama benda 
Sumber daya alam 

Hayati Non hayati 
1. Tanah   √ 
2. Rambut domba  √  
3. Batu bara  √ 
4. Kayu  √  
5. Daging ayam  √  
6. Besi  √ 

 
2.  

Contoh SDA 
No. Dapat diperbaharui Tidak dapat diperbaharui 
 padi emas 
1. Bawang merah Minyak tanah 
2. Jagung Bensin 
3. Telur bebek Gas LPG 
4. Bebek Tabung LPG 
5. Kacang tanah Batu bara 
6. Cabai Panci alumunium 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 1 (IPA) 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber daya alam 

Standar Kompetensi : 11.  Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan 

 

1. Definisi sumber daya 

alam. 

2. Membedakan contoh 

sumber daya alam yang 

dimanfaatkan manusia 

berdasarkan jenis dan 

sifat. 

3. Definisi sumber daya 

alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

4. Menjelaskan alasan 

keterkaitan antara 

sumber daya alam 

dengan lingkungan di 

sekitar kehidupan siswa. 

5. Jenis sumber daya alam. 

 

6. Contoh hutan alami. 

 

7. Contoh sumber daya 

alam hutan. 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

C3 

 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

C1 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

 8. Contoh sumber daya 

alam hayati. 

9. Definisi sumber daya 

alam non hayati. 

10. Memilih contoh sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaharui 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

 

8 

 

9 

 

10 
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PENILAIAN 

Tes Formatif 1 (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

Isilah identitasmu pada kolom yang telah disediakan. Kemudian berilah tanda 

silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 

1. Pernyataan yang benar tentang sumber daya alam ialah.... 

a. makhluk hidup yang hidup di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

b. segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

c. teknologi yang terkait dengan alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

d. kehidupan yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia 

2. Makanan, benang wol, daging dan kayu termasuk dalam sumber daya alam.... 

a. hayati dan tidak dapat diperbarui 

b. non hayati dan tidak dapat diperbarui 

c. hayati dan dapat diperbarui  

d. non hayati dan dapat diperbarui 

3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat .... 

a. mengalami daur  

b. dapat habis dan tidak dapat kembali lagi  

c. dapat pulih kembali  

Nama : 
Nomor absen : 
Hari/Tgl : 
Kelas/Semester : IV/2 
Mapel : IPA 
Sekolah : SDN Terlangu 02 
Waktu  : 20 Menit 
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d. hidup 

4. Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan lingkungan, karena .... 

a.  sumber daya alam berada di lingkungan 

b. sumber daya alam merusak lingkungan 

c. sumber daya alam terbuat dari lingkungan 

d. sumber daya alam menggangu lingkungan 

5. Gambar berikut termasuk jenis sumber daya alam .... 

   a. laut c. tanah 

   b. sungai d. hutan 

 

 

6. Hutan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia misalnya .... 

a. hutan karet c. hutan belantara 

b. hutan jati d. hutan bakau 

7. Contoh barang yang diambil dari sumber daya alam hutan yaitu …. 

c. Kayu, rotan c. besi, ikan pari 

d. Kayu, mutiara d. garam, rotan 

8. Contoh sumber daya alam hayati yaitu .... 

a. tanah c.  logam 

b. sinar matahari d. alang-alang 

9. Gambar berikut termasuk sumber daya alam non hayati karena…. 

a. berasal dari makhluk hidup 

b. berasal bukan dari makhluk hidup 

c. buatan makhluk hidup 

d. buatan bukan makhluk hidup 

10. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut ini: 

A. minyak tanah D. rumput laut 

B. kambing E. besi 

C. batubara F. pohon pinus 

Dari daftar di atas, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui 

yaitu.... 
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c. A, B, dan C c. B, D, dan F 

d. A, B, dan D d. B, D, dan E 

 

Kunci Jawaban: 

Tes Formatif 1 (IPA)   

1. b   

2. c   

3. b   

4. a   

5. d   

6. c   

7. a   

8. d   

9. b   

10. c 

 

Penilaian tes formatif 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa =  



118 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Sekolah Dasar : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit   

 

I. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

II. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

 

III. Indikator  

11.1.3 Menggolongkan benda menurut asalnya. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan 

untuk kebutuhan hidup manusia melalui gambar tumbuhan, hewan dan 

bahan alam tidak hidup. 

2. Melalui alat peraga, siswa dapat membedakan benda yang berasal dari 

tumbuhan, hewan, dan bahan alam tidak hidup. 

3. Melalui kerja kelompok dengan model NHT, siswa dapat menuliskan 

asal dari benda-benda kebutuhan manusia ke dalam tabel isian. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  disiplin (discipline), rasa 

hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence), tanggung jawab 

(responsibility), dan ketelitian (carefulness). 
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V. Materi Ajar 

Pengelompokkan benda berdasarkan asalnya (terlampir) 

 

VI. Metode/ Model Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

2. Model pembelajaran : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. 

2. Melakukan pengelolaan kelas. 

3. Menyampaikan apersepsi. 

• Guru bersama siswa menyanyikan lagu yang berjudul ”pohon 

indah”. 

• Guru bertanya berasal dari apakah meja dan kursi yang terdapat di 

kelas? 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti (35 menit) 

1. Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan tentang sumber daya alam yang dimanfaatkan 

untuk kebutuhan hidup manusia meliputi tumbuhan, hewan, dan 

benda tidak hidup. 

b) Guru menampilkan gambar dari lagu ”pohon indah” dan gambar 

benda-benda kebutuhan manusia. 

c) Guru melakukan tanya jawab tentang perbedaan sumber daya 

alam yang terdapat di gambar. 

d) Guru menjelaskan pengelompokkan benda berdasarkan asalnya 

melalui alat peraga. 

2. Elaborasi 

b) Fase Pembentukan kelompok dan Penomoran 
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Siswa dibagi menjadi kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

c) Fase mengajukan pertanyaan/masalah 

Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yaitu berupa LKS 

untuk dikerjakan secara kelompok mengenai materi sumber daya 

alam. 

d) Fase berpikir bersama/diskusi 

1) Setiap anggota dalam kelompok bekerja sama dan berfikir 

bersama untuk membahas pertanyaan atau permasalahan yang 

diajukan guru melalui LKS. 

2) Setiap kelompok menyatukan pendapat dari masing-masing 

anggota kelompoknya dalam setiap menjawab pertanyaan 

dalam LKS, dan masing-masing anggota harus mengetahui 

jawaban akhirnya. 

e) Fase menjawab 

1) Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak, kemudian 

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh 

kelas. 

2) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKS. Hal itu dilakukan terus 

hingga siswa dengan nomor yang sama dari tiap kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawabannya. 

3) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban. 

3. Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari soal-soal yang 

diberikan, sehingga siswa dapat menemukan jawaban pertanyaan 

itu sebagai pengetahuan yang utuh. 

b) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.  
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c. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai 

terbaik. 

3. Guru memberikan soal-soal formatif kaitan dengan materi yang telah 

dipelajari. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas bagi siswa untuk 

membaca materi selanjutnya dan membawa lem kertas. 

5. Menutup pelajaran. 

 

VIII. Sumber/Bahan Belajar 

1. Sumber belajar yang digunakan: 

• Silabus IPA kelas IV semester 2.  

• Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Erlangga halaman 207-211. 

• LKS IPA Kelas IV untuk SD/MI. 

2. Media yang digunakan: 

• Gambar dari lagu”pohon indah”. 

• Gambar benda-benda kebutuhan manusia. 

• Alat peraga berupa benda-benda kebutuhan manusia: permen, pisau, 

kunyit, telur puyuh, sendok plastik. 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian : Pilihan ganda 

4. Alat penilaian : LKS,  lembar pengamatan (terlampir), soal dan 

kunci jawaban 
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5. Skor penilaian: 

NA    x 100 

 

 

Brebes, 28 April 2012 

Guru Mitra, Peneliti, 

 

 

 

Sri Marlini, A.Ma.Pd. Okvianny Nur Azizah 
NIP. 19580103 197802 2 001 NIM. 1402408212 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

 

 

 

Tumijem, A.Ma.Pd. 
NIP. 19521207 197401 2 003 
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Materi ajar 

 

Pengelompokkan benda berdasarkan asalnya. 

1. Benda yang berasal dari tumbuhan : 

a. Bahan pangan  

Berbagai makanan berasal dari tumbuhan. Nasi dibuat dari beras, 

beras berasal dari padi. Roti dibuat dari terigu, terigu berasal dari biji 

gandum. Kecap, tahu, tempe, dan oncom berasal dari kedelai. Cokelat 

berasal dari biji cokelat. Permen dibuat dari gula, gula berasal dari tebu. 

Agar-agar berasal dari rumput laut.  

b. Bahan sandang 

Kain katun terbuat dari serat kapas. Serat kapas berasal dari buah 

kapas. Berbagai kasur, bantal, dan guling diisi dengan kapuk. Kapuk 

berasal dari buah kapuk. 

c. Peralatan rumah tangga 

Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan untuk 

membuat peralatan rumah tangga adalah kayu. Kayu dipotong dan 

dihaluskan menjadi balok dan papan. Balok dan papan digunakan untuk 

membuat kusen, pintu, meja, kursi, lemari, dan patung. Kayu juga menjadi 

bagian penting untuk membuat gagang pisau.  

d. Produk kesehatan dan perawatan tubuh 

Obat tradisional disebut juga dengan jamu. Jamu dibuat dari 

berbagai tanaman obat, misalnya kencur, jahe, kunyit, kumis kucing, dan 

pece (mengkudu). Berbagai produk perawatan tubuh menggunakan sari 

tumbuhan sebagai bahan utamanya. Sampo dibuat dari sari lidah buaya, 

orang aring, kelapa, dan kemiri. Sabun mandi dibuat dari sari lidah buaya, 

apel, dan bunga mawar. 

2. Benda yang berasal dari hewan : 

a. Bahan pangan  

Hewan memberikan bahan makanan yang lezat, misalnya daging, 

telur, dan susu. Keju merupakan produk olahan susu. Daging berasal dari 
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ayam, sapi, kambing, kerbau, dan ikan. Telur berasal dari ayam, bebek, 

dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi dan kambing. 

b. Bahan sandang 

Kain sutera berasal dari serat kepompong ulat sutera. Wol berasal 

dari serat rambut (bulu) domba. Kulit sapi, kerbau, ular, dan buaya 

mempunyai harga yang tinggi. Kulit hewan-hewan itu dapat dibuat 

menjadi jaket, pelapis sofa, dan jok mobil, sepatu, dan tas. 

c. Produk kesehatan 

Berbagai bagian tertentu dari tubuh hewan dipercaya merupakan 

obat mujarab. Ada yang memanfaatkan bisa ular sebagai obat. Ada pula 

yang percaya bahwa susu kuda liar dapat dapat membuat tubuh kuat. 

Daging biawak diolah sebagai obat penyakit kulit. 

3. Benda yang berasal dari bahan alam tak hidup : 

a. Bahan bangunan 

Batu bata dan genteng dibuat dari tanah liat. Pasir berasal dari 

hancuran batuan. Semen dibuat dari batu kapur dan hancuran batuan lain. 

Tiang besi dibuat dari logam besi. Lampu dibuat dari gelas (kaca). 

b. Peralatan rumah tangga 

Saat ini, bahan yang sering digunakan untuk membuat berbagai 

peralatan rumah tangga adalah plastik. Plastik berasal dari bahan kimia 

buatan yang diolah dari pabrik. Berbagai benda dari plastik antara lain 

ember, sendok plastik, sedotan, dan kantong plastik. Berbagai benda 

dibuat dari berbagai bahan alam. Sendok dan garpu dibuat dari logam besi. 

Panci dan wajan dibuat dari logam alumunium. 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tgl : 

Nama kelompok : 

Anggota Kelompok : 1)     4) 

 2)   5) 

 3) 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Waktu : 15 menit 

Petunjuk  : Diskusikan tugas ini bersama kelompokmu dengan sebaik-

baiknya! Bila ada kesulitan, tanyakan pada guru! 

Soal  : 

1. Isilah tabel di bawah ini dengan cara menuliskan asal (tumbuhan, hewan, dan 

benda tidak hidup) dari gambar yang ada di kolom sebelah kiri kemudian 

tuliskan juga kegunaan dari benda tersebut! 

Benda Berasal dari Kegunaan  
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2. Semua produk berasal dari bahan-bahan yang ada di alam. Tuliskan bahan 

asal dari berbagai produk jadi berikut ini dan beri tanda cek (√) untuk 

mengelompokkan bahan asal tersebut! 

No. Produk jadi Bahan semula 

Berasal dari 

Tumbuhan Hewan  
Benda 

tak 
hidup 

 keju susu  √  

1. Kertas      

2. Kain wol      

3. kecap      

4. Batu bata     

5. Sosis      

6. Panci     
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Kunci jawaban 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. 

Benda Asal Kegunaan  

Lemari kayu Tumbuhan Peralatan rumah tangga 

Tiang besi Benda tak hidup Bahan bangunan 

Kain sutera Hewan Pakaian  

Sapi  Hewan Makanan  

Roti  tumbuhan Makanan  

Poci Benda tak hidup Peralatan rumah tangga 

 

2.  

No. Produk jadi Bahan semula 

Berasal dari 

Tumbuhan Hewan  
Benda 

tak 
hidup 

 keju susu  √  

1. Kertas  kayu √   

2. Kain wol  rambut domba  √  

3. kecap  kedelai √   

4. Batu bata tanah   √ 

5. Sosis  daging  √  

6. Panci alumunium   √ 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 2 (IPA) 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber daya alam 

Standar Kompetensi : 11.  Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

 

1. Rincian sumber daya 

alam. 

2. Asal dari suatu benda 

yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan 

manusia. 

3. Manfaat dari kulit 

hewan yang ada di 

sekitar kehidupan siswa. 

4. Bahan untuk membuat 

sampo yang  biasa 

dipakai siswa. 

5. Manfaat bahan alam 

dalam kehidupan 

manusia.  

6. Contoh dari sumber 

daya alam hidup. 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

C2 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

1 

 

2, 3, 

9, 10 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6, 7 

 

 

8 
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PENILAIAN 

Tes Formatif 2 (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

Isilah identitasmu pada kolom yang telah disediakan. Kemudian berilah tanda 

silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 

1. Sumber daya alam terdiri dari…. 

a. tumbuhan dan hewan c. tumbuhan, hewan dan benda tak hidup 

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

2. Berikut merupakan kelompok benda yang berasal dari tumbuhan yaitu …. 

a. kecap, tahu, dan agar-agar c. kapas, wol, dan sutera 

b. pasir, genteng, dan batu bata d. daging, susu, dan telur 

3. Bahan dasar untuk membuat kecap, tahu dan tempe berasal dari ....  

a.  terigu  c. kedelai  

b.  gula merah  d. kacang  tanah 

4. Manfaat dari kulit sapi  dan kulit kerbau dapat dibuat .... 

a.  alat tulis dan peralatan dapur  c. tas dan jaket 

b. alat tulis dan gelas d. kertas dan jaket 

5. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat sampo, yaitu .... 

a.  daun sirih  c. orang-aring  

b.  kunyit  d. kelapa 

6. Berikut yang merupakan produk olahan susu adalah …. 

c. keju c. margarin 

d. sosis d. biskuit 

7. Daging biawak dapat diolah sebagai …. 

Nama : 
Nomor absen : 
Hari/Tgl : 
Kelas/Semester : IV/2 
Mapel : IPA 
Sekolah : SDN Terlangu 02 
Waktu  : 20 Menit 
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c. obat penyakit mata c. obat penyakit jantung 

d. obat penyakit diabetes d. obat penyakit gatal-gatal 

8. Benda yang terbuat dari sumber daya alam yang hidup adalah ....  

a.  perhiasan emas  c. batu bata 

b.  tas kulit imitasi  d. lemari kayu 

9. Perhatikan gambar berikut ini, bahan dasar untuk membuat makanan tersebut 

berasal dari …. 

c. biji padi   c. biji jagung 

d. biji gandum   d. biji kacang 

 

 

10.   Gambar di samping merupakan contoh pemanfaatan 

sumber daya alam untuk bahan bangunan. Biasanya 

berwarna coklat kemerahan. Benda tersebut berasal dari 

sumber daya .... 

   a. tanah   c. hutan 

   b. sungai   d. laut 

 

Kunci jawaban: 

1. c     6.  c  

2. a     7.  c 

3. c     8.  c 

4. b     9.  a 

5. b     10. a 

 

Penilaian tes formatif 

4. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

5. Skor perolehan maksimal 10. 

6. Nilai akhir (NA) siswa =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Sekolah Dasar : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit   

 

I. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

II. Kompetensi Dasar 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

 

III. Indikator  

11.2.1 Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia dengan 

menggunakan sumber daya alam. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui alat peraga, siswa dapat mengenali manfaat teknologi dalam 

proses pembuatan benda misalnya kertas dari kayu, roti dari gandum 

dan nasi dari padi. 

b. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang proses pembuatan 

kertas, siswa dapat menuliskan bahan utama untuk membuat kertas. 

c. Melalui kerja kelompok model NHT, siswa dapat mengurutkan gambar 

proses pembuatan makanan (roti dari gandum, nasi dari padi). 

d. Melalui kerja kelompok model NHT, siswa dapat membuat tabel 

tentang proses pembuatan makanan khas Brebes (telur asin). 
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 Karakter siswa yang diharapkan : disiplin (discipline), rasa hormat 

dan perhatian (respect), tekun (diligence), tanggung jawab 

(responsibility), dan ketelitian (carefulness). 

 

V. Materi Ajar 

 Proses pembuatan benda (terlampir) 

 

VI. Metode/ Model Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

2. Model pembelajaran : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. 

2. Melakukan pengelolaan kelas. 

3. Menyampaikan apersepsi. 

1) Guru bertanya tentang materi sebelumnya. 

2) Guru bersama siswa menyanyikan lagu Sumber Daya Alam 

”(SDA)” versi balonku. 

 SDA 

SDA kelas empat 

Belajar tentang alam 

Belajar tentang lingkungan 

Belajar teknologi 

 SDA sangat penting  

 Tuk kita pelajari 

 SDA bermanfaat 

 Tuk kehidupan kita 

3) Guru melakukan tanya jawab sehubungan lagu tersebut yang 

dikaitkan dengan benda-benda di sekitar siswa. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
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b. Kegiatan Inti (35 menit) 

1. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan tentang manfaat teknologi dalam pengolahan 

sumber daya alam. 

2) Guru menjelaskan manfaat teknologi dalam proses pembuatan 

benda melalui alat peraga.  

3) Guru menjelaskan proses pembuatan kertas melalui gambar. 

2. Elaborasi 

1) Fase Pembentukan kelompok dan Penomoran 

Siswa dibagi menjadi kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

2) Fase mengajukan pertanyaan/masalah 

Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yaitu berupa LKS 

untuk dikerjakan secara kelompok mengenai materi proses 

pembuatan makanan. 

3) Fase berpikir bersama/diskusi 

(1) Setiap anggota dalam kelompok bekerja sama dan berfikir 

bersama untuk membahas proses pembuatan makanan yakni 

nasi dari padi, roti dari gandum dan, telur asin. 

(2) Setiap kelompok menyatukan pendapat dari masing-masing 

anggota kelompoknya dalam setiap menjawab pertanyaan 

dalam LKS, dan masing-masing anggota harus mengetahui 

jawaban akhirnya. 

4) Fase menjawab 

(1) Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak, kemudian 

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh 

kelas. 

(2) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKS. Hal itu dilakukan terus 
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hingga siswa dengan nomor yang sama dari tiap kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawabannya. 

(3) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban. 

3. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari soal-soal yang 

diberikan, sehingga siswa dapat menemukan jawaban pertanyaan 

itu sebagai pengetahuan yang utuh. 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.  

c. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Guru memberikan soal-soal formatif kaitan dengan materi yang telah 

dipelajari. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas bagi siswa untuk 

membaca materi selanjutnya dan membawa  lem kertas. 

5. Menutup pelajaran 

 

X. Sumber/Bahan Belajar 

1. Sumber belajar yang digunakan: 

a. Silabus IPA kelas IV semester 2. 

b. Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 176. 

c. Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Erlangga halaman 211-213. 

d. LKS IPA Kelas IV untuk SD/MI. 

2. Media yang digunakan: 

a. Gambar proses pembuatan benda. 

b. Alat peraga berupa: kertas, kayu, roti, ragi, nasi, tepung terigu, beras, 

gabah. 
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XI. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian : Pilihan ganda, essay 

4. Alat penilaian : LKS,  dan lembar pengamatan (terlampir) 

5. Kunci jawaban (terlampir) 

6. Skor penilaian: 

NA    x 100 

 

 

  

Terlangu, 6 Mei 2012 

Guru Mitra, Peneliti, 

 

 

 

Sri Marlini, A.Ma.Pd. Okvianny Nur Azizah 
NIP. 19580103 197802 2 001 NIM. 1402408212 
 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

 

 

 

Tumijem, A.Ma.Pd. 
NIP. 19521207 197401 2 003 
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Materi ajar 

 

Proses pembuatan benda 

Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula 

yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Benda-benda 

yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan asalnya. 

1. Kertas dari Kayu 

Kertas dibuat dari selulosa. Selulosa adalah zat serta yang berasal dari 

tumbuhan. Selulosa banyak terkandung dalam batang berkayu. Stelah potongan 

kayu dikupas kulitnya,kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp (bubur 

kayu). Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas putih. 

Kemudian pulp dicampur dan dikocok dengan air. Dalam tahap itu, bahan lain 

ditambahkan untuk meningkatkan mutu kertas. 

Akhirnya berbagai bahan telah tercampur tadi dimasukkan ke dalam mesin 

pembuat kertas. Penghisap dalam mesin pembuat kertas membuang kelebihan air 

sehingga menjadi bahan berbentuk lembaran. Lembaran yang masih basah ini 

digilas untuk menghasilkan kertas yang sempurna. 

2. Roti dari Gandum 

Roti dibuat dari campuran tepung terigu, air, ragi, dan gula pasir. Ragi 

adalah bahan yang dapat mengembangkan adonan (campuran dari bahan-bahan 

tersebut di atas). Tepung terigu berasal dari biji gandum yang dihancurkan. 

Gandum adalah tumbuhan berbiji yang mirip dengan padi. Setelah dikupas, biji 

gandum digiling dan dihancurkan menjadi tepung terigu atau terigu. 

3. Nasi dari Padi 

Nasi dibuat dari beras yang dimasak dengan air mendidih. Beras berasal 

dari biji padi yang telah dikelupas kulitnya. Prosesnya dimulai dari biji padi 

dirontokkan dari batang padi. Biji padi yang masih terbungkus kulit ini disebut 

gabah. Gabah dimasukkan dalam mesin pengupas menjadi beras. Beras dimasak 

dengan air menjadi nasi. 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tgl : 

Nama kelompok : 

Anggota Kelompok : 1)     4) 

 2)   5) 

 3) 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Waktu : 15 menit 

Petunjuk  : Diskusikan tugas ini bersama kelompokmu dengan sebaik-

baiknya! Bila ada kesulitan, tanyakan pada guru!  

 

1) Bukalah 2 buah amplop yang telah diberikan oleh guru! Di dalam amplop 

terdapat gambar-gambar yang harus kalian susun berurutan menjadi gambar 

proses pembuatan makanan antara lain:  

a. roti dari gandum 

b. nasi dari padi.  

Setelah disusun, jelaskan gambar tersebut menurut pendapat kalian! 

2) Buatlah tabel yang menjelaskan tentang proses pembuatan telur asin! 

Contoh tabel: 

Proses Pembuatan Bawang Goreng 

Langkah ke-1 Langkah ke-2 Langkah ke-3 Langkah ke-4 

Siapkan alat dan 

bahan:  

• minyak goreng 

• bawang merah 

• wajan 

• kompor. 

Kupas dan 

bersihkan 

bawang merah 

lalu iris tipis. 

Goreng bawang 

merah ke dalam 

minyak panas. 

Angkat dan 

tiriskan bawang 

goreng. 
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Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Amplop ke-1Gambar proses pembuatan roti 

 

                 

Penjelasan: tanaman gandum dirontokkan bijinya kemudian 

dikupas kulitnya dan digiling menjadi tepung terigu. Terigu 

dicampur dengan gula+ragi+air, dicampurkan secara merata. 

Kemudian adonan tersebut dipanggang menjadi roti. 

 

 

 

Amplop ke-2 Gambar proses pembuatan nasi 

      

                      

Penjelasan: 

Tanaman padi dirontokkan bijinya menjadi gabah. Gabah masuk mesin pengupas menjadi 

beras. Beras ditambahkan air secukupnya kemudian dimasak menjadi nasi. 
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2) Proses Pembuatan Telur Asin 

Langkah ke-1 Langkah ke-2 Langkah ke-3 Langkah ke-4 

Siapkan alat dan 

bahan:  

• telur bebek 

• abu gosok 

• bubuk batu bata 

merah 

• air 

• garam 

• panci 

• kompor/ oven.  

Buat adonan dari 

campuran abu 

gosok, air, bubuk 

batu bata merah, 

garam. 

Lumuri permukaan 

telur bebek dengan 

adonan kemudian 

simpan selama 2 

sampai 3 minggu.  

Cuci telur bebek 

sampai bersih. 

Kemudian masak 

(direbus, 

dipanggang, 

dioven) telur 

bebek sampai 

matang. 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 3 (IPA) 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber daya alam 

Standar Kompetensi : 11.  Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dan 

teknologi. 

 

1. Cara agar sumber daya 

alam dapat 

dimanfaatkan. 

2. Manfaat dari kayu 

dalam kehidupan 

manusia. 

3. Jenis kayu yang dipakai 

sebagai bahan utama 

kertas. 

4. Serat dari kayu untuk 

membuat kertas  

5. Bahan-bahan yang 

diperlukan dalam 

pembuatan roti. 

6. Proses pembuatan nasi, 

sutera, wol, dan katun 

yang terdapat di sekitar 

kehidupan siswa. 

7. Definisi pulp. 

8. Definisi gabah. 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda 

C2 

 

 

C3 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

 

C1 

C1 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

8 



141 
 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

 9. Ragi sebagai bahan 

pengembang adonan 

roti. 

10. Asal dari keju sebagai 

bahan tambahan roti. 

11. Bahan untuk membuat 

telur asin 

12. Penjelasan Proses 

pembuatan makanan 

yang terdapat di sekitar 

kehidupan siswa. 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

Essay 

 

Essay  

C2 

 

 

C2 

 

C2 

 

C3 

 

 

9 

 

 

10 

 

1 

 

2 
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PENILAIAN 

Tes Formatif 3 (IPA) 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

Isilah identitasmu pada kolom yang telah disediakan!  

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

benar! 

1. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, maka 

sumber daya alam tersebut harus ... terlebih dahulu. 

a. diolah       c.  dimusnahkan 

b. dibuang     d.  dibiarkan 

2. Kayu dapat digunakan manusia sebagai …. 

a. bahan bangunan, makanan, furnitur, dan bahan bakar 

b. bahan bangunan, bahan pembuat semen, furnitur, dan bahan bakar 

c. bahan bangunan, makanan, bahan pembuat semen dan bahan bakar. 

d. bahan bangunan, bahan pembuat kertas, furnitur, dan bahan bakar 

3. Bahan dasar utama kertas adalah serat pohon …. 

a. jati c.  pinus 

b. kelapa d.  mahoni 

4. Serat untuk membuat kertas adalah serat …. 

a. kapas c. selulosa 

b. kepompong d. pulp 

5. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat roti? 

a. Tepung terigu + air + gula + ragi. 

b. Tepung terigu + minyak + garam + ragi. 

c. Tepung tapioka + air + kopi + ragi. 

Nama : 
Nomor absen : 
Hari/Tgl : 
Kelas/Semester : IV/2 
Mapel : IPA 
Sekolah : SDN Terlangu 02 
Waktu  : 20 Menit 
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d. Tepung tapioka + minyak + garam + ragi. 

6. Penjelasan yang sesuai dengan gambar berikut adalah …. 

a.   proses tanaman gandum →biji gandum → terigu 

b. proses tanaman jagung → biji jagung → terigu 

c. proses tanaman padi → gabah →beras → nasi 

d. proses tanaman jagung →gabah → tepung → nasi 

 

 
 

 

 

7. Apa yang dimaksud dengan pulp? 

a. Bubur gandum. c. Bubur beras. 

b. Bubur kayu. d. Bubur bekatul. 

8. Biji tanaman yang masih terbungkus kulit seperti pada gambar di bawah 

disebut? 

a. beras 

b. bekatul 

c. gandum 

d. gabah 

9. Bahan untuk membuat adonan roti mengembang, yaitu …. 

a. air c. ragi 

b. garam d. gula 

10. Bahan tambahan dalam membuat roti yang berasal dari hewan adalah …. 

a. cokelat c. keju 

b. gula d. terigu 

 

B. Jawab pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Sebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat telur asin! 
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2. Buatlah tabel yang menjelaskan tentang proses pembuatan makanan yang kau 

ketahui! 

 

Kunci jawaban 

A. Pilgan  

1. a     6.  c 

2. d     7.  b 

3. c     8.  d 

4. b     9.  c 

5. a     10.b 

B. Essay  

1. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat telur asin antara lain telur 

bebek, garam, air, bubuk batu bata merah, abu gosok. 

2. Proses pembuatan Tempe Goreng  

Langkah ke-1 Langkah ke-2 Langkah ke-3 Langkah ke-4 

Siapkan alat dan 

bahan: 

• Tempe 

• Minyak goreng 

• Bumbu halus 

(garam, ketumbar, 

bawang putih) 

• Wajan  

Haluskan 

bumbu tempe. 

Iris tempe sesuai 

selera. 

Lumuri tempe 

dengan bumbu 

sampai merata. 

Goreng tempe 

ke dalam 

minyak panas. 

Angkat dan 

tiriskan. Tempe 

siap dimakan. 

 

Penilaian tes formatif 

Tes Formatif 4 (IPA)  

1. Skor tiap nomor pilgan memiliki bobot 1. 

2. Skor tiap nomor essay memiliki bobot 5. 

3. Skor perolehan maksimal 20. 

4. Nilai akhir (NA) siswa =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Sekolah Dasar : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit   

 

I. Standar Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

 

II. Kompetensi Dasar 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 

 

III. Indikator  

11.2.1 Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia dengan 

menggunakan sumber daya alam. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang bahan sandang, siswa dapat menyebutkan 

3 asal kain (wol, kapas, dan sutera) 

2. Melalui penjelasan guru tentang proses pembuatan wol, siswa dapat 

menunjukkan urutan proses pembuatan bahan sandang dari wol.  

3. Melalui kerja kelompok model NHT, siswa dapat menginterpretasikan 

setiap gambar dalam proses pembuatan kain (dari kapas dan sutera). 

4. Melalui kerja kelompok model NHT, siswa dapat menyusun gambar-

gambar menjadi proses pembuatan kain (dari kapas dan sutera). 

5. Melalui kerja kelompok model NHT, siswa dapat menuliskan 3 

karakteristik tentang kain (dari kapas dan sutera) ke dalam tabel. 



146 
 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  disiplin (discipline), rasa 

hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence), tanggung jawab 

(responsibility), dan ketelitian (carefulness). 

 

V. Materi Ajar 

 Proses pembuatan benda (terlampir) 

 

VI. Metode/ Model Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan 

2. Model pembelajaran : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengucapkan salam. 

2. Melakukan pengelolaan kelas. 

3. Menyampaikan apersepsi. 

1) Guru bertanya tentang materi sebelumnya. 

2) Guru bertanya tentang pakaian yang dipakai siswa. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti (35 menit) 

1. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan kembali tentang penggunaan teknologi dalam 

pengolahan sumber daya alam. 

2) Guru melakukan tanya jawab tentang asal kain yang digunakan 

untuk membuat pakaian. 

3) Guru menjelaskan proses pembuatan kain dari wol menggunakan 

gambar dan alat peraga. 

2. Elaborasi 

1) Fase Pembentukan kelompok dan Penomoran 
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Siswa dibagi menjadi kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

2) Fase mengajukan pertanyaan/masalah 

Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yaitu berupa LKS 

untuk dikerjakan secara kelompok mengenai materi proses 

pembuatan kain yang berasal dari kapas dan sutera. 

3) Fase berpikir bersama/diskusi 

(1) Setiap anggota dalam kelompok bekerja sama dan berfikir 

bersama untuk membahas pertanyaan tentang proses 

pembuatan kain yang berasal dari kapas dan sutera. 

(2) Setiap kelompok menyatukan pendapat dari masing-masing 

anggota kelompoknya dalam setiap menjawab pertanyaan 

dalam LKS, dan masing-masing anggota harus mengetahui 

jawaban akhirnya. 

4) Fase menjawab 

(1) Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. 

(2) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam LKS. Hal itu dilakukan terus 

hingga siswa dengan nomor yang sama dari tiap kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawabannya. 

(3) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban. 

3. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari soal-soal yang 

diberikan, sehingga siswa dapat menemukan jawaban pertanyaan 

itu sebagai pengetahuan yang utuh. 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 
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c. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Guru memberikan soal-soal formatif kaitan dengan materi yang telah 

dipelajari. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas bagi siswa untuk 

membaca materi untuk pertemuan selanjutnya tentang dampak 

pengambilan sumber daya alam terhadap pelestarian lingkungan. 

5. Menutup pelajaran. 

 

VIII. Sumber/Bahan Belajar 

1. Sumber belajar yang digunakan: 

a. Silabus IPA kelas IV semester 2. 

b. Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 177. 

c. Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Erlangga halaman 213-214. 

d. LKS IPA Kelas IV untuk SD/MI. 

2. Media yang digunakan: 

a. Gambar proses pembuatan kain wol, kain katun, dan kain sutera. 

b. Alat peraga berupa: benang wol, benang katun, sweater (baju 

hangat), kain katun. 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur penilaian :  Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Jenis penilaian :  Tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  Pilihan ganda, essay 

4. Alat penilaian : LKS, lembar pengamatan (terlampir), soal dan  

kunci jawaban.  

5. Kunci jawaban (terlampir) 
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6. Skor penilaian: 

NA    x 100 

 

 

  

Terlangu, 12  Mei 2012 

Guru Mitra, Peneliti, 

 

 

 

Sri Marlini, A.Ma.Pd. Okvianny Nur Azizah 
NIP. 19580103 197802 2 001 NIM. 1402408212 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

 

 

 

Tumijem, A.Ma.Pd. 
NIP. 19521207 197401 2 003 
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Materi ajar 

 

Proses pembuatan benda 

Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula 

yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Benda-benda 

yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan asalnya. 

Bahan Sandang Berasal dari Kapas, Wol dan Sutera 

Kapas, wol dan sutera diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Kapas berasal 

dari buah kapas. Wol berasal dari rambut domba. Sutera berasal dari kepompong 

ulat sutera. Kepompong ulat sutera dibuat dari air liur ulat. Air liur mengeras 

membentuk serat benang. 

Buah kapas, wol dan sutera merupakan kumpulan serat. Serat kapas, wol 

dan sutera dipintal dengan alat pintal menjadi gulungan benang. Benang-benang 

tersebut ditenun menjadi lembaran kain atau bahan sandang (tekstil). 

Setiap jenis bahan sandang mempunyai ciri tertentu. Bahan dari kapas 

amat nyaman digunakan di daerah tropis seperti di Indonesia. Bahan dari wol 

biasa dipakai di daerah dingin dan biasanya dibuat menjadi baju hangat dan jas. 

Bahan sutera amat lembut dan nyaman dipakai. Bahan sutera sangat mahal 

harganya, bisanya digunakan untuk membuat baju pesta. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tgl : 

Nama kelompok : 

Anggota Kelompok : 1)     4) 

 2)   5) 

 3) 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Waktu : 15 menit 

Petunjuk  : Diskusikan tugas ini bersama kelompokmu dengan sebaik-

baiknya! Bila ada kesulitan, tanyakan pada guru!  

Soal  : 

3) Bukalah amplop A yang telah diberikan oleh guru! Di dalam amplop terdapat 6 

gambar yang harus kalian artikan dan jelaskan. Kemudian susun gambar 

tersebut secara berurutan menjadi proses pembuatan kain dari kapas (kain 

katun) ! 

4) Bukalah amplop B yang telah diberikan oleh guru! Di dalam amplop terdapat 6 

gambar yang harus kalian artikan dan jelaskan. Kemudian susun gambar 

tersebut secara berurutan menjadi proses pembuatan kain sutera! 

5) Tuliskan penjelasan proses pembuatan kain katun dan kain sutera ke dalam 

tabel berikut! 

Nama Kain Bahan Asal Proses Pembuatan Ciri Khas 
Katun    

 
 
 
 

 
 
 

Sutera    
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Kunci Jawaban Amplop A 

1) Proses pembuatan kain katun 

      
(1) Tanaman  kapas    (2) Buah/bunga kapas dipilah 

      
(3) Proses pemintalan benang   (4) Benang   

     
(5) Proses penenunan kain   (6) Kain katun 

 

Penjelasan proses pembuatan kain katun: 

Nama Kain Bahan Asal Proses Pembuatan Ciri  
Katun  Serat buah 

kapas 
Bunga/buah kapas dipetik dari 
tanaman kapas, kemudian 
dibersihkan dari bijinya. Setelah itu 
masuk mesin pintal untuk dijadikan 
benang. Benang-benang tersebut 
ditenun menjadi kain katun. 
 

Cocok 
dipakai di 
daerah 
tropis. 
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Kunci Jawaban Amplop B 

Proses pembuatan kain sutera 

        
(1) Ulat sutera makan daun murbei (2) Kepompong 

      
(3) Proses pemintalan menjadi benang (4) Benang 

       
(5) Proses Penenunan kain    (6) Kain sutera 

Penjelasan proses pembuatan kain sutera: 

Nama Kain Bahan Asal Proses Pembuatan Ciri  
Sutera  Serat 

kepompong 
ulat sutera 

Setelah ulat sutera kenyang 
makan daun murbei, 
kemudian mulai membentuk 
coccon/kepompong yang 
merupakan bahan dasar dari 
kain sutera. Kepompong 
kemudian dipintal untuk 
dijadikan benang sutra. 
Setelah itu, benang-benang 
ditenun menjadi kain sutera. 

Bahan sutera 
amat lembut dan 
nyaman dipakai. 
Bahan sutera 
sangat mahal 
harganya, 
bisanya 
digunakan untuk 
membuat baju 
pesta. 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 4 (IPA) 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok : Sumber daya alam 

Standar Kompetensi : 11.  Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

11.3 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dan 

teknologi. 

 

1. Bahan dasar kain 

wol, sutera dan 

katun. 

2. Proses pembuatan 

sutera, wol, dan 

katun yang terdapat 

di sekitar kehidupan 

siswa. 

3. Asal usul 

terbentuknya 

kepompong sutera. 

4. Alat tenun 

sederhana. 

5. Keuntungan alat 

tenun modern. 

6. Jenis kain yang 

cocok dipakai di 

daerah salju. 

7. Jenis kain beserta 

bahan dasar 

membuatnya  

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

Pilihan 

ganda 

 

Essay  

C1 

 

 

C3 

 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

 

C2 

1, 4, 

5 

 

2, 3, 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

1 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

 8. Penjelasan tentang 

kain yang terdapat di 

sekitar kehidupan 

siswa.  

Essay  C3 

 

 

2 
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PENILAIAN 

Tes Formatif 4 (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

A. Isilah identitasmu pada kolom yang telah disediakan. Kemudian berilah tanda 

silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 

1. Kain wol terbuat dari …. 

a. serat kepompong c. serat kapas 

b. serat rambut domba d. serat kayu 

2. Bagaimanakah pengolahan kepompong ulat sutera menjadi kain sutera? 

5. Kepompong ulat sutera diambil benang → menjadi kain sutera → benang 

ditenun → menjadi benang. 

6. Kepompong ulat sutera → benang ditenun → menjadi kain sutera → 

menjadi benang. 

7. Kepompong ulat sutera diambil serat benang → menjadi benang → 

benang dipintal → gulungan benang → ditenun → menjadi kain sutera. 

8. Kepompong ulat sutera diambil kain → benang dpintal → menjadi benang 

→ menjadi kain sutera → gulungan benang → ditenun. 

3. Bagaimanakah proses pembuatan wol? 

a. Bulu ayam → serat →dipintal → gulungan benang → wol. 

b. Bulu ayam → serat→dipintal → gulungan benang → katun. 

c. Rambut domba →serat→ dipintal → gulungan benang → wol. 

d. Rambut domba →serat→ dipintal→ gulungan benang → katun. 

 

Nama : 
Nomor absen : 
Hari/Tgl : 
Kelas/Semester : IV/2 
Mapel : IPA 
Sekolah : SDN Terlangu 02 
Waktu  : 20 Menit 
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4. Kain sutera terbuat dari serat ….  

a.  buah kapas  c. kulit ulat sutera 

b.  rambut domba   d. kepompong ulat sutera 

5. Kain katun terbuat dari …. 

a. serat kapas dari buah mahoni  c. serat kapas dari buah kapas 

b. serat kapas dari buah jarak d. serat kepompong dari ulat sutera 

6. Bagaimanakah proses pembuatan katun? 

a. Buah kapas → serat→dipintal → benang → wol. 

b. Buah kapas → serat→ dipintal → benang → katun. 

c. Buah mahoni →serat→ dipintal → benang → wol. 

d. Buah mahoni → serat→dipintal → benang → katun. 

7. Gambar di bawah merupakan bahan baku untuk membuat kain, berasal dari  

apakah benda yang terdapat di gambar? 

a. Air liur ular sutera. 

b. Air liur ular sanca. 

c. Air liur ulat bulu. 

d. Air liur ulat sutera. 

8. Perhatikan gambar di bawah ini, alat yang dipakai orang pada gambar 

termasuk teknologi …. 

a. sederhana 

b. canggih 

c. rumit    

d. modern 

9. Apa keuntungan dari mesin tenun modern dalam membuat kain? 

a. Menghasilkan banyak kain dalam waktu yang cepat. 

b. Menghasilkan sedikit kain dalam waktu yang lama. 

c. Kain yang dihasilkan berkualitas kurang baik. 

d. Kain yang dihasilkan kurang bervariasi. 

10. Di daerah bersalju, kain apa yang cocok dipakai? 

a. Sutera c. Batik 
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b. Katun d. Wol 

 

B. Jawab pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Sebutkan 3 jenis kain beserta asalnya! 

2. Isilah kolom di bawah ini dengan menuliskan penjelasan tentang kain 

yang kau ketahui (satu saja)! 

Nama Kain Bahan Asal Proses Pembuatan Ciri 

…. …. 

 
 

…. 
 
 

…. 

 

Kunci Jawaban: 

Tes Formatif 4 (IPA) 

A. Pilgan  

1. b 

2. a 

3. c 

4. d 

5. c 

6. b 

7. d 

8. a 

9. a 

10. d 
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B. Essay  

1. Kain wol berasal dari serat rambut domba 

Kain katun berasal dari serat kapas 

Kain sutera berasal dari serat kepompong ulat sutera 

2.  

Nama Kain Bahan Asal Proses Pembuatan Ciri 
Wol  Serat rambut 

domba 

Rambut domba 

diambil seratnya 

kemudian dipintal 

menjadi benang. 

Benang ditenun 

menjadi kain wol. 

Biasa dibuat 

untuk baju 

hangat dan jas, 

dipakai di 

daerah dingin. 

 

Penilaian tes formatif 

Tes Formatif 4 (IPA)  

1. Skor tiap nomor pilgan memiliki bobot 1. 

2. Skor tiap nomor essay memiliki bobot 5. 

3. Skor perolehan maksimal 20. 

4. Nilai akhir (NA) siswa =  
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Lampiran 9 

REKAPITULASI ANGKET RESPON SISWA 

Nama Sekolah  : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : 1V / 2 

No. Nama BUTIR ANGKET 
A B C D E 

1 Hengki Tribuana 2 3 4 2 0 
2 Febri Himawan P. 2 3 7 2 1 
3 Nindia Eka Rosika 2 3 5 2 0 
4 Aldan Yudi Prasetyo 2 3 5 3 2 
5 Alfina Dwiyanti 3 3 7 3 1 
6 Ahmad Musyaffa 3 3 7 3 0 
7 Diah Ayu 3 3 8 3 0 
8 Dimas Pangestu 3 3 7 2 0 
9 Dian Putra Pratama 3 3 8 4 0 
10 Gustiari Putri Aditiya 3 3 7 4 0 
11 Idris Marjuki 3 3 7 2 3 
12 Intan Puri Srikandi 3 3 6 2 0 
13 Karisma Habsari 3 2 1 2 0 
14 Kurniawan Dwi Yuli 3 2 7 3 0 
15 Kaniya Dwi Liani Septi 4 2 4 3 0 
16 Khoerul Iqbal Prasetya 4 2 4 3 1 
17 M. Ikyani Zul Fahmi 3 2 5 3 3 
18 Nesa Salsabil 4 4 8 4 0 
19 Prasasti Hekajales 4 4 7 4 0 
20 Reza Pahlevi 2 1 4 3 0 
21 Rana  2 3 7 3 1 
22 Rendi Dwi Septiawan 3 3 7 3 0 
23 Sahron Amaludin 3 3 8 3 0 
24 Syahrul  3 3 5 3 1 
25 Sevi Yulia Amanda 3 3 6 3 0 
26 Wildan Tri Agustian 3 3 6 3 0 
27 Zahra Alya Nabila 3 3 6 3 0 
Jumlah Perolehan Skor 79 76 163 78 13 
Jumlah Rata-rata 2,93 2,81 6,04 2,89 0,48 
Persentase 73,15% 70,37% 67,08% 72,22% 9,63%
Perolehan Persentase Angket Respon 
Siswa  58,49% 

Keterangan 

A = Motivasi Belajar IPA     D = Belajar Kelompok 

B = Pembelajaran IPA di SD     E = Model NHT 

C = Materi Sumber Daya Alam 
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Lampiran 10 

REKAPITULASI NILAI PRE TEST  DAN POST TEST  

Nama Sekolah  : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : 1V / 2 

No. Nama Nilai 
Pre Test Post Test 

1 Hengki Tribuana 40 65 
2 Febri Himawan P. 48 52,5 
3 Nindia Eka Rosika 35 72,5 
4 Aldan Yudi Prasetyo 53 85 
5 Alfina Dwiyanti 50 85 
6 Ahmad Musyaffa 55 100 
7 Diah Ayu 58 80 
8 Dimas Pangestu 63 95 
9 Dian Putra Pratama 60 95 
10 Gustiari Putri Aditiya 55 80 
11 Idris Marjuki 55 57,5 
12 Intan Puri Srikandi 50 87,5 
13 Karisma Habsari 40 80 
14 Kurniawan Dwi Yuli 55 82,5 
15 Kaniya Dwi Liani Septi 65 90 
16 Khoerul Iqbal Prasetya 38 80 
17 M. Ikyani Zul Fahmi 45 85 
18 Nesa Salsabil 78 100 
19 Prasasti Hekajales 63 80 
20 Reza Pahlevi 45 80 
21 Rana  43 80 
22 Rendi Dwi Septiawan 60 95 
23 Sahron Amaludin 58 60 
24 Syahrul  43 75 
25 Sevi Yulia Amanda 63 85 
26 Wildan Tri Agustian 80 100 
27 Zahra Alya Nabila 65 90 

JUMLAH 1463 2217,5 
RATA-RATA 54,19 82,13 
TUNTAS BELAJAR  KLASIKAL (%) 33,33 92,59 

Terlangu, 12 Mei 2012 
 
 
 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI NILAI KERJA KELOMPOK MODEL NHT 

No. Nama 
Kelompok 

SIKLUS I SIKLUS II 

1 1 2 2 

1. Merah Tua 78 90 93 100 

2. Hijau 94 94 95 95 

3. Merah Muda 83 80 70 80 

4. Cokelat 78 90 83 93 

5. Biru 80 90 100 93 

6. Kuning 78 80 83 93 
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Lampiran 12 

REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

Nama Sekolah  : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : 1V / 2 

 

No. Nama 
Siklus I Rata-

rata 

Siklus II Rata-
rata Formatif 

1 
Formatif 

2 
Formatif 

3 
Formatif 

4 
1 Hengki Tribuana 30 50 40 75 75 75 
2 Febri Himawan P. 40 60 50 55 55 55 
3 Nindia Eka Rosika 50 60 55 55 65 60
4 Aldan Yudi Prasetyo 60 80 70 85 85 85 
5 Alfina Dwiyanti 60 80 70 80 95 87,5 
6 Ahmad Musyaffa 70 80 75 100 100 100 
7 Diah Ayu 60 90 75 90 80 85 
8 Dimas Pangestu 80 80 80 80 90 85 
9 Dian Putra Pratama 90 80 85 85 100 92,5 

10 Gustiari Putri Aditiya 40 70 55 85 75 80 
11 Idris Marjuki 30 50 40 50 65 57,5 
12 Intan Puri Srikandi 70 70 70 60 85 72,5 
13 Karisma Habsari 60 50 55 80 80 80 
14 Kurniawan Dwi Yuli 80 80 80 80 85 82,5 
15 Kaniya Dwi Liani Septi 60 90 75 100 100 100 
16 Khoerul Iqbal Prasetya 60 50 55 80 85 82,5 
17 M. Ikyani Zul Fahmi 50 80 65 95 80 87,5 
18 Nesa Salsabil 100 90 95 100 100 100 
19 Prasasti Hekajales 80 80 80 80 90 85 
20 Reza Pahlevi 60 70 65 80 80 80 
21 Rana  70 70 70 80 80 80 
22 Rendi Dwi Septiawan 100 80 90 90 100 95 
23 Sahron Amaludin 30 60 45 50 80 65 
24 Syahrul  40 70 55 75 75 75 
25 Sevi Yulia Amanda 40 80 60 75 95 85 
26 Wildan Tri Agustian 100 100 100 95 100 97,5 
27 Zahra Alya Nabila 70 80 75 100 95 97,5 
Jumlah 1680 1980 1830 2160 2295 2227,5 
Nilai Rata-rata 62,22 73,33 67,78 80,00 85,00 82,50 
Tuntas Belajar Klasikal 66,67% 85,19% 66,67% 85,19% 96,30% 92,59%

Terlangu, 12 Mei 2012 

 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001
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Lampiran 13 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1372 Hengki Tribuana L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 25 62.5
2 1396 Febri Himawan P. L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 60
3 1403 Nindia Eka Rosika P 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 25 62.5
4 1410 Aldan Yudi Prasetyo L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
5 1411 Alfina Dwiyanti P 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 28 70
6 1412 Ahmad Musyaffa L 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 35 87.5
7 1413 Diah Ayu P 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27 67.5
8 1414 Dimas Pangestu L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
9 1415 Dian Putra Pratama L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
10 1418 Gustiari Putri Aditiya P 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26 65
11 1420 Idris Marjuki L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 60
12 1421 Intan Puri Srikandi P 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 26 65
13 1422 Karisma Habsari P 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 32 80
14 1423 Kurniawan Dwi Yuli L 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 26 65
15 1424 Kaniya Dwi Liani Septi P 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 31 77.5
16 1425 Khoerul Iqbal Prasetya L 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 27 67.5
17 1426 M. Ikyani Zul Fahmi L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 72.5
18 1428 Nesa Salsabil P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
19 1429 Prasasti Hekajales P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
20 1430 Reza Pahlevi L 0 0
21 1431 Rana L 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 27 67.5
22 1433 Rendi Dwi Septiawan L 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 35 87.5
23 1434 Sahron Amaludin L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 60
24 1436 Syahrul L 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 25 62.5
25 1437 Sevi Yulia Amanda P 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 26 65
26 1440 Wildan Tri Agustian L 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85
27 1441 Zahra Alya Nabila P 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 32 80

753 1883
28.96 72.40
724.04 72.40

RATA-RATA 3.38 3.12 2.54 2.73 2.42
70 91 9363

3.50 3.582.42 2.58 2.69
JUMLAH SKOR

ASPEK YANG DIAMATI
No. No. Induk Nama (L/P)

88 81 66

G

71

H I JA B C D

63 67

60.58

SKOR NAE F

60.58 64.42 67.31 87.50 89.42HASIL AKTIVITAS SISWA (%) 84.62 77.88 63.46 68.27  
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Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1372 Hengki Tribuana L 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 27 67.5
2 1396 Febri Himawan P. L 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 25 62.5
3 1403 Nindia Eka Rosika P 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27 67.5
4 1410 Aldan Yudi Prasetyo L 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 87.5
5 1411 Alfina Dwiyanti P 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 28 70
6 1412 Ahmad Musyaffa L 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 35 87.5
7 1413 Diah Ayu P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77.5
8 1414 Dimas Pangestu L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
9 1415 Dian Putra Pratama L 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85
10 1418 Gustiari Putri Aditiya P 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 70
11 1420 Idris Marjuki L 0 0
12 1421 Intan Puri Srikandi P 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 27 67.5
13 1422 Karisma Habsari P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
14 1423 Kurniawan Dwi Yuli L 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 30 75
15 1424 Kaniya Dwi Liani Septi P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
16 1425 Khoerul Iqbal Prasetya L 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 27 67.5
17 1426 M. Ikyani Zul Fahmi L 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 30 75
18 1428 Nesa Salsabil P 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 35 87.5
19 1429 Prasasti Hekajales P 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 87.5
20 1430 Reza Pahlevi L 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 70
21 1431 Rana L 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 30 75
22 1433 Rendi Dwi Septiawan L 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 35 87.5
23 1434 Sahron Amaludin L 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 60
24 1436 Syahrul L 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26 65
25 1437 Sevi Yulia Amanda P 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 29 72.5
26 1440 Wildan Tri Agustian L 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35 87.5
27 1441 Zahra Alya Nabila P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5

793 1982.5
30.50 76.25
762.50 76.25

No. No. Induk Nama (L/P)
ASPEK YANG DIAMATI

SKOR NAA B C D E F G H I J

JUMLAH SKOR 91 83 72 73 69 71
RATA-RATA 3.50 3.19 2.77 2.81 2.65

66.35
2.81 2.81 3.58 3.65

73 93 9573
2.73
68.27 70.19 70.19 89.42 91.35HASIL AKTIVITAS SISWA (%) 87.50 79.81 69.23 70.19  
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Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1372 Hengki Tribuana L 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 31 77.5
2 1396 Febri Himawan P. L 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 30 75
3 1403 Nindia Eka Rosika P 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 34 85
4 1410 Aldan Yudi Prasetyo L 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 92.5
5 1411 Alfina Dwiyanti P 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 32 80
6 1412 Ahmad Musyaffa L 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 36 90
7 1413 Diah Ayu P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
8 1414 Dimas Pangestu L 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 36 90
9 1415 Dian Putra Pratama L 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 95
10 1418 Gustiari Putri Aditiya P 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 77.5
11 1420 Idris Marjuki L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75
12 1421 Intan Puri Srikandi P 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 72.5
13 1422 Karisma Habsari P 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 87.5
14 1423 Kurniawan Dwi Yuli L 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 35 87.5
15 1424 Kaniya Dwi Liani Septi P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
16 1425 Khoerul Iqbal Prasetya L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80
17 1426 M. Ikyani Zul Fahmi L 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 85
18 1428 Nesa Salsabil P 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 90
19 1429 Prasasti Hekajales P 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 90
20 1430 Reza Pahlevi L 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 75
21 1431 Rana L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
22 1433 Rendi Dwi Septiawan L 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 35 87.5
23 1434 Sahron Amaludin L 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 65
24 1436 Syahrul L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 72.5
25 1437 Sevi Yulia Amanda P 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 87.5
26 1440 Wildan Tri Agustian L 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 95
27 1441 Zahra Alya Nabila P 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 92.5

901 2252.5
33.37 83.43
834.26 83.4381.48 79.63 75.93 95.37 92.59HASIL AKTIVITAS SISWA (%) 94.44 84.26 75.93 75.93 78.70

No. No. Induk Nama (L/P)
ASPEK YANG DIAMATI

SKOR NAA B C D E F G H

3.26

I J

JUMLAH SKOR 102 91 82 82 85 88
RATA-RATA 3.78 3.37 3.04 3.04 3.15 3.19 3.04 3.81 3.70

82 103 10086
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 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1372 Hengki Tribuana L 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 33 82.5
2 1396 Febri Himawan P. L 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 85
3 1403 Nindia Eka Rosika P 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 34 85
4 1410 Aldan Yudi Prasetyo L 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 92.5
5 1411 Alfina Dwiyanti P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
6 1412 Ahmad Musyaffa L 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 97.5
7 1413 Diah Ayu P 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85
8 1414 Dimas Pangestu L 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 36 90
9 1415 Dian Putra Pratama L 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 97.5
10 1418 Gustiari Putri Aditiya P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
11 1420 Idris Marjuki L 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 82.5
12 1421 Intan Puri Srikandi P 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
13 1422 Karisma Habsari P 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 90
14 1423 Kurniawan Dwi Yuli L 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 35 87.5
15 1424 Kaniya Dwi Liani Septi P 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 35 87.5
16 1425 Khoerul Iqbal Prasetya L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80
17 1426 M. Ikyani Zul Fahmi L 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 85
18 1428 Nesa Salsabil P 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 95
19 1429 Prasasti Hekajales P 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 92.5
20 1430 Reza Pahlevi L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80
21 1431 Rana L 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 82.5
22 1433 Rendi Dwi Septiawan L 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 37 92.5
23 1434 Sahron Amaludin L 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 30 75
24 1436 Syahrul L 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 77.5
25 1437 Sevi Yulia Amanda P 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 90
26 1440 Wildan Tri Agustian L 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 97.5
27 1441 Zahra Alya Nabila P 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 92.5

940 2350
34.81 87.04
870.37 87.0487.04 83.33 75.93 97.22 97.22HASIL AKTIVITAS SISWA (%) 98.15 88.89 77.78 78.70 86.11

3.33 3.04 3.89 3.89
82 105 10590

3.48RATA-RATA 3.93 3.56 3.11 3.15 3.44

I J

JUMLAH SKOR 106 96 84 85 93 94

SKOR NAA B C D E F G HNo. No. Induk Nama (L/P)
ASPEK YANG DIAMATI
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REKAPITULASI PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I & SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas / Semester  : 1V / 2 

No. Aspek yang Diamati Siklus I Siklus II 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

A. Siswa berdoa dan mengucapkan salam 84,62 87,50 94,44 98,15 
B. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru pada apersepsi 77,88 79,81 84,26 88,89 
C. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran 63,46 69,23 75,93 77,78 
D. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran. 68,27 70,19 75,93 78,70 
E. Kemauan siswa berdiskusi. 60,58 66,35 78,70 86,11 
F. Kerjasama siswa dalam kelompok. 60,58 68,27 81,48 87,04 
G. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat/tanggapan. 64,42 70,19 79,63 83,33 
H. Siswa menyimpulkan materi. 67,31 70,19 75,93 75,93 
I. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi. 87,50 89,42 95,37 97,22 
J. Siswa mengucapkan salam. 89,42 91,35 92,59 97,22 

Rata-rata (%) 72,40 76,25 83,43 87,04 
Hasil Aktivitas Siswa (%) 74,33 85,23 

 
Terlangu, 12 Mei 2012 
Peneliti, 
 

 
Suharmani 
1402408017
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Lampiran 14 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

Nama Sekolah : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : 1V / 2 

Siklus Pertemuan APKG Skor Nilai 
Nilai 

Akhir 

Rata-

rata 

I 

1 APKG 1 26 81,25 

79 

81,13 

 APKG 2 31 77,5 

 APKG 3 31 77.5 

2 APKG 1 27 84.375 

83,25  APKG 2 34 85 

 APKG 3 31 77.5 

II 

1 APKG 1 29 90,625 

86,25 

87 

 APKG 2 34 85 

 APKG 3 32 80 

2 APKG 1 29 90,625 

87,75  APKG 2 35 87,5 

 APKG 3 33 82,5 
 
 

Terlangu, 12 Mei 2012 
 
 
 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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OBSERVASI KEMAMPUAN KHUSUS GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

A. Identitas peneliti 
1. Nama   : Okvianny Nur Azizah 

2. NIM   : 1402408212 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

4. Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Kelas   : IV (Empat) 

6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√) jika aspek yang diamati tampak.  

No. Aspek yang diamati 
Tanda cek (√) 
Ya Tidak 

1.  Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa belajar. 

√  

2.  Menjelaskan materi pembelajaran. √  
3.  Penomoran.  √  
4.  Mengajukan pertanyaan kepada kelompok. √  
5.  Membimbing siswa dalam diskusi. √  
6.  Memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
√  

7.  Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. √  
8.  Memberi penghargaan kepada siswa sesuai hasil 

yang diperoleh setiap siswa dalam kelompok. 
√  

 
Terlangu, 27 April 2012 

Observer 

 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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OBSERVASI KEMAMPUAN KHUSUS GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

A. Identitas peneliti 
1. Nama   : Okvianny Nur Azizah 

2. NIM   : 1402408212 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

4. Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Kelas   : IV (Empat) 

6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√) jika aspek yang diamati tampak.  

No. Aspek yang diamati 
Tanda cek (√) 
Ya Tidak 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa belajar. 

√  

2. Menjelaskan materi pembelajaran. √  
3. Penomoran.  √  
4. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok. √  
5. Membimbing siswa dalam diskusi. √  
6. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
√  

7. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. √  
8. Memberi penghargaan kepada siswa sesuai hasil 

yang diperoleh setiap siswa dalam kelompok. 
√  

Terlangu, 28 April 2012 

Observer 

 

Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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OBSERVASI KEMAMPUAN KHUSUS GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

A. Identitas peneliti 
1. Nama   : Okvianny Nur Azizah 

2. NIM   : 1402408212 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

4. Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Kelas   : IV (Empat) 

6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√) jika aspek yang diamati tampak.  

No. Aspek yang diamati 
Tanda cek (√) 
Ya Tidak 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa belajar. 

√  

2. Menjelaskan materi pembelajaran. √  
3. Penomoran.  √  
4. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok. √  
5. Membimbing siswa dalam diskusi. √  
6. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
√  

7. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. √  
8. Memberi penghargaan kepada siswa sesuai hasil 

yang diperoleh setiap siswa dalam kelompok. 
√  

 
Terlangu, 5 Mei 2012 

Observer 

 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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OBSERVASI KEMAMPUAN KHUSUS GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

A. Identitas peneliti 
1. Nama   : Okvianny Nur Azizah 

2. NIM   : 1402408212 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Terlangu 02 Brebes 

4. Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Kelas   : IV (Empat) 

6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√) jika aspek yang diamati tampak.  

No. Aspek yang diamati 
Tanda cek (√) 
Ya Tidak 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa belajar. 

√  

2. Menjelaskan materi pembelajaran. √  
3. Penomoran.  √  
4. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok. √  
5. Membimbing siswa dalam diskusi. √  
6. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
√  

7. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. √  
8. Memberi penghargaan kepada siswa sesuai hasil 

yang diperoleh setiap siswa dalam kelompok. 
√  

Terlangu, 12 Mei 2012 

Observer 

 
 
Sri Marlini, A.Ma.Pd.  
NIP. 19580103 197802 2 001 
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Lampiran 15 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS LMU PENDIDIKAN(FIP) 
JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 
UPP TEGAL 
Jl. Kolonel Sugiono Kemandungan Telp. 0283 353928 Fax 0283 56870 Tegal 

 

Nomor :  072/UN37.1.1.9/LT/2012 
Lampiran :  - 
Hal :  Permohonan Ijin Penelitian 
 
 
Kepada 
Yth.  Kepala SDN Terlangu 02 
 Kecamatan Brebes 
 Kabupaten Brebes 
 
Dengan hormat, 

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan 

skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 

 

Nama  : OKVIANNY NUR AZIZAH 

NIM  : 1402408212 

Jurusan/Prodi : PGSD/ S1 PGSD 

Judul   : PENINGKATAN PEMBELAJARAN SUMBER DAYA 
ALAM MELALUI MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER PADA SISWA 
KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 BREBES 

 

Adapun pelaksanaannya bulan April sampai Mei 2012. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
Koordinator, 
 
 
Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
NIP. 19630923 198703 1 001 

FM-05-AKD-24-Rev.00 
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Lampiran 16 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 
Alamat: Jln. Raya Jatibarang -- Brebes Km. 5 

 
SURAT KETERANGAN 
Nomor : ........./ ............... / 2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  Tumijem, A.Ma.Pd 
NIP                   :  19521207 197401 2 003 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 
Menerangkan bahwa : 
Nama :  OKVIANNY NUR AZIZAH 
NIM :  1402408212 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 
 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi 
di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Terlangu 02 Kecamatan Brebes Kabupaten 
Brebes mulai bulan Maret sampai Mei 2012. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
      Terlangu, 12 Mei 2012 
      Kepala Sekolah 
 
 
 
 
      Tumijem, A.Ma.Pd 
      19521207 197401 2 003 
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Lampiran 17 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI TERLANGU 02 
Alamat: Jln. Raya Jatibarang -- Brebes Km. 5 

 
SURAT KETERANGAN MENGAJAR  

Nomor : ........./ ............... / 2012 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  Tumijem, A.Ma.Pd 
NIP                   :  19521207 197401 2 003 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 
Menerangkan bahwa : 
Nama :  OKVIANNY NUR AZIZAH 
NIM :  1402408212 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 
Benar-benar merupakan guru mata pelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar 
Negeri Terlangu 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mulai bulan Juli 2011. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 

 Terlangu, 12 Mei 2012 
      Kepala Sekolah 
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Lampiran 18 

 

Foto-Foto Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

Kelas IV SDN Terlangu 02 Brebes Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

 

   
Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

 
 

   
Guru menyajikan informasi / menjelaskan materi pembelajaran 

 
 

       
Penomoran 

 
 

                
Siswa berpikir bersama 
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Guru memberikan penghargaan 

 
 

    
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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